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اإلهداء

إلى من كان دعاؤها سر نجاحي ،وحنانها بمسم جراحي إلى أغمى
الحبايب  ..إلى أمي الحبيبة

إلى من كممه اهلل بالهيبة والوقار  ..إلى من عممني العطاء دون
انتظار  ..إلى من أحمل اسمه بكل افتخار  ..إلى والدي العزيز

إلى مالكي في الحياة  ..إلى معنى الحب  ..إلى معنى الحنان  ..إلى
بسمة الحياة ..إلى زوجتي الغالية

إلى القموب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة  ..إلى رياحين حياتي ..
إلى توأم روحي  ..صالح  ..وآدم

إلى ينابيع الصدق الصافي إلى من معهم سعدت ،وبرفقتهم في

دروب الحياة الحموة والحزينة سرت ،إلى من كانوا معي عمى طريق
النجاح والخير  ..إلى إخواني وأخواتي..

إلى من عرفت كيف أجدهم وعمموني أن ال أضيعهم  ..إلى أصدقائي
إليهم جميعاً أهدى هذا العمل المتواضع

الباحث
محمد صالح البحيصي

ب

الشكر والتقدير

الحمد هلل رب العالمين حمداً كثي اًر طيباً مباركاً ،يميق بجاللو ،وعظيم سمطانو ،والصالة والسالم عمى

أشرف األنبياء والمرسمين سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو ومن اتبعو بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد،أحمده
سبحانو عمى جزيل نعمو ،وما غمرني بو من فضل وتوفيق ،إلى أن وفقني إلتمام ىذا الجيد المتواضع،

الذي أسأل اهلل أن ينتفع بو ويكون عوناً لي عمى طاعتو ،وامتثاالً لقول رسول اهلل صمي اهلل عميو وسمم " :
ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس" ،فإني أجد لزاماً عمى أن أتقدم بالشكر والتقدير ألستاذي الدكتور /راشد
أبو صواوين والدكتور /إسماعيل الف ار حفظيما اهلل ورعاىما عمى تفضميما بقبول اإلشراف عمى ىذه

الرسالة ،وعمى ما بذاله من جيد وما أسدياه لي من نصح وتوجيو ،فجزاىما اهلل عنا خير الجزاء  ،وأدام
عمييما الصحة والعافية والفضل العظيم.

كما أتقدم بالشكر والعرفان لعضوي لجنة المناقشة والحكم الدكتور/خميل حماد
أسال اهلل سبحانو وتعالى أن يمده بالصحة والعافية وأن يحرسو بعينو التي ال تنام؛ ليظل من

سدنة العمم وأىمو وذخ اًر لإلسالم والمسممين،والدكتور/عمى نصار ،والذي أسأل اهلل سبحانو وتعالى أن يمده
بالصحة والعافية وأن يحرسو بعينو التي ال تنام ليظل من سدنة العمم وأىمو وذخ اًر لإلسالم والمسممين،
كما ويطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لمديرة مدرسة غزة االبتدائية المشتركة "ج"
األستاذة :فمورندا مصمح.

كما وأتقدم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان لجامعة األزىر وكمية التربية بالجامعة لما قدموه لي من
تسييالت واىتمام.

وال يسعني إال أن أقدم عظيم الشكر واالعتراف بالجميل إلى جميع أفراد عائمتي لما قدموه من عون لي
طوال إعداد ىذه الرسالة ،وأخص بالذكر أمي الحبيبة والتي صحبت دعواتيا الصادقة

دراستي حتى أنجزت بحول اهلل وتوفيقو ،ووالدي العزيز الذي ظل يشجعني عمى إتمام ىذه الرسالة وأخواتي
وأصحابي.

وأخي اًر اسأل اهلل العمي العظيم أن أكون قد وفقت في ىذه الدراسة ،فما كان من توفيقي فمن
اهلل ،وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان.

الباحث




ت

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف إلى مدى ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا ميارات التواصل غير
المفظي.

وتتمخص مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ما مدى ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا مهارات التواصل غير المفظي في مدارس وكالة الغوث
الدولية بغزة؟
وينبثق عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالي:

 .5ما م يارات التواصل غير المفظي الواجب توافرىا لدى معممي المرحمة االبتدائية الدنيا في مدارس
وكالة الغوث الدولية بغزة؟

 .2ما مدي ممارسة معممي المرحمة االبتدائية لميارات التواصل غير المفظي من وجية نظر المشرفين
التربويين في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة؟

 .3ما مدي ممارسة معممي المرحمة االبتدائية لميارات التواصل غير المفظي من وجية نظر مدراء
المدارس في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة؟

 .4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا ميا ارت
التواصل غير المفظي من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير الجنس ( ذكر،أنثى ) ؟

 .5ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا ميارات
التواصل غير المفظي من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير سنوات الخدمة (<10،10-5 ،5

فأكثر)؟

 .6ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا ميارات

التواصل غير المفظي من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير المؤىل العممي(دبموم ،بكالوريوس،

ماجستير) ؟

 .7ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االختالف بين تقديرات المشرفين التربويين ومديري
المدارس في ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا لميارات التواصل غير المفظي؟

ولتحقيق أىداف الدراسة فقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة مكونة من ()70

معمماً من معممي المرحمة االبتدائية ،ولموصول إلى نتائج الدراسة فقد أعد الباحث بطاقة مالحظة لقياس
مدى ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا ميارات التواصل غير المفظي ،واستخدم الباحث األساليب

اإلحصائية المناسبة لتحميل النتائج مثل :معامل االرتباط بيرسون وسبيرمان ومعادلة ألفا كرونباخ لحساب

ث

صدق األدوات وإليجاد ثباتيا ،كما استخدم الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،والنسبة

المئوية ،والوزن النسبي،واختبار" ت" لعينة واحدة.
وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .5الوزن النسبي لممارسة معممي التعميم األساسي لميارات التواصل غير المفظي من وجية نظر
المشرفين التربويين ومديري المدارس بوكالة الغوث ىو . %76.8
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05في ممارسة معممي التعميم األساسي
لميارات التواصل غير المفظي (التواصل بحركات الجسم والرأس واأليدي ،التواصل بتعبيرات

الوجو ،التواصل البصري ،التواصل بأصوات النبر والتنغيم ،التواصل بالكتابة) من وجية نظر

المشرفين التربويين ومديري المدارس بوكالة الغوث تعزى لمتغير الجنس(ذكر ،أنثى).

 .3ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05في ممارسة معممي التعميم األساسي
لميارات التواصل غير المفظي (التواصل بحركات الجسم والرأس واأليدي ،التواصل بتعبيرات

الوجو ،التواصل البصري ،التواصل بأصوات النبر والتنغيم ،التواصل بالكتابة) من وجية نظر

المشرفين التربويين ومديري المدارس بوكالة الغوث تعزى لمتغير سنوات الخبرة (اقل من 5

سنوات 50-5 ،سنوات ،أكثر من  50سنوات).

 .4ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05في درجة االختالف بين تقديرات
المشرفين التربويين ومديري المدارس في ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا لميارات التواصل

غير المفظي (التواصل بحركات الجسم والرأس واأليدي ،التواصل بتعبيرات الوجو ،التواصل
البصري ،التواصل بأصوات النبر والتنغيم ،التواصل بالكتابة).

 .5ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05في ممارسة معممي التعميم األساسي
لميارات التواصل غير المفظي (التواصل بحركات الجسم والرأس واأليدي ،التواصل بتعبيرات

الوجو ،التواصل البصري ،التواصل بأصوات النبر والتنغيم ،التواصل بالكتابة) من وجية نظر

المشرفين التربويين ومديري المدارس بوكالة الغوث تعزى لمتغير المؤىل العممي(دبموم،
بكالوريوس ،ماجستير).

وفي نياية الدراسة أوصى الباحث بضرورة االىتمام بميارات التواصل غير المفظي وتوظيفيا في

العممية التعميمية وضرورة وتطوير ميارات المعممين في أىم الطرق لتوظيفيا ،واقترح الباحث إجراء العديد
من الدراسات في ىذا المجال سواء عمى مراحل تعميمية مختمفة أو عمى المرحمة الجامعية ،وضرورة عمل

دراسات استطالعية لما ىو جديد التأكيد عمى اإليجابيات وتفادي السمبيات.
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Abstract
The present study aimed at identifying the extent of nonverbal
communication skills practiced by teachers of primary school in UNRWA
schools :
The main problem of the study is summarized in the next main question :

To what extent is the practice of nonverbal communication skills by primary
school teachers in UNRWA schools ?
The following sub-questionemerge from the main question:
1. The extent of nonverbal communication skills practiced by teachers of
primary schools from the perspective of educators in UNRWA schools?
2. The extent of nonverbal communication skills practiced by teachers of
 primary schools from principals in UNRWA schools?
3.What nonverbal communication skills that teachers of primary schools must
have in UNRWA schools?
4. To what degree does primary schools teachers practice nonverbal
communication skills in UNRWA schools?
5.Are there statistically significant differences in the degree of non-verbal
communication skills practiced by primary schools teachers attributed to the
sex variable (male , female)?
6. Are there statistically significant differences in the degree of non-verbal
communication skills practiced by primary schools teachers attributed to the
variable "years of experience" (less than 5 years – from 1 to10 years -10 years
or more)?
7. Are there statistically significant differences in the degree of non-verbal
communication skills practiced by primary schools teachers due to the
"qualification" variable ( Diploma ,
Bachelor , Master)?

To achieve goals of the study, the researcher used the descriptive analytical
method ; a sample of 70 teachers from primary schools. To access to the results
of the study, the researcher prepared a note card to measure the extent of
nonverbal communication skills practiced by primary schools teachers , and
the researcher used suitable statistical methods to analyze the results, such as
: Pearson correlation coefficient and the Spearman and Alpha equation ;the
equation for calculating Cronbach Alpha sincerity tools and to find their
stability. The researcher used arithmetic means , standard deviation ,
percentage, relative weight and "T" tests for a single sample.

ح




The study has come to the following final results:
1.Weight relative of the extent of nonverbal communication skills practiced by
primary school teachers from the perspective of the supervisors and principals
is 76.8%.
2. There are no significant differences at the 0.05 level in the practice of
nonverbal communication skills(communication via body , head and hands
movements , Communicate via facial expressions, eye contact, communication
via voices and toning, and communication via writing ) by primary school
teachers from the perspective of the supervisors and principals in UNRWA
schools attributed to the sex variable (male , female)
3.There are no statistically significant differences at the 0.05 level in the
practice of nonverbal communication skills(communication via body , head and
hands movements , Communicate via facial expressions, eye contact,
communication via voices and toning, and communication via writing ) by
primary school teachers from the perspective of the supervisors and principals
in UNRWA schools attributed to the variable "years of experience" (less than 5
years – from 1 to10 years -10 years or more)
4. There are no statistically significant differences at the 0.05 level in the
degree of difference between the estimates of supervisors and principals in
the practice of nonverbal communication skills(communication via body , head
and hands movements , Communicate via facial expressions, eye contact,
communication via voices and toning, and communication via writing ) by
 primary school teachers .
5.There are no statistically significant differences at the 0.05 level in the
practice of nonverbal communication skills(communication via body , head and
hands movements , Communicate via facial expressions, eye contact,
communication via voices and toning, and communication via writing ) by
primary school teachers from the perspective of the supervisors and principals
in UNRWA schools attributed to the "qualification" variable ( Diploma ,
 Bachelor , Master)
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اإلطار العاـ لمدراسة
مقدمة الدراسة:
يشيد التدريس في وقتنا الحاضر -وعمى المستوى العالمي -تطوي ًار جذريًا مف أجؿ مواكبة روح

العصر ,ويستمد ىذا التطور أصولو مف طبيعة العمـ ذاتو ,فالعمـ لو تركيبو الخاص الذي يميزه عف

مجاالت المعرفة المنظمة األخرى ,فالمعمـ الناجح ىو الذي يظير قدرتو في الوصوؿ بتبلميذه إلى أعمى
المستويات ,ويستخدـ كافة اإلمكانات لبلرتقاء بمستوى طبلبو.
فميست عممية التدريس عممية سيمة التناوؿ ,كغيرىا مف األعماؿ األخرى ,فيي واف بدت في

ظاىرىا كذلؾ ,إال أنيا في الواقع عممية تحتاج ميارات شخصية وتربوية وفنية ,وىذه الميارات ليست في
متناوؿ يد كؿ إنساف ,واف تبدى لو ذلؾ ,إذا ما أردنا ليا أ ف تسير عمى حقيقتيا ,وتحقؽ األىداؼ المرجوة
منيا ,فتؤتي أكميا ومع ذلؾ فيي ميمة يمكف أف يقوـ بيا كؿ مف تستيويو ,ويميؿ إلييا ,ويجد المتعة في

مزاولتيا.

وتعود صعوبة عممية التدريس إلى أنيا تتطمب مف كؿ مف يمارسيا خصائص ومميزات ,ليس مف
السيؿ توافرىا في كؿ إنساف ,فالمعمـ يتعامؿ مع فئات مف البشر ,ولكؿ فرد منيـ خصائصو وميزاتو,
ولكؿ منيـ قدراتو ومواىبو ,وعميو  -وبحكـ عممو  -أنو يتعامؿ مع نماذج مف البشر تتعدد بعدد الطمبة
الذيف يعمميـ (.عدس)11 : 1999 ,

ولذلؾ أضحت التربية تتحمؿ مسؤوليات خطيرة وواسعة ,يأتي في طميعتيا تنمية وتطوير الثروة
البشرية التي ال غنى عنيا في تحقيؽ التنمية الشاممة ,ولكي تستطيع التربية أف تفي بالتزاماتيا وتواجو

احتماالت المستقبؿ ,ال بد أف تضع استراتيجيات وخططًا تحدد مساراتيا لخدمة المجتمع وتطمعاتو وآمالو
في المستقبؿ.

ولما كاف التعميـ أساس الميف ,فيو أشرؼ مينة وأجميا قد ًار وأكثرىا أث ًار في حياة األفراد

والجماعات؛ ولذا فيو يتطمب قد اًر وكفاية عاليتيف ال يمكف تحقيقيما إال بإعداد المعمـ القادر عمى تعميـ
وتيذيب تبلميذه بكفاية وفاعمية ,فيو عصب العممية التربوية والعامؿ الرئيس الذي يتوقؼ عميو نجاح

التربية في بموغ مرامييا وتحقيؽ أىدافيا( .سميماف)9 :1991 ,
والمتتبع لقضية تطوير البيئة المدرسية بالتعميـ االبتدائي يجد أنيا تشمؿ باإلضافة إلى تطوير

المناىج العمؿ عمى زيادة فاعمية دور الطفؿ في عممية التعمـ ,ودور المعمـ في عممية التعميـ.

وال شؾ في أف إعداد معمـ المرحمة األول ى بالمواصفات التي تساعد عمى تطوير البيئة المدرسية
بشكؿ فعاؿ يعد أم ًار بالغ األىمية( .المرجع السابؽ)15 :

ويعد التفاعؿ الصفي مف الركائز الميمة في عممية التدريس ,حيث يقوـ عمى استثارة دافعية

الطمبة نحو التعمـ بشكؿ أفضؿ ,حيث أجريت الكثير مف الدراسات التربوية الحديثة في ىذا المجاؿ ,وأثبت
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 بشكؿ أو بآخر  -بأ ف التعمـ الناجح ال يتـ إال مف خبلؿ إيجاد تفاعؿ نموذجي بيف المعمـ والطالب,يؤدي في المحصمة النيائية إلى تشكيؿ منظومة تقوـ عمى أربعة مرتكزات ىي :المعمـ والطالب وأسموب
التدريس وعممية التقويـ( .عبد اليادي ,وآخروف )11 :2003,
ويستند التفاعؿ الصفي بوصفو ممارسة تربوية يقدرىا التربويوف ,إلى فرضية عامة مفادىا" :أف

األفراد إذا ما اجتمعوا في مكاف تربطيـ صفة أو عبلقة ,فإنيـ يميموف إلى أف يتواصموا بإحدى أدوات
التواصؿ الفظي أو الجسدي؛ بيدؼ الوصوؿ إلى حالة تبادؿ لؤلفكار أو المشاعر لتحقيؽ حالة تكيؼ".
(إبراىيـ وحسب اهلل )37 : 2002 ,

ويشكؿ التفاعؿ بيف المعمـ والتمميذ الركيزة األساسية في الموقؼ التعميمي ,ألنو ال يؤدي فقط إلى
تحقيؽ األىداؼ التعميمية الخاصة بالدرس ,بؿ يؤدي أيضا إلى اكتساب التمميذ ألنماط ثقافية ,واجتماعية
مختمفة ,سواء مف المعمـ ,أـ مف التبلميذ اآلخريف ,وذلؾ لكوف التربية عممية اجتماعية.

(المرجع السابؽ)39 :

ويرى الباحث أف المعمـ الناجح ىو المعمـ الذي يحاوؿ دائما أف يكتشؼ أساليب نجاحو مف خبلؿ
حرصو وخبرتو التعميمية بما يحقؽ أىدافو ,فالمعمـ يحتاج إلى التمكف مف الكفاءات العامة والخاصة
بمينتو.

لذا فإ ف المتتبع في عممية التفاعؿ الصفي ولديو االىتماـ في ىذا الموضوع ,يجده مف

الموضوعات الميمة ,خاصة في تشكيؿ البنية المعرفية لدى التمميذ ,وعمى أية حاؿ فإف التفاعؿ الصفي
يبدو ذا أىمية في العممية التربوية ,لما يشكمو مف ممارسات وأفعاؿ مف قبؿ المعمميف لتحقيؽ األىداؼ
التعميمية الخاصة بالدرس ,كما يؤدي إلى اكتساب المتعمميف أنماطاً ثقافية واجتماعية مختمفة تجعميـ أكثر
قدرة عمى التركيز والتحميؿ( .عبد اليادي وآخروف )61 :2003,

لذلؾ مف الميـ لمعمـ العصر أف يجيد ويتقف استخداـ ميارات االتصاؿ في تفعيؿ دوره التعميمي

والتربوي داخؿ الصؼ الدراسي.

ويرى الكثير مف التربوييف أف عممية التعميـ تستمزـ ترتيب وتنظيـ وتييئة جميع الشروط المواتية
لحدوث عممية التعمـ ,سواء تمؾ المتعمقة منيا بالمعمـ أـ المتعمـ أـ البيئة التي حدث فييا العممية التعميمية
التعميمية ,ويتصؿ بيذه الظروؼ مجموعة واسعة مف العناصر الضرورية والمتكاممة ,ومف األىمية بمكاف

أف تتفاعؿ ىذه الشروط وعناصرىا بشكؿ إيجابي  ,بحيث يتـ ىذا التفاعؿ مف خبلؿ نشاطات منظمة
ومحددة عؿ شكؿ تواصؿ إيجابي دائـ ومتبادؿ بيف المعمـ وتبلميذه ,ليؤكد أف ىذه العبلقة ليست أحادية
الجانب ومصدرىا المعمـ فقط ,بؿ فالتبلميذ دور ىاـ في ايجابية ىذه العبلقة.

وتعرؼ ىذه العبلقة التفاعمية ,في األوساط التربوية ,بالتفاعؿ الصفي ,ألنو ال بد مف أف يكوف

ليذه العبلقة بعدىا المكاني ,ويعتبر المكاف الصفي ومنيا :الغرفة الصفية ,المختبر ,المشغؿ ,أو قاعة
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العموـ المنزلية  ...الخ ,أشكاؿ البعد المكاني الذي يمكف أف تحدث فيو ىذه العبلقة ,ولذا تدعى ىذه
العبلقة بالتفاعؿ الصفي( .خطايبة وآخروف)11 :2002,
وقد تناولت العديد مف الدراسات التواصؿ الصفي والتواصؿ الفعاؿ مثؿ :دراسة المرشد (
و دراسة سعيد وميخائيؿ (

) و دراسة قاسـ والنقبي (

) ود ارسة النظامي (

)

).

ويرى الباحث أنو قد يكوف ىناؾ قصور وعدـ اىتماـ لدى الكثير مف معممي التعميـ األساسي

بميارات التواصؿ غير المفظي ,باعتبارىا أنيا مف كماليات الحصة وليس مف أساسياتيا ,أو عدـ وجود
الوعي الكافي بأىميتيا ,والدراية باأل سموب الصحيح في تطبيقيا مع طبلب المرحمة االبتدائية الدنيا ,كما
يمكف أف يكوف ازدحاـ الصفوؼ بأعداد الطبلب مف مبررات عدـ اىتماـ المعمميف بتطبيقيا.

لذلؾ تتمثؿ مشكمة الدراسة في أف ما يحتاجو الموقؼ التعميمي التعممي داخؿ الصؼ الدراسي ىو
حدوث تفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ ,بيدؼ االرتقاء بشخصية المتعمـ واكسابو معارؼ وقيـ واتجاىات تمكنو

مف مسايرة عصره ليكوف نافعًا لنفسو ولمجتمعو في المستقبؿ ومف ىنا ينبع االىتماـ بتقويـ أداء المعمـ
باستخداـ أساليب غير تمؾ التي تعتمد عمى تحصيؿ طمبتو ومنيا استخداـ المبلحظة أو المشاىدة المنظمة

التي عممت الدراسة الحالية عمى توظيفيا.
ويأمؿ الباحث مف ىذه الدراسة توفير معمومات لممعمميف والمختصيف في مجاؿ المرحمة االبتدائية

الدنيا عف ميارات التواصؿ الصفي غير المفظية التي تجعؿ مف عممية التعميـ أكثر فعالية ,وتجعؿ طبلب
الصؼ أكثر نشاطًا وتركي ًاز.

مشكمة الدراسة وأسئمتيا:
تمثمت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

ما مدى ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا ميارات التواصؿ غير المفظي في مدارس في وكالة
الغوث الدولية بغزة؟
ويتفرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة التالية:
 .1ما ميارات التواصؿ غير المفظي الواجب توافرىا لدى معممي المرحمة االبتدائية الدنيا في مدارس
وكالة الغوث الدولية بغزة؟

 .2ما مدى ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا لميارات التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر
المشرفيف التربوييف في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة؟

 .3ما مدى ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا لميارات التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر
مدراء المدارس في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة؟
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 .4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا ميارات
التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر المعمميف تعزى لمتغير الجنس ( ذكر,أنثى ) ؟
 .5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا ميارات
التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر المعمميف تعزى لمتغير سنوات الخدمة (< - ,
فأكثر)؟

,

 .6ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا ميارات
التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر المعمميف تعزى لمتغير المؤىؿ العممي(دبموـ ,بكالوريوس,
ماجستير) ؟

 .7ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة االختبلؼ بيف تقديرات المشرفيف التربوييف ومديري
المدارس في ممارسة معمميف المرحمة االبتدائية الدنيا لميارات التواصؿ غير المفظي؟

فرضيات الدراسة:
 .1ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة (≤ α
.2

) في ممارسة معممي المرحمة االبتدائية

الدنيا ميارات التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر المعمميف تعزى لمتغير الجنس ( ذكر,أنثى ).

ال توجد فروؽ دالة إحصائياً

عند مستوى داللة (≤ α

) في ممارسة معممي

المرحمة االبتدائية الدنيا ميارات التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر المعمميف تعزى لمتغير سنوات
.3

الخدمة (< - ,

,

فأكثر).

ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة(≤ α

)في ممارسة معممي المرحمة االبتدائية

الدنيا ميارات التواصؿ غير المفظي تعزى لمتغير المؤىؿ العممي(دبموـ ,بكالوريوس ,ماجستير).
.4

ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة (≤ α

) في درجة االختبلؼ بيف تقديرات

المشرفيف التربوييف ومديري المدارس في ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا لميارات التواصؿ

غير المفظي.

أىداؼ الدراسة:

تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

.1

تعرؼ ميارات التواصؿ غير المفظي الواجب توافرىا لدى معممي المرحمة االبتدائية الدنيا.

.2

التعرؼ إلى ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا ميارات التواصؿ غير المفظي.

.3

معرفة درجة االختبلؼ بيف تقديرات المشرفيف التربوييف ومديري المدارس في ممارسة معمميف

المرحمة االبتدائية الدنيا ميارات التواصؿ غير لفظي.
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.4

معرفة درجة االختبلؼ في ممارسة ميارات التواصؿ غير المفظي لدى معمميف المرحمة االبتدائية
الدنيا تعزى لمتغير الجنس.

.5
.6

معرفة درجة االختبلؼ في ممارسة ميارات التواصؿ غير المفظي لدى معمميف المرحمة االبتدائية
الدنيا تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

معرفة درجة االختبلؼ في ممارسة ميارات التواصؿ غير المفظي لدى معمميف المرحمة االبتدائية
الدنيا تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.

أىمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة مف خبلؿ النقاط التالية:
 .1قد تسيـ نتائج الدراسة في توفير معمومات لممعمميف والخبراء والمختصيف عف ميارات التواصؿ
غير المفظي.

 .2تقديـ قائمة بأبعاد ومكونات وميارات التواصؿ غير المفظي التي يجب توافرىا لدى معممي المرحمة
األساسية الدنيا.
 .3تقديـ أداة لتقويـ ميارات التواصؿ غير المفظي يمكف مف خبلليا التعرؼ إلى مدى توافر تمؾ الميارات
لدى المعمـ.

 .4تتناوؿ الدراسة موضوعاً ميماً يرتبط بعممية التواصؿ غير المفظي ودورىا في عمميات التعميـ والتعمـ.

 .5مساعدة المشرفيف التربوييف ومديري المدارس عمى استخداـ أداة المبلحظة كجزء مف أداتيـ لمزيارة
الصفية وتقويـ أداء المعمـ غير المفظي.

 .6تتناوؿ الدراسة موضوعاً عف مستوى األداء غير المفظي لمعممي المرحمة االبتدائية الدنيا بما يساعد عمى
االرتقاء بالمعمميف.

 .7قد يفيد المشرفيف بعقد دورات تربوية تخصصية لمنمو الميني لممعمميف.

مصطمحات الدراسة:
وقد قاـ الباحث بتعريؼ المصطمحات إجرائياً كالتالي :

 الممارسة :يعرفيا صبحي :ينطوي مفيوـ الممارسة عمى معنى المداومة وكثرة االشتغاؿ بالشيء ,وىو
ويعد واحداً مف المفاىيـ التي شاع استخداميا
في استخدامو البلتيني مف أصؿ يوناني «براكتيكوس»ّ ,
في الفكر الفمسفي مف ذلؾ الحيف ,وقد استخدمت لمداللة عمى النشاط المستمر الذي توضع مف خبللو

مبادئ العموـ موضع التطبيؽ( .صبحي)35 :1990 ,
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 يعرؼ الباحث مدى الممارسة إجرائيًا بأنيا مقدار ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا لميارات
التواصؿ الصفي (الميارات غير المفظية) داخؿ حجرة الدراسة وتصؿ نسبة الممارسة المقبولة إذا

حصمت عمى  %70فما فوؽ مف الدرجة الكمية ألداة الدراسة.
 المرحمة االبتدائية الدنيا :يعرؼ (الحديدي) المرحمة االبتدائية اختصا ًار :بأنو مستوى تعميمي أولي
يتكوف غالبا مف  5أو  6مراحؿ أساسية (ليس بكؿ الدوؿ) كؿ مرحمة مدتيا سنة دراسية كاممة ,يتعمـ
التمميذ في ىذه المرحمة التعميمية المبادئ األساسية والتمييدية( .الحديدي)24 :2011 ,

ويعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا المرحمة الدراسية اإللزامية مف الصؼ األوؿ حتى الصؼ الرابع

األساسي ،حسب السمـ التعميمي الفمسطيني مف ( -

) سنوات.

المعمـ :ويعرفو الباحث إجرائيًا :بأنو القائد التربوي الذي يتصدر لعممية توصيؿ الخبرات والمعمومات

التربوية وتوجيو السموؾ لدى المتعمميف الذي يقوـ بتعميميـ.

 ميارات التواصؿ غير المفظي:

يعرفو المسعودي بأنو :تمؾ الحركات واإليماءات ,سواءًا كانت

تعبيرات الوجو ,أـ حركات اليد ,التي تصدر مف الشخص ألشخاص آخريف ليدؼ معيف.

ويعرفو أبو النصر بأنو :إشارات وحركات إرادية وغير إرادية ,تصدر مف الجسـ بأكممو أو بجزء
منو؛ إلرساؿ رسالة انفعالية إلى المحيطيف باإلنساف ,مف خبلؿ فروع ومفردات تتمثؿ في :لغات الوجو,
والصوت ,واألصابع ,واليديف ,والممس ,ووضعية وحركات الجسـ ,والمظير ,واأللواف ,والمسافات ,والفراغ

المكاني ,والدالالت الرمزية الستخداـ الوقت( .أبو النصر)21 :2006,
ويعرفو الباحث إجرائيًا :بأنو ميارات التفاعؿ الصفي بدوف كممات ,أي باستخداـ تعبيرات الوجو

واإلشارات ولغة الجسـ ونظرات العيف وغيرىا مف أساليب التعبير عف الرسائؿ دوف كممات.

حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة عمى الحدود التالية:


الحد الموضوعي :تقتصر ىذه الدراسة عمى معرفة مدى ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا
ميارات التواصؿ غير المفظي .



الحد الزماني :العاـ الدراسي ()2014 -2013



الحد المكاني :مدارس وكالة الغوث في منطقة جنوب غزة التعميمية.



الحد البشري :عينة الدراسة :عينة قصدية مف معممي ومديري ومشرفي المرحمة األساسية الدنيا في
منطقة جنوب غزة التعميمية.

خطوات الدراسة:
.1

قا ـ الباحث باالطبلع عمى األدب التربوي وذلؾ باستعراض عدد مف الكتب والمراجع والدراسات
السابقة في مجاؿ ميارات التواصؿ غير المفظي.
7

.2

دراسة أبعاد ومكونات ميارات التواصؿ غير المفظي.

.3

تحديد أبعاد ومكونات ميارات التواصؿ غير المفظي الواجب توافرىا لدى معممي المرحمة
االبتدائية الدنيا.

.4

إعداد قائمة أولية لميارات التواصؿ غير المفظي التي يجب أف تتوافر لدى معممي المرحمة

االبتدائية الدنيا ,ثـ عرض ىذه القائمة عمى الخبراء والمختصيف وذلؾ لمتأكد مف شموليتيا
وموضوعيتيا.

.5

إعداد وتصميـ أدوات الدراسة المتمثمة في:

أ -استبانة خاصة لمحكـ عمى مدى ممارسة معممي عينة الدراسة لميارات التواصؿ غير
المفظي مف وجية نظرىـ.
ب -وبطاقة مبلحظة لمعرفة مدى توافر ميارات التواصؿ غير المفظي لدى المعمميف عينة
الدراسة مف وجية نظر المدراء والمشرفيف التربوييف.

 -6اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية قصدية .
 -7تطبيؽ أداة الدراسة عمى العينة المختارة مف مديري المدارس والمشرفيف التربوييف والمعمميف.
 -8تسجيؿ النتائج ومعالجتيا إحصائيا وتفسيرىا في ضوء مشكمة الدراسة.

 -9تقديـ مجموعة مف التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي سيتـ الحصوؿ عمييا.
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظري:
 المبحث األوؿ:
التعميـ األساسي.
 المبحث الثاني:
االتصاؿ المفظي وغير المفظي.
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المبحث األوؿ :التعميـ في المرحمة االبتدائية الدنيا
توطئة:
يزداد االىتماـ يوماً بعد آخر بالتربية كونيا مف أىـ أدوات البناء الحضاري ,وىي وسيمة ميمة مف

وسائؿ إعداد العنصر البشري الذي يشكؿ األساس في عممية التنمية في جميع جوانبيا؛ لذلؾ أصبحت
ميمتيا اليوـ كبيرة جدًا بسبب التغير والتطور المستمريف في جميع مجاالت الحياة المختمفة وخاصة مع

ازدياد األفكار واتساع المعارؼ ,ومف أىـ جوانب التربية التعميـ الذي لو الدور األكبر في نجاح خطط
التنمية ,وتعد مرحمة التعميـ األساسي مكاف الصدارة بالنسبة لمراحؿ التعميـ المختمفة ,ونظ اًر لسعة حجـ

ىذا التعميـ وأىميتو بوصفو مرحمة عامة أساسية ينبغي أف يحصؿ عمييا كؿ أبناء الشعب ,فيي األساس

لنمو شخصية الفرد وتشكيؿ سماتو وتطويرىا لتنشئة مواطف صالح ونافع ,واعداد جيؿ متعمـ مدرؾ
لمسؤوليتو في مواجية التحديات المستقبمية.

دوافع إنشاء التعميـ األساسي:
مف الدوافع التي دفعت الببلد العربية -والتي تعد فمسطيف جزءًا ال يتج أز منيا -إلى التعميـ األساسي

إعادة تشكيؿ نظميا التربوية وفؽ منظور جديد ,وتبني صيغة التعميـ األساسي كتوجو تربوي يعطي لقاعدة
النظاـ مفيومًا ومحتوى جديديف ينعكساف عمى النظاـ التعميمي بأكممو نتيجة لما لوحظ مف قصور في أداء

المدرسة ,وضعؼ في بناء المناىج ومستوى الخريجيف .وتؤكد الدراسات التي أعدت لتشخيص واقع التعميـ

األساس في الببلد العربية عمى جوانب القصور ومظاىر الضعؼ التالية:
 عدـ كفاية الفرص الكمية والنوعية التي يوفرىا التعميـ االبتدائي خاصة بالنسبة لمف يتوقفوف عندنياية ىذه المرحمة.

 التركيز عمى المعرفة واعتبارىا غاية في حد ذاتيا وانتياج صيغ تقميدية في تعميميا مما وسعالفجوة بيف المعرفة كفكر وبيف العمؿ كتطبيؽ ليا.
 تيميش النواحي العممية والنشاطات اإلبداعية .ومما زاد في تيميش النواحي العممية والثقافيةوالتقنية التقسيـ المتبع في معظـ الببلد العربية بيف التعميـ العاـ والتعميـ التقني ,ىذا التقسيـ فيو

شئ مف االفتعاؿ ألنو يفصؿ بيف مجاليف أصميما واحد .وعمى الرغـ مف أف التعميـ الفني أو
الميني التقني مرتبط بالحياة ومييأ ليا ,فإنو يعتبر تعميمًا منتييًا يؤدي إلى تعميـ مسدود ال يوصؿ

إلى التعميـ العالي وال يتيح لمنتسبيو فرصة التعميـ العالي .مما جعؿ العزوؼ عنو قائـ عف

الطمبة.
 ضعؼ ارتباط المحتوى التعميمي بالبيئة التي يعد التبلميذ لمعيش فييا.10

 قمة االىتماـ العممي بتكويف وجداف الناشئة وتغذية مشاعرىـ بكيفية تعمؽ انتمائيـ الروحيوالحضاري ,وتنمية شعورىـ الوطني ووالئيـ الديني.
 مف الصفات التي أصبحت لصيقة بالتعميـ والتي جعمتو عاج اًز عف تحقيؽ أىدافو أنو تعميـ بعيدالصمة عف الحياة؛ نظ اًر لكوف المناىج لـ تستطع أف تتخمص مف ظاىرة المفظية .ثـ إف الفرص

التي يوفرىا فرص شكمية في معظميا ال تعني بحاجات المتعمميف وال تعنى بمطالب المجتمع,
وخاصة في العصر الذي أصبحت فيو السيادة لمف يممؾ القوة العممية( .حمس.)25 :2011 ,

أىداؼ التربية في التعميـ األساسي وأبعادىا:
تتمثؿ أىداؼ التربية في التعميـ األساسي كما يذكرىا فيما يمي:
 .1صقؿ معالـ شخصية الطفؿ وتحديد إطارىا العاـ ,بعد أف تشكمت عوامميا األساسية في المنزؿ.
 .2وضع بذور التربية النظامية في جميع جوانبيا ,الخمقية والجسمية والفكرية واالجتماعية والسموكية.
 .3إعداد الطفؿ لممراحؿ التعميمية التي تمي المرحمة االبتدائية.

 .4إعداد الطفؿ لمحياة العامة في المجتمع ,عمى اعتبار أف ىذه المرحمة قد تكوف بداية المطاؼ
لبعض األطفاؿ (فبلتة)11-10 :2004 ,

ويضيؼ الباحث إلى ذلؾ أف التربية تعد األساس في انطبلؽ األطفاؿ نحو تعمـ المعرفة التي
تساعدىـ عمى تحقيؽ أىداؼ التنمية الشاممة لممجتمع.

التعميـ األساسي في فمسطيف:
تعد مرحمة التعميـ األساسي مرحمة إلزامية يحصؿ المتعمـ مف خبلليا عمى الحد األدنى مف
المعارؼ والميا ارت ,ويطمؽ مصطمح (التعميـ األساسي) عمى نظـ تعميمية بديمة غير تقميدية تضـ سنوات

المرحؿ االبتدائية واإلعدادية والصؼ العاشر ويكوف التعميـ في ىذه المراحؿ مجانًا.
ا

ويمكف تعريؼ التعميـ األساسي بأنو :تعميـ موحد توفره الدولة لجميع األطفاؿ ممف ىـ في سف
المدرسة ,وتكوف مدتو عشر سنوات حسب قرار و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية ,يقوـ عمى توفير
االحتياجات التعميمية األساسية مف المعمومات والمعارؼ والميارات ,وتنمية االتجاىات والقيـ التي تمكف

المتعمميف مف االستمرار في التعميـ والتدريب وفقًا لميوليـ واستعدادىـ وقدراتيـ التي ييدؼ ىذا التعميـ إلى
تنميتيا لمواجية تحديات وظروؼ الحاضر وتطمعات المستقبؿ( .الحديدي.)23 :2008 ,

ويؤكد الباحث ىنا عمى ضرورة االىتماـ بيذه المرحمة مف التعميـ ألىميتيا في تنشئة الطفؿ
وتطوير قدراتو وميولو ؛ لذلؾ البد مف االىتماـ بنوعية التعميـ خبلؿ ىذه المرحمة النعكاساتو عمى ىؤالء
األطفاؿ في المراحؿ التعميمية المتقدمة.
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األىداؼ التربوية لمتعميـ األساسي كما يذكرىا حمس وىي كما يمي:
 .1تكويف المواطف الصالح بالتربية و التثقيؼ و العمؿ ,و التدريب الميني ,واإلعداد لموظيفة.
 .2أف يكوف المواطف قاد ار عمى تكييؼ نفسو لمبيئات التي تضطره ظروؼ الحياة إلى التواجد فييا.
 .3تمكيف المواطف إلتقاف الخبرات و الميارات األولية األساسية البلزمة لنمو الشخصية المتكاممة
فيو.

 .4أف يكوف قاد ار عمى تنمية و تطوير نفسو بنفسو لكي ال يرتد إلى األمية بشتى مظاىرىا ,و
القادر عمى تزويد نفسو بالخبرات و المعارؼ المتجددة أو الجديدة في مختمؼ أطوار حياتو

(التعمـ الذاتي).

 .5أف يكوف قاد ار عمى تطوير مجتمعو (مساىما في تقدمو و ازدىاره).
 .6أف يقدر و يحترـ البيئة و المجتمع بمختمؼ فئاتو و التعاوف و المشاركة في تنميتو.
 .7أف يكوف قاد ار عمى التكيؼ و المعيشة في جميع الظروؼ المتغيرة في المجتمع.

( حمس)40 :2011 ,

أىداؼ التعميـ األساسي في فمسطيف:

ألف التعميـ األساسي إلزامي مدة عشر سنوات متصمة ,فيو عاـ يزود الفرد بالحد األدنى مف المعارؼ

ال مشاركًا في الحياة
والميارات والقدرات والقيـ وأنماط العمؿ التي تمكنو أف يعيش مواطنًا واعيًا مسئو ً

بل ألسرتو ونافعًا لمجتمعو مف جية وألنو قاعدة السمـ التعميمي ,واألساس الذي تقوـ عميو
العامة ومعي ً
الدراسة الثانوية مف جية أخرى.

وتتمثؿ أىداؼ التعميـ في مرحمة التعميـ األساسي في:
 .1ترسيخ العقيدة الدينية وتربية الناشئة عمييا ونقؿ التراث الحضاري لؤلمة إلييـ وتعديؿ سموكيـ
وعاداتيـ واتجاىاتيـ لتنبثؽ مف تعاليـ الديف وتراث األمة وقيـ المجتمع الفاضمة.

 .2تمميؾ الناشئة ميارات المغة (االستماع ,التحدث ,القراءة ,والكتابة) ,ومعرفة أسس الرياضيات
بالمستوى الذي يمكنيـ مف استخداـ ىذه الميارات والمعارؼ في حياتيـ اليومية.
 .3تزويد الناشئة بالخبرات والمعمومات األساسية التي تؤىميـ لممواطنة الفاعمة وتدريبيـ عمى طرؽ
جمع المعمومات وتصنيفيا وتوظيفيا.

 .4إتاحة الفرصة لمناشئة لمنمو المتكامؿ واكتشاؼ قدراتيـ وميوليـ وتنمية خبراتيـ ومياراتيـ.
 .5غرس االنتماء الوطني في نفوس الناشئة ,وتعمير وجدانيـ بحبو ,واالعتزاز بو ,وتعريفيـ بتاريخو,
وحضارتو وتفجير طاقاتيـ مف أجؿ أرضو وعزتو.
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 .6تعريؼ الناشئة بنعـ اهلل عز وجؿ في البيئة ,واعدادىـ لتنميتيا والمحافظة عمييا وتسخيرىا لمنفعة
اإلنساف( .حمس.)36-35 :2011 ,
ويضيؼ الباحث إلى ذلؾ إكساب الطفؿ الميارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب.

مراحؿ وأقساـ التعميـ في فمسطيف:
تشرؼ و ازرة التربية والتعميـ العالي في فمسطيف عمى التعميـ العاـ في المدارس الحكومية ,والمدارس التابعة
لوكالة الغوث الدولية والمدارس الخاصة ,كذلؾ تشرؼ و ازرة التربية والتعميـ عمى الكميات والجامعات

الفمسطينية.

السمـ التعميمي :يشمؿ السمـ التعميمي المراحؿ اآلتية:
المرحمة األولى :التعميـ ماقبؿ المدرسة (رياض األطفاؿ).
ويشمؿ األطفاؿ مف سف (4سنوات5 -سنوات و 5أشير).
المرحمة الثانية :التعميـ العاـ ويشمؿ:

 -1التعميـ األساسي  /اإللزامي (1س –  10س) :يبدأ دخوؿ الطالب لمصؼ األوؿ األساسي مف س ف
5سنوات و 6أشير ,والتي تستمر ل مدة عشر سنوات؛ أي حتى نياية الصؼ العاشر األساسي مف

(المرحمة اإللزامية).

 -2التعميـ الثانوي (1ث2 -ث) ويشمؿ:
أ .التعميـ الثانوي األكاديمي :مدتو سنتاف بفرعيو العممي والعموـ اإلنسانية (األدبي) والشرعي (تـ
إضافتو حديثًا) ويعد الطمبة ىنا لمتقدـ المتحاف الثانوية العامة (التوجييي) والذي يمكف الناجحيف
منيـ مف االلتحاؽ بالجامعات.

ب .التعميـ الثانوي الميني :مدتو أيضًا سنتاف وينقسـ إلى فروعو الخمسة ,ويعد الطمبة ىنا أيضًا

لمتقدـ المتحاف الثانوية العامة والذي يمكنيـ مف االلتحاؽ بكميات المجتمع أو بعض الكميات

الجامعية ( .موقع و ازرة التربية والتعميـ ) http://www.mohe.gov.ps

خصائص المناىج الدراسية في مرحمة التعميـ األساسي:
تعد المناىج الدراسية وخاصة في مرحمة التعميـ األساسي مف ضروريات االىتماـ بيذه المرحمة لذلؾ البد

مف توافر الخصائص التالية في المناىج الدراسية:

 .1أف يتسـ المنياج بالمرونة تبعا لحاجات وميوؿ وقدرات التبلميذ وتبعا إلمكانيات المدرسة
وحاجات البيئة المحمية مع إدماج الدراسة بالنشاط أو األنشطة المصاحبة.
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 .2أف يركز المنياج عمى الحياة اليومية لمتبلميذ ,وذلؾ باستخداميـ المعمومات و الميارات التي
يكتسبونيا توظيؼ ما تعمموه.
 .3أف تكوف البيئة المحمية ميدانا لمتطبيؽ ولربط الدراسات النظرية بواقع الحياة مع مراعاة مستوى
إدراؾ التبلميذ.

 .4أال يكوف المنيج جامدا ,بؿ يجب أف يمثؿ التوفيؽ بيف محتوياتو وبيف أفضؿ أساليب التدريس
وبيف الطبيعة البشرية.
 .5أف تكوف الخبرات التربوية متكاممة.

 .6أف يتـ تخطيطو بشكؿ مسبؽ ودقيؽ.
 .7أف يتسـ بالتنظيـ والتدرج بما يتبلءـ مع درجة استيعاب المتعمـ.
 .8أف يتناسب مع إمكانات التعميـ والتعمـ المتاحة.
 .9أف يتناسب مع الوقت والظرؼ الزمني لمخبرة.
 .10أف يراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.
 .11أف يحقؽ النمو الشامؿ لممتعمميف (العقمي والجسمي والوجداني).
 .12أف يتبلءـ مع أىداؼ المجتمع واستراتيجياتو.

 .13أف يجعؿ دور المتعمـ ايجابيا وفاعبل بتحفيزه واثارة دافعيتو( .الحديدي)25 :2008 ,
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المبحث الثاني :التواصؿ المفظي وغير المفظي
توطئة:
العالـ الذي نعيشو اليوـ يقوـ عمى أساس االتصاؿ والتواصؿ بيف اآلخريف ,حيث يعتبر االتصاؿ
العممية األساسية في أساس التفاعؿ االجتماعي بيف اآلخريف؛ لذلؾ فإف القدرة عمى التواصؿ في حد ذاتيا
تعتبر بوابة الفرد األساسية لئلطبلع عمى اآلخريف ,وىؿ يمكف أف نتخيؿ شخص يعيش بدوف اتصاؿ سواء
كاف في المنزؿ أو العمؿ أو الجامعة أو الممعب أو حتى بيف أفراد األسرة الواحدة ,فإف معظـ نشاطات

البشر ىي اتصالية.
ويعتبر دراسة السموؾ البشري مف أصعب الدراسات؛ حيث يعتبر ذلؾ السموؾ الذي تتشابؾ بو

الجوانب الشعورية والبلشعورية ,ومف أصعبيا عممية االتصاؿ الذي يتـ بيف األفراد أنفسيـ كأفراد وبيف
ال ,تتضمف
الجماعة والفرد وبيف الجماعات ,ويعتمد االتصاؿ عمى حمقة وبدوف ىذه الحمقة ال يعد اتصا ً

ىذه الحمقة :المصدر أو المرسؿ -الرسالة -الوسيمة ,المستقبؿ وعممية تحميؿ لمرسالة ,وتختمؼ عممية

االتصا ؿ باختبلؼ العمر والجنس والمستوى األخبلقي والثقافي واالجتماعي بيف األفراد.

(األشقر.)463 :2008 ,

ولكي تتـ االتصاالت فإنو مف الضروري وجود عنصر التفاعؿ والثنائية في المحيط االتصالي,
إضافة إلى العبلقة التبادلية بيف الطرفيف واتخاذ كؿ منيما دوره االجتماعي الخاص بو وسموكو الفريد الذي

يميزه عف اآلخريف ,ويتح لو الدخوؿ إلى الموقؼ االتصالي وفقًا لذلؾ السموؾ والذي يفترض أف يكوف
سموكاً صريحًا يمكف لمطرؼ اآلخر مف إدراكو والشعور بو ,وتميز الخبرات والتجارب الشخصية وربط
التعبيرات باأللفاظ بغية حدوث التفاعؿ والتغذية الراجعة( .الحريري.)45 :2004 ,

وبما أف التواصؿ ىو العممية المركزية في ظاىرة التفاعؿ االجتماعي ,فييا تنصب كؿ العمميات

النفسية عند الفرد ومنيا تخرج كؿ التأثيرات االجتماعية في حياتو ,ومنيا ينشأ التجاذب أو التنافر ,وبيا
يتـ التجانس أو يظير التبايف ,إنو مجموعة مف القوى المعقدة التي تتفاعؿ في موقؼ دينامكي.
(منصور.)44 :1981 ,

وىنا يؤكد الباحث عمى أف عممية التواصؿ ىي العممية المكممة لعممية اإلدراؾ في موقؼ التفاعؿ
االجتماعي ,فإدراؾ الشخص اآلخر يترتب عميو التواصؿ مع ىذا الشخص ,كما يترتب عمى ىذا التواصؿ
إدراؾ جديد لمشخص اآلخ ر أو تغير في الصورة المدركة ليذا الشخص ,مما يؤثر عمى التواصؿ بينيما,
فإدراؾ الشخص اآلخر يعتمد في جانب منو عمى التواصؿ ,كما تصب معطياتو في عممية التواصؿ,

فبدوف تواصؿ ال يوجد تفاعؿ اجتماعي.
وقد أكد عساؼ إنو إلتماـ عممية التواصؿ ىناؾ حاجة إلى مجموعة مف الميارات وبدوف ىذه

الميارات فإف عممية االتصاؿ تفقد أىـ شروط نجاحيا ,وتتمثؿ في الميارات التالية :ميارة الكتابة ,ميارة
القراءة ,وميارة المحادثة ,وميارة اإلنصات( .عساؼ)34 :2000 ,
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ويشترط بميارة الكتابة أف تكوف المادة المكتوبة محددة العنواف والموضوع واليدؼ ,وأف يراع ي
الكاتب المستوى الذي يكتب لو ,وأف تكوف بمغة واضحة ومفيومة.
ويشترط بميارة القراءة أف يرتبط القارئ بيدؼ المادة المكتوبة ,وأف يميز بيف األفكار الرئيسية
والفرعية ,وأف يمتزـ الموضوعية.

أما فيما يتعمؽ بميارة المحادثة ,فيجب أف يتجنب المتحدث الخوض في موضوع ال يعرفو ,أف

يبدى احترامو لآلخريف ,وأف يسمح بالمناقشة واالستفسار.
وأخي ًار يشترط في ميارة اإلنصات احتراـ ما يقولو اآلخروف ,وأف يحرص عمى عدـ مقاطعتيـ,

وأف ينمي القدرة عمى معرفة نقاط االلتقاء في أي موضوع ُيناقش( .المرجع السابؽ)34 :
وتؤكد (حممي )23 :1978 ,أف أي موقؼ لمتواصؿ يشتمؿ عمى ثبلثة عناصر ىي :الموصؿ,
المتمقي ,وعممية التواصؿ أي الرسالة التي توصؿ بينيما ,فالمعمـ (الموصؿ) يحمؿ معو تنظيمو النفسي
واتجاىاتو نحو المتمقي ومدركاتو عنو وما يحممو لو مف مشاعر ,وكذلؾ مدركاتو عف مشاعر المتمقي نحو

موضوع التواصؿ ,ىؿ ىو يحبو  ,يؤيده ,أو يكرىو ويرفضو كما أف المتمقي(التمميذ) يحمؿ معو في ىذا
الموقؼ أيضاً تنظيمو النفسي وامداد الموصؿ بالطاقة التي تعينو عمى مواصمة السير ,أما عممية التواصؿ
فميا وسائميا المختمفة ,فيناؾ وسائؿ لفظية وأخرى غير لفظية.

ويذكر الباحث مف أىـ مظاىر التواصؿ واالتصاؿ (ا لتواصؿ غير المفظي) ومف أىـ وسائؿ

التواصؿ غير المفظي ,تعبيرات الوجو واإليماءات ووضع الذراعيف والرجميف ووضع الجذع وطريقة
اءة
الجمسة ,وأىـ مظاىر التواصؿ غير المفظي لممعمـ الجيد التي إذا قدميا سوؼ يعقبيا تغيرات معينة َبن َ
في شخصية وسموؾ التمميذ ,فإذا كاف المعمـ صادقاً (غير متكمؼ) أي متسقاً داخمياً ومتقببلً ومقد اًر لمتمميذ

ومدركًا لمشاعر واتجاىات التمميذ ,فإف ثمة تغيرات في التمميذ البد أف تحدث ,منيا أف يكوف التمميذ أكثر

واقعية في إدراؾ ذاتو ,أكثر ثقة في نفسو وتوجيياً لذاتو ,وأكثر تقييمًا لنفسو وخاصة بطريقة إيجابية ,وأقؿ
بل إلى كبت مشاعره وبعض خبراتو ,وأكثر نضجًا واجتماعيو وتوافقًا في سموكو ,مف أجؿ ذلؾ البد أف
مي ً

يعطي المعمـ انتباىًا خاصًا إلى لغة الجسد والحركات التي تصدر عف التمميذ والى مشاعره تجاه نفسو
وتجاه المعمـ وتجاه اآلخريف وىو ما يعرؼ بأحد مظاىر التواصؿ غير المفظي.

والتواصؿ غير المفظي يركز ويؤكد عمى السياقات التي تنطمؽ فييا الكممة ,فالكممة ىي جزء يتحد

معناىا وتتضح دالالتيا بالرجوع إلى سياقيا الذي تنتمي إليو ,فالكممة الواحدة تتغير دالالتيا تبعاً لتغير
السياقات ,فكممة (ال) عندما تخرج مف نبرة الحناف وضمف تعبيرات الوجو الدافئة واالبتسامات تعني حقًا

(نعـ) في الوقت الذي تتغير فيو ىذه الداللة عندما تخرج مف نبرة التشدد والتوعد وتدعميا تعبيرات وجو

باردة فإنيا تعني حقاً (ال)( .القطاف.)433 :1978 ,
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التواصؿ وعناصره:
بل ميماً في استمرار الحياة وازدىارىا عمى وجو األرض منذ زمف بعيد ,وقد
يعد التواصؿ عام ً

لعبت وسائؿ التواصؿ دو ًار كبي اًر في نمو الفكر اإلنساني وتقدـ الحضارات اإلنسانية ,واتخذىا الكثير مف

العمماء والباحثيف معيا اًر عند المقارنة بيف الحضارات والشعوب المختمفة بحيث يقاس مدى رقييا بمدى ما

أحرزتو في مجاؿ التواصؿ.

وىنا البد مف تعريؼ التواص ؿ وىو العممية أو الطريقة التي يتـ مف خبلليا انتقاؿ المعرفة مف
شخص آلخر تؤدى إلى التفاىـ بيف ىذيف الشخصيف أو أكثر ,وبذلؾ يصبح ليذه العممية عناصر

ومكونات وليا اتجاه سير تسير فيو وىدؼ تسعى إلى تحقيقو ومجاؿ تعمؿ فيو ويؤثر فييا ,مما يخضعيا
لممبلحظة والبحث والتجريب والدراسة العممية بوجو عاـ .ويتـ في عممية االتصاؿ نقؿ المعرفة بأنواعيا
والمعمومات المختمفة مف شخص آلخر أو مف نقطة إلى أخرى وتتخذ ليا مسا ًار يبدأ عادة مف المصدر
التي تنبع منيا إلى الجية التي تستقبميا ثـ يرتد المصدر وىكذا(.الطوبجي)25 :1980 ,
ولبلتصاؿ عناصر أساسية ورئيسية كما يذكرىا الطوبجي ()31-28 :1980ىي:
 -1المرسؿ:
وىو مصدر الرسالة أو النقطة التي تبدأ عندىا عممية االتصاؿ ,وعادة قد يكوف ىذا المصدر ىو

اإلنساف أو اآللة أو المطبوعات أو غير ذلؾ .ويحوؿ ىذا المصدر الرسالة التي يريد أف يرسميا
إلى رموز أو أشكاؿ تأخذ طريقيا مف خبلؿ قنوات االتصاؿ المختمفة.
 -2المستقبؿ:

ىو الجية أو الشخص الذي توجو إليو الرسالة ويقوـ بحؿ رموزىا؛ بغية التوصؿ إلى نفس
محتوياتيا وفيـ معناىا وينعكس ذلؾ في أنماط السموؾ المختمفة التي يقوـ بيا ,ويجب أال يقاس

نجاح عممية االتصاؿ بما يقدمو المرسؿ ولكف بما يقوـ بو المستقبؿ سموكيًا .فالسموؾ ىو المظير
والدليؿ عمى نجاح الرسالة وتحقيؽ اليدؼ.

 -3الرسالة:

يمكف أف نقوؿ إ ف الرسالة ىي الموضوع أو المحتوى الذي يريد المرسؿ أف ينقمو إلى المستقبؿ ,أو
اليدؼ الذي تيدؼ عممية االتصاؿ إ لى تحقيقو ,ولكي نعرؼ أف الرسالة قد حققت اليدؼ منيا
البد أف نبصر السموؾ الذي يؤديو المستقبؿ ,فإذا طابؽ السموؾ اليدؼ المنشود نقوؿ أف الرسالة

قد حققت ىدفيا.
 -4الوسيمة:

يمكف تشبيو الوسيمة بأنيا القناة أو القنوات التي تمر مف خبلليا الرسالة مف بيف المرسؿ

والمستق بؿ ,فيي باختصار عبارة عف قنوات االتصاؿ ونقؿ المعرفة ,وقد أضاؼ التقدـ العممي
والتكنولوجي الكثير مف وسائؿ االتصاؿ التعميمية ,وأصبح لممدرس مجاؿ كبير لبلختيار بيف
17

ابتداء مف الصوت العادي والكتب المطبوعة والخرائط والرسوـ
أنواع ىذه الوسائؿ المختمفة
ً
ولوحات العرض والصور الثابتة واألفبلـ المتحركة والمسجبلت الصوتية وغير ذلؾ مف وسائؿ.

أنواع التواصؿ:

أوالً -التواصؿ المفظي:

يتكوف االتصاؿ المفظي مف نوعيف :شفيي وكتابي ,وتكوف السيطرة لبلتصاؿ الكتابي بيف

المجموعات التي تتعامؿ بشكؿ رسمي حيث يتبادؿ أعضاؤىا التقارير ,ولكف معظـ المجموعات تميؿ إلى
استخداـ االتصاؿ الشفيي بصورة أكثر مف االتصاؿ الكتابي ,فمعظـ الرسائؿ الميمة ىي تمؾ التي تنتقؿ

شفييًا.)Baird & Weinberg, 1988: 260 ( .

تعريفات التواصؿ المفظي:

تعرفو شقير بأنو التفاعؿ بيف األفراد مف خبلؿ إرساؿ واستقباؿ المعمومات واألفكار والمشاعر
والخبرات واالتجاىات باستخداـ المفظ منطوقًا أو مكتوبًا كوسيمة لنقؿ رسالة مف المرسؿ إلى المستقبؿ.
(شقير.)19 :2002 ,

ويعرفو عبد الحميـ السيد وآخروف بأنو تبادؿ المعمومات واألفكار واآلراء والمشاعر واالتجاىات
بيف األفراد مف خبلؿ اإلشارات االجتماعية(.السيد وآخروف.)291 :2004 ,

ويعرفو الباحث بأنو تبادؿ المغة المنطوقة بيف أطراؼ االتصاؿ ,لموصوؿ إلى أكبر عدد مف الفيـ

المشترؾ لممعنى الذي تثيره األلفاظ لدى أطراؼ االتصاؿ.
أشكاؿ التواصؿ المفظي( :أبو نمرة)122-120 :2006 ,

يمكف تقسيـ التواصؿ المفظي إلى ثبلثة أشكاؿ حسب اتجاه عممية التواصؿ وىي عمى النحو التالي:
 -1التواصؿ أحادي االتجاه:
وىو ذلؾ الشكؿ مف التواصؿ الذي يأخذ اتجاىا واحدًا مف المرسؿ إلى المستقبؿ ويعيب ىذا النوع عدـ

وجود التفاعؿ بيف المرسؿ والمستقبؿ وغياب التغذية الراجعة التي تساعد المرسؿ عمى التأكد مف

وصوؿ الرسالة بوضوح إلى المستقبؿ ومف تطبيقات ىذا الشكؿ مف التواصؿ في مجاؿ التدريس
استخداـ المعمـ ألسموب المحاضرة الذي ال يتيح لمطبلب فرصة التواصؿ مع المعمـ وابداء الرأي
ويسود في ىذا الشكؿ االتجاه مف التواصؿ عدـ االرتياح بيف أطراؼ العممية االتصالية.

 -2التواصؿ ثنائي االتجاه:

ويعتبر ىذا النمط تطو ًار مف النمط السابؽ حيث يتاح فيو لممتمقى فرصة االستجابة لمرسالة ,ولكف
مع المرسؿ فقط ومف تطبيقات التواصؿ ثنائي االتجاه في مجاؿ التدريس األسئمة الصفية التي
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يتاح فييا لمطالب فرصة اإلجابة عمى سؤاؿ المعمـ دوف مشاركة زمبلئو في النقاش بيدؼ التحقؽ
مف تحقيؽ أىداؼ الدرس ويعتبر المعمـ ىو محور العممية االتصالية.
 -3التواصؿ ثبلثي االتجاه:
ويتيح ىذا الشكؿ مف التواصؿ فرصة النقاش والتحاور بيف أطراؼ عممية االتصاؿ ويسود في
الشكؿ االرتياح واأللفة بيف المشاركيف في العممية االتصالي ,ومف تطبيقات التواصؿ ثبلثي
االتجاه في التدريس استخداـ ورش العمؿ والتعميـ التعاوني والعصؼ الذىني ,وفي ىذه التطبيقات
ال يعتبر المعمـ مصدر التعميـ الوحيد ,ويعد أكثر أشكاؿ االتصاؿ فاعمية وتحقيقًا ألىداؼ عممية

التواصؿ التعميمي.

ميارات التواصؿ المفظي المناسبة لمعممي المرحمة األساسية ،وىي كما حددىا سعد:
 .1ما يتعمؽ بعرض األفكار:

عرض أفكار الموضوع بوضوح ,وتسمسؿ أفكار الموضوع وترتيبيا ,وعرض األفكار بأكثر مف

أسموب مف أجؿ التبسيط ,وتدعيـ أفكار الموضوع بأمثمة حسية مف واقع حياة التبلميذ.
 .2ما يتعمؽ بأسموب العرض:

استخداـ المغة العربية الفصحى ,والتحدث في جمؿ تامة مفيدة ,واالبتعاد عف الحشو الزائد الذي

يجعؿ المعنى صعبًا ,وعدـ اإليجاز المخؿ بالمعنى أو اإلطناب الممؿ.

 .3ما يتعمؽ بالوقفات المناسبة:

التوقؼ بعد نياية جممة مفيدة ,واتفاؽ نبرة الصوت مع الوقفة المناسبة.

 .4ما يتعمؽ بالنطؽ السميـ:
مراعاة النطؽ السميـ لؤلصوات وفؽ مخارجيا الصحيحة ,ومراعاة الضبط الصحيح ألواخر
الكممات وفؽ مواقفيا مف اإلعراب والبناء ,ومراعاة ضبط بنية الكممات وفؽ قواعد عممي الصرؼ

والمغة.

 .5ما يتعمؽ باألداء الجيد:
تجنب السرعة الزائ دة في الحديث ,وتجنب البطء الزائد في الحديث ,والتحدث في ثقة دوف ارتباؾ
أو خوؼ ,واستعماؿ إشارات اليد والحركات الحسية( .سعد.)62 :1995 ,

وىنا ويؤكد الباحث عمى أف التواصؿ المفظي في عممية التدريس يعد مف أكثر وسائؿ التفاعؿ بيف

المعمـ والمتعمـ في تشكيؿ وتنمية الميارات واالتجاىات وتحقيؽ الفيـ واالستيعاب البلزميف لمموضوعات
الدراسية.
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أىمية اىتماـ المدرس بميارات التواصؿ المفظي:
يشير العيسوي في دراستو إلى أثر االىتماـ بميارات االتصاؿ المفظي في تحسيف أداء الطبلب
في باقي فنوف المغة ,ومف أبرز تمؾ الميارات:
 -نطؽ أصوات الحروؼ نطقًا صحيحاً.

 اتفاؽ نبرات الصوت مع األساليب المختمفة. التخمص مما يسمى باألزمات الصوتية التي تنفر المستمع. -تجنب كثير مف األلفاظ العامية.

 التنوع في استخداـ الكممات التي تعبر عف األفكار. اختيار الكممة المناسبة التي تعبر عف المعنى بوضوح. -ضبط الكممات ضبطًا نحويًا ,وصرفيًا.

 عرض األفكار بشكؿ منظـ ومنطقى  ,مع إبداء الرغبة في الدخوؿ في المناقشة ,وااللتزاـ بالنظاـالمحدد لممناقشة أو التحدث.

 مشاركة اآلخريف في المناقشة ,ومتابعة اآلخريف باىتماـ وتركيز شديديف.(العيسوي.)52 :1996 ,

وىنا يذكر الباحث أف اإلنساف استعاف منذ بدء الخميقة بأساليب متنوعة ووسائؿ كثيرة لمتعامؿ في
الحياة والتفاىـ مع الناس وفي التعبير عف أفكاره وآرائو وما يجوؿ في نفسو مف أحاسيس ومشاعر ,ولـ
يكف التواصؿ المفظي أو الكممة المنطوقة ىي أسموبو الوحيد في ذلؾ ,بؿ لجأ إلى الرموز واإلشارات وجعؿ
منيا لغة التفاىـ كما استعاف بالوسائؿ المحسوسة في التعامؿ ,وفي إتماـ كثير مف عمميات البيع والشراء

وىو ما يعرؼ بالتواصؿ غير المفظي.

أىمية التواصؿ المفظي مف وجية نظر الباحث:
 .1إكساب التبلميذ حب المشاركة والعمؿ الجماعي.

 .2تدريب التبلميذ عمى ترتيب أفكارىـ وعرضيا أماـ اآلخريف.
 .3إزالة رىبة الخوؼ والمشاركة في النقاشات الصفية.
 .4تبادؿ األفكار واآلراء بيف التبلميذ أنفسيـ والمدرس.
 .5شعور التمميذ بكيانو وأىميتو في الموقؼ التدريسي.

 .6إيجابية دور المعمـ وتبلميذه وزيادة فاعميتيـ داخؿ مواقؼ التدريس.
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ثانياً -التواصؿ غير المفظي:

لقد حظي التواصؿ غير المفظي بأىمية كبيرة لدى المعنييف بعممية التواصؿ االجتماعي والمغوي,

وقد تناولتو دراسات وكتابات مختمفة أبرزت دوره في عممية التواصؿ  ,بؿ إف إحدى ىذه الدراسات قد قامت
بتصوير مواقؼ كثيرة الستخداـ ىذا النوع مف االتصاؿ.

وقد تباينت نتائج الدراسات التي عنيت بالتواصؿ غير المفظي فيما يتعمؽ بمدى أىميتو إذا ما

قورف بالتواصؿ المفظي ,ففي حيف يرى "

 "Britlhartأف العناصر الرئيسية لمرسائؿ غير المفظية

تتساوى في أىميتيا مع العناصر المفظية في تحديد تفسيرات المستمع واستجاباتو ,فإف ىناؾ مف يرى أف

العناصر غير المفظية أكثر أىمية مف الرسائؿ المفظ ية خاصة وأف اإلشارات قد تتعدى ىذه الوظيفة
"التك اررية" عمى إرساؿ رسائؿ أخرى حتى عندما يتعذر تبادؿ رسائؿ لفظية ,وىذه اإلشارات تعطي تأثي ًار
ال لما يقاؿ ,فتعبيرات الوجو أو نغمة الصوت يمكف استخداميا في التأكيد عمى ما يقاؿ ,وعندما تستخدـ
دا ً

بل عف الكممات ,فإنيا تعطي المستقبؿ فرصة كبيرة ليتأمؿ فيما يقصده المرسؿ,
اإلشارات غير المفظية بدي ً

واضافة إلى ذلؾ فإف كؿ رسالة شفوية تكوف مرتبطة بسموكنا غير المفظي.

ويقدـ ( )Peterson,1983:24بعض التوجييات التي تساعد المستقبؿ عمى فيـ أية رسالة
صادرة عف مرسؿ في موقؼ اتصالي:

 -1يجب أ ف تعرؼ أف الرسائؿ إنما تتكوف مف إشارات لفظية وغير لفظية.
 -2عميؾ أال نعطي وزنًا كبي ًار لئلشارات غير المفظية المفردة ,وانظر إلى اإلشارات في مجموعيا.
 -3اعمـ أف بعض اإلشارات غير المفظية قد تزيؼ الوقائع والحقائؽ بسيولة.

وىذا يؤكد عمى أف دراسة اإلشارات غير المفظية تمثؿ أم ًار ضروريًا حتى ال يتعرض المستقبؿ ليذا

التزييؼ أحيانًا ,فقد درس " "Andersonعممية التأثير والتأثر عبر بعض اإلشارات غير المفظية
كييئة الجسد ,حركة العيف ,وتعبيرات الوجو واإليماءات وتوصؿ إلى إف اإلشارات غير المفظية إذا

فسرت بطريقة صحيحة ,فإنيا قد تمدن ا بطرؽ تساعدنا في نجاح عممية التفاعؿ داخؿ المجموعة,
إضافة إلى أف كثي اًر مف مشاعرنا واتجاىاتنا تظير عف طريؽ سموكنا غير المفظي.

(.)Anderson, 1988: 232

ولعؿ ىذه األىمية التي تحظي بيا اإلشارات غير المفظية في مواقؼ االتصاؿ تدعو إلى إعادة
النظر في مفيوـ ميارات التحدث أو المناقشة ,بحيث ال تتوقؼ عمى مجرد إصدار األصوات التي
تحمؿ المعاني ,وىذا ما أكد عميو " " Widdowsomحيف يذكر أف التحدث ال يتوقؼ عمى إنتاج

األصوات ,وانما يتضمف استخداـ اإليماءات وحركة عضبلت الوجو ,وفي الواقع استخداـ جميع أجزاء

الجسـ ,وكؿ ىذه المصاحبات غير الصوتية لعممية التحدث أو المناقشة كنشاط اتصالي إنما انتقؿ
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عبر وسيمة بصرية ,وعندما نفكر في عممية التحدث أو المناقشة بيذه الطريقة ,نجد أنيا ال تمتقي مع
الوسيمة السمعية وحدىا.)Widdowson, 1981:5( .
وىكذا فإف االتصاؿ غير المفظي ميارة يمكف اكتسابيا كما يمكف قياسيا "فقد توصؿ بعض األفراد
إلى كيفية االتصاؿ بفاعمية في المجاؿ غير المفظي عف طريؽ المبلحظة والتدعيـ ,والمحاولة والخطأ"

()Anderson, 1988: 235

التواصؿ غير المفظي نشأتو وتطوره :
إف مف أوائؿ الحضارات التي اىتمت بالتواصؿ غير المفظي ودراستو وما يصدر منو القدماء

المصريوف واإلغريؽ والروماف ,ويدؿ عمى ذلؾ التماثيؿ والمعابد التي تـ بناؤىا بواسطة ىذه
الحضارات.ففي عاـ  054ؽ.ـ أشار (أبقراط) أبو الطب إلى االتصاؿ غير المفظي مف خبلؿ مبلمح
الوجو ,واعتقد ىذا العالـ جازمًا في تأثير العوارض الخارجية عمى األخبلؽ ,وظيور ذلؾ في المبلمح,

كما قاـ (غالينوس إقموديوس) الحكيـ اليوناني في القرف الثاني قبؿ الميبلد بكتابة مخطوطة نادرة عف

الفراسة .ويعتبر الصينيوف القدماء أكثر مف تميز بدراساتيـ الدقيقة والوافية لتعابير الوجو اإلنساني ,وىـ
يطمقوف عمى ىذا العمـ (السيانغ مياف)(.أبو الحجاج.)8 :7447 ,

وقد ساىـ العرب كثي ًار في التواصؿ غير المفظي مف خبلؿ ما يسمى بػ (عمـ الفراسة) أو (عمـ

الطباع ) وىو مف العموـ الدخيمة بالنسبة لمثقافة العربية ,استمدوىا مف اليوناف ,متأثريف بدراسات الفيمسوؼ

وي ُّ
عد (ابف سينا:
اليوناني (أرسطو) .وقد اىتـ العرب بيذا العمـ ,وتوسعوا في التأليؼ بيذا البابُ .
078ىػ 3471/ـ) أوؿ مف ذكر الفراسة في رسالة موجزة يصؼ فييا العموـ العقمية؛ حيث وضعيا في
المرتبة الثالثة بعد الطب وعمـ أحكاـ النجوـ( .نعمة اهلل .)37 :7440 ,

ثـ جاء (الرازي – 646 – 500ىػ) في كتابو (الفراسة)  .وكذلؾ ابف ُرشد ,والشافعي .ومف أشيرىـ مف
عالج ىذا الموضوع شمس الديف محمد أبي طالب األنصاري ,في كتابو (السياسة في عمـ الفراسة).

(الخطيب.)34 :7446 ,

واستمر ىذا العمـ في تطور ولكف بنسب ضئيمة .ففي عاـ 3877ـ نشر تشارلز دارويف كتابو
(التعبير عف العواطؼ لدى كؿ مف اإلنساف والحيواف) والذي أبدى فيو اىتماماً كبي اًر بمغة الجسـ.

ويمكف القوؿ بأف الدراسة العممية لبلتصاؿ غير المفظي ترجع إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية,

ففي خمسينات القرف العشريف بدأت تظير بعض الكتب العممية عف لغة الجسـ؛ حيث نشر كؿ مف (كيس
و روشي) عاـ 3956ـ كتابًا عف االتصاؿ غير المفظي وتضمف مبلحظات عف اإلدراؾ.

وتواصؿ ظيور الكتب العممية التي تيتـ بدراسة االتصاالت غير المفظية ,ففي عاـ 3977ـ قاـ
َّ
المحكمة استطاع
(ألبرت ميربياف) بنشر كتاب عف االتصاؿ غير المفظي .وفي سمسمة مف التجارب
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(ميربياف) أف يثبت أف اإلشارات غير المفظية أبمغ تأثي ًار مف المثيرات األخرى ,وقد َّ
ركز عمى الوجو

باعتباره مصد اًر رئيساً لممعمومات غير المفظية.

وبعد ذلؾ بدأت تظير كتب تُعنى باالتصاؿ غير المفظي ,ولكف بشكؿ تخصصي ,فمنيا كتب
تيتـ ( بتعبيرات الوجو ,وأخرى بحركات الجسـ ,أولغو العيوف  .)...ثـ دخؿ االتصاؿ غير المفظي  -أو
كما يسمى لغة الجسـ أو المغة الصامتة  -مرحمة متقدمة تمثَّمت باىتماـ العموـ المرتبطة بيذا النوع مف
االتصاؿ بتقديـ كتب وبحوث تخدـ ىذه العموـ ,فعمى سبيؿ المثاؿ مف العموـ والميف المتخصصة التي
اىتمت باالتصاؿ غير المفظي ,واالستفادة منيا في مجاؿ التخصص :عمماء النفس ,والطب النفسي,
وكذلؾ عمماء اإلدارة ,ومف العموـ التي اىتمت بو أيضا األنثروبولوجيا ,واالجتماع ,ومف الميف :التربية

الخاصة ,والخدمة االجتماعية( .أبو النصر.)73-74 :7446 ,

مفيوـ التواصؿ غير المفظي وأساليبو:
إف التواصؿ كمفيوـ عاـ يغطي جممة مف العمميات المختمفة التي يظيرىا المرسؿ والمتمقي معًا

حيث يتبادالف المعمومة التي يتـ التفاىـ عبرىا ,ومف ثـ التفاعؿ وفؽ األىداؼ المنشودة مف وراء تمؾ
الرسالة أو المعمومة المتداولة بينيما ,إذف فإف الداللة التي يحمميا مصطمح تواصؿ communication

 termتشير إ لى وجود مجموعة مف الفعاليات التي تستثير عممية التواصؿ ككؿ ,وتبرز نتائج تمؾ

الفعاليات مجتمعة في فعؿ المرسؿ واستجابة المتمقي ,وما يترتب عمييا مف تبادؿ لمجموعة مف الخبرات
التي تظير عمى شكؿ أفكار ,أو مشاعر ,أو معمومات ,لذلؾ تري مكورميؾ.
(

)MeCormick,1986

أف مفتاح عممية التواصؿ يتمثؿ في كممة تبادؿ ,حيث يجب في ىذه الحالة وجود رسالة ,وىذه
الرسالة يجب التعبير عنيا ,وفي الوقت نفسو يجب استقباليا بصورة دقيقة ,وعمى ىذا األساس فإف
عمميات المغة تصبح وسيطًا لتمؾ الفعاليات ,إال أنو يمكف لئلنساف ,كما ترى مكورميؾ أف يتواصؿ مع
اآلخريف بدوف المغة المنطوقة ,حيث يستطيع نقؿ وتمقى المفاىيـ والمشاعر أو العواطؼ عبر اإليماءات

وتعبيرات الوجو والحركات البدنية أو حتى الرسوـ أو الصور ,ومف ىنا فإف حدود عممية التواصؿ
وأساليبيا المختمفة ال تقتصر عمى المغة والكبلـ وحدىا أو ما يسمى بالتواصؿ الصوتي (المفظي) ,بؿ

ىناؾ أيضًا وسائط أخرى يستخدميا اإلنساف لدعـ عممية تواصمو مع اآلخريف ,وذلؾ مف خبلؿ التواصؿ

غير الصوتي (غير المفظي) ,مما يجعؿ عمميتي التواصؿ الصوتي وغير الصوتي في صورة متفاعمة

وأكثر فاعمية ,مف ىنا جاءت تعاريؼ التواصؿ واسعة وشاممة لمجموعة مف المفاىيـ والوسائط المتعددة

التي تعبر عف مفيوـ التواصؿ في صورتو الكمية.
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مفيوـ التواصؿ غير المفظي:
ومف البلفت لمنظر وجود العديد مف المصطمحات المستخدمة لمتعبير عف التواصؿ غير المغوي
أو المفظي ,وعمى الرغـ مف تعدد واختبلؼ تمؾ المصطمحات ,إال أنيا تتفؽ -إلى حد كبير -فيما بينيا
عمى أساليب وغايات واحدة ,وبالتالي فإنو مف المفيد استعراض تمؾ المصطمحات المختمفة والتي تعبر
عف نظـ التواصؿ البديمة قبؿ الخوض في عرض تعاريؼ التواصؿ غير المفظي حتى يكوف القارئ رؤية

واضحة حوؿ تمؾ التباينات التي سيتـ التطرؽ إلييا عند استعراض المفاىيـ والتعاريؼ ذات الصمة
بمضموف الدراسة ,لذلؾ نجد أف أكثر المصطمحات استخدامًا وشيوعًا في أدبيات وأبحاث التواصؿ ىي

التواصؿ غير المفظي ,التواصؿ غير الشفيي ,التواصؿ غير المغوي أو الكبلمي والتواصؿ غير الرمزي,

باإلضافة إلى التواصؿ البديؿ واإلضافي.

كذلؾ يعرفو كؿ مف نيدلر وىبلىاف وكوفماف ( Kneedler, Hallahan & Kanffman,
) بأنو مصطمح واسع يغطي أساليب لفظية وغير لفظية لتبادؿ المعمومة.

كذلؾ عرفت بارتؿ( )Bartel,1990:30التواصؿ بأنو عممية فاعمة حيث يعمؿ المرسؿ مف

خبلليا عمى ترميز أو صياغة الفكرة ليتـ نقميا إلى المتمقي ,حيث يقوـ المتمقي بتفسير أو فيـ الرسالة,
لذلؾ فإف المشاركيف في عممية التواصؿ قد يختاروف الطريقة المناسبة لمتواصؿ بعضيـ البعض ,وقد
تكوف عمى شكؿ لغة منطوقة ,أو مكتوبة ,أو إشارة يدوية ....إلخ

) بأف التواصؿ عبارة عف ميارات تشتمؿ عمى القدرة عمى

بينما ترى لكزوف وزمبلؤىا (

التعبير عف المعمومة وفيميا عبر سموكيات رمزية (كالكممة المنطوقة ,أو المكتوبة ,أو الرموز المرسومة,
أو لغة اإلشارة أو التواصؿ اليدوي) أو سموكيات غير رمزية مثؿ تعبيرات الوجو ,أو حركات البدف,

والممس واإليماء.

وأخي اًر عرؼ توماس ( )Thomas, 1996: 28التواصؿ عمى أنو عممية كمية إلرساؿ وتمقى

المعمومة ,ىذا التبادؿ في المعمومة قد يكوف مكتوبًا أو يتـ بصورة شفيية أو باستخداـ حواس أخرى.

ويرى الباحث مف التعريفات السابقة لعممية التواصؿ أف ىناؾ إشارة متكررة ألساليب التواصؿ

غير الغوية والتي ارتب طت بدورىا بمصطمحات متباينة في مدلوالتيا ,لذلؾ ىناؾ حاجة لتعريؼ
المصطمحات األكثر شيوعاً وتدوالً ,ومف ثـ تبني المصطمح الذي يعتقد الباحث أنو لو داللة أو مغزى

يتناسب مع أىداؼ الدراسة الحالية.

ولقد عرؼ مصؿ وايت ولويس (

 )Musselwhite & Leuis, 1982 :التواصؿ غير

الصوتي بأنو مصطمح يصؼ األشخاص الذيف ال يتواصموف عبر المغة الشفيية.
في حيف يرى كؿ مف (

 )Siegle-Causey & Guess, 1989:بأف التواصؿ غير

الرمزي عبارة عف استخداـ كؿ مف اإليماءات والتعبير الوجيي وحركة البدف ,والنظرة المحدقة ,والضجيج
الصوتي ,باإلضافة إلى التعا بير األخرى التي ال تعتبر مف نظـ التواصؿ الرمزي.
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 )Lewis & Doorlag, 1995:التواصؿ البديؿ واإلضافي بأنو أي

كذلؾ عرؼ كؿ مف (

نظاـ أو أداة مصممة لتعزيز القدرات التواصمية لدى األفراد الذيف ال يتمتعوف بقدرات لفظية أو كبلمية
مفيومة واضحة.
بينما يرى كؿ مف ( )Rieper & Erickson, 1996:47التواصؿ البديؿ أو اإلضافي عمى أنو

عبارة عف استخداـ فنيات أو أدوات غير كبلمية – لوحة صور ,أنظمة الرموز المختمفة -كبديؿ أو
مساندة لعممية التواصؿ الكبلمي.
كما يعرفو كؿ مف (

 )Hallahan & Kauffman, 2002:بأنو عبارة عف نماذج بديمة لعممية

التواصؿ التي ال تستخدـ األصوات الشفيية الكبلمية.

أما المصطمح األخير التواصؿ غير المفظي فقد عرفو كؿ مف ايزنبيرج وسميث ( & Eisenberg
 ) smith, 1972:65عمى أنو تمؾ السموكيات غير المفظية مف التمميحات واإليماءات وحركات بدنية
مختمفة وتعبيرات وجييو تماثؿ في دالالتيا ومعانييا تمؾ الرموز المفظية.

وفي النياية فإف الباحث سوؼ يتبني مصطمح التواصؿ غير المفظي ,واستخداـ ىذا المصطمح ال
يعني أبدًا التخمي عف العممية المفظية ,بؿ إف ىذه العممية ستكوف محور اىتماـ العممية التدريبية عند
استخداـ جميع أساليب التواصؿ غير المفظي ,كذلؾ وفي االتجاه نفسو أبدى العديد مف الباحثيف شيئاً مف

الحذر عند استخداـ المصطمحات األخرى لمتعبير عف التواصؿ غير المغوي ,ألنيـ يخشوف مف أف

استخداميا قد يفُيـ منو إغفاؿ الجانب المفظي الذي يعتمد في األساس عمى القدرة المغوية ,وىذا الحذر
أكدت عميو كؿ مف ( )Kiernon, Ried & Jones, 1982:34حيث أشرف إلى أف استخداـ مصطمح
التواصؿ غير الصوتي قد يوحي لآلخريف بمف فييـ المعمموف أو المدربوف أف استخداـ اإلشارات أو

الرموز وغيرىا مف األساليب والوسائط األخرى قد يكوف بديبلً عف الكبلـ ,وىذا االفتراض غير صحيح بؿ

يجب أف يكوف الكبلـ مستخدمًا جنبًا إلى جنب مع األساليب األخرى ,في حيف لو استخدمنا مصطمح

التواصؿ غير المفظي لربما أوحى إلى اآلخريف بما فييـ المعوقيف بأف استخداـ اإلشارات والرموز قد

اليقابمو في نفس الوقت مفردات أو كممات تمثؿ تمؾ اإلشارات أو الرموز وىذا أيضًا غير صحيح .

وىكذا يعرؼ ال باحث التواصؿ غير المفظي بأنو األساليب أو الوسائط المؤلفة مف األصوات أو

المغة غير المفظية واإلشارات والرموز والصور والرسوـ واإليماءات وتعبيرات الوجو وحركات البدف
باإلضافة إلى األساليب التقنية األخرى والتي تساعد جميعيا عمى التعبير أو عمى تمقي أو سماع المعموم ة

بمستوياتيا المختمفة مدعومة باستخداـ قواعد المغة والكبلـ كتنظيـ فكري لعممية التواصؿ.

عناصر التواصؿ غير المفظية كما يذكرىا العريني(:)3122
أوال -عنصر المكاف.
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تتأثر عممية التواصؿ بعامميف أساسيف بمكاف التواصؿ:
األوؿ :المسافة التي تفصؿ بيف أطراؼ عممية التواصؿ ,مف حيث القرب والبعد ,وىي تختمؼ مف ثقافة
إلى أخرى ,ففي الثقافة العربية ُبعد المسافة يعكس العبلقة غير الودية ,أما في التعميـ فبلبد أف تكوف
المسافة مناسبة لقرب أو بعد المعمـ عف طبلبو.

الثاني -ما يتعمؽ باألمور المادية الموجودة في مكاف االتصاؿ ,مثؿ :التيوية ,واإلضاءة ,وترتيب المقاعد,
ونوعيتيا ,وغير ذلؾ.
ثانياً -عنصر الزماف.

إف عممية التواصؿ تتأثر بشكؿ كبير بالوقت ,مف حيث بدء عممية التواصؿ ,واستمرارىا ,وتوقفيا.

وتختمؼ اتجاىات احتراـ الوقت باختبلؼ الثقافة االجتماعية التي ينتمي إلييا أطراؼ عممية التواصؿ.
ويشير(السالـ )54 :1002 ,إلى أف التأخر عف حضور الموعد ,وعدـ االلتزاـ بو ,يولد انطباعاً سيئاً عف
يدؿ االلتزاـ بالحضور في المواعيد عمى جدية الشخص ,واحترامو لنفسو ولآلخريف .أما
الشخص ,بينما ّ
في التعميـ فعامؿ الوقت ذو تأثير ٍ
كبير جدًا وواضح عمى الطبلب سمبًا أو إيجابًا.

ثالثاً -عنصر الحركات.

يقوـ األفراد باستخداـ الحركات التي تعبر عف معاني اتصالية ذات دالالت مختمفة ,وذلؾ مف

خبلؿ :تعبيرات الوجو ,وحركة العيوف ,واإلشارات ,وحركة الجسـ ,وحركات الرأس ,واليديف  ...وجميع ىذه

الحركات ذات دالالت معينة ,وىي تختمؼ مف ثقافة إلى أخرى .ودائمًا ما تكوف ىذه الحركات أكثر ثباتًا

في الذاكرة ,ودائمًا ما تؤكد ,أو تعزز ,أو توضح التواصؿ المفظي .ويشكؿ التواصؿ غير المفظي ٪44

مما نتواصؿ بو.

رابعاً -عنصر المظير.

لممظير أىمية كبيرة في تكويف االنطباع األوؿ عف األفراد؛ ولذلؾ يعتبر مكمبلً لعممية االتصاؿ,

وقد يكوف لشكؿ الجسـ والمظير العاـ دور كبير في التأثير عمى اآلخريف ,وقد يكوف ىذا التأثير سمبيًا أو
إيجابيًا ,وذلؾ مف خبلؿ :المبلبس ,وألوانيا ,واالىتماـ بالييئة ,والشعر ,واإلكسسوارات التي يستخدميا
الفرد ,وكذلؾ االىتماـ باألدوات التي يحمميا ,وتنظيميا وترتيبيا ,وغير ذلؾ( .العريني.)10 :1022 ,

أشكاؿ التواصؿ غير الفظي:
ال يقتصر نقؿ األفكار والمعاني عمى استخداـ الكممات المقروءة أو المنطوقة ,بؿ ىناؾ وسائؿ
أخرى يتـ مف خبلليا االتصاؿ وتكاد تكوف أكثر مف تمؾ التي نتبادليا مف خبلؿ االتصاؿ المفظي ,وفي

الحقيقة فإننا دائماً ما ننقؿ رسائؿ غير لفظية وتكوف في الغالب مف طابع المشاعر واألحاسيس
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والعواطؼ ,بينما يكوف االتصاؿ المفظي في الغالب لمتعبير عف األفكار وتبادؿ المعارؼ ,وفيما يمي
نستعرض بعضاً مف الرسائؿ ير المفظية:

لغة الجسـ تتضمف ىذه المغة نقؿ المعاني مف خبلؿ حركات وتعبيرات الوجو ,واإليماءات,

واالنحناءات ,ووضع الجسـ ,وحركات اليديف ,والممس ,وشكؿ أو مظير الجسـ وتنقسـ إلى عدة أشكاؿ

نوجزىا فيما يمي:

 -1اإلشارات أو الشعارات العامة ,وىي الشعارات التي يتفؽ عمييا مجتمع معيف لتحؿ محؿ
الكممات مثاؿ ذلؾ رفع اإليياـ لمتعبير عف التمني بالتوفيؽ ,ورفع الشرطي يده اليمنى مع

بسط الكؼ إليقاؼ المرور.

 -2الحركات اإليضاحية ,وىي حركات تستخدـ الستكماؿ معنى الرسالة المنطوقة ألنيا غالباً ما

تصاحبيا ,كما أنيا تتمثؿ في حركات اإلشارة إلى األشياء مثاؿ ذلؾ عندما يشير األستاذ إلى

كتاب معو ويقوؿ :ىذا ىو الكتاب المقرر عميكـ أو عندما يوضح المبلحظ ألحد العماؿ كيفية
أداء عمؿ معيف ويقوؿ لو :ضع االسطوانة في مكانيا بالماكينة ىكذا.
 -3الحركات الضابطة ,وىي حركات الغرض منيا رقابة وضبط االتصاؿ الشفيي ,فيز الرأس
بما يفيد الموافقة مف قبؿ المستقبؿ يشجع المرسؿ عمى االستمرار في الحديث ,أو إبعاد
نظرات العيف عف المتحدث بما يفيد عدـ االكتراث ,أو قياـ الطمبة بحؾ األقداـ عمى األرض
بما يعني الرغبة في إنياء المحاضر ,أو تأىب مندوب المشتريات لموقوؼ بما يفيد إنياء
التفاوض مع مندوب المبيعات.

 -4حركات اإلعراب عف المودة والحالة العاطفية بيف الطرفيف ,فيناؾ العديد مف الحركات التي
تعبر عف الحب أو الكره أو االشمئزاز أو السرور أو الغضب.
 -5حركات تكيؼ الجسـ ,وىي الحركات التي نتعمميا منذ الصغر ونمارسيا بطريقة ال شعورية
كحؾ األنؼ أو الرأس أو تجفيؼ الوجو بالمنديؿ( .سعيد وميخائيؿ)223 -220 :2004 ,

أنواع التواصؿ غير المفظي كما ذكرىا (العيسوي و موسى :)42 ،41 :2003 ،
 -1الييئة:

إف كثي ار مف المعمومات تتكوف لدى اآلخريف بالنظر إلى ىيئة الفرد ,وبالتالي يتكوف انطباع قروي
تجاه ىذا الفرد بمجرد النظر إلى ىيئتو الجسدية ويؤكد  Corner & Hawthornعمى أف كثي ًار مف

أشكاؿ ا لييئة الشخصية تكوف تحت التحكـ اإلرادي ,وقد يبذؿ جيد كبير لمتحكـ فييا ويعتبر اليدؼ
الرئيس مف تعديؿ الييئة ىو تقديـ الذات في إشارة إلى كيفية رؤية الفرد لذاتو ,وكيؼ يجب عمى

اآلخريف معاممتو(.

.)Corner & Hawthorn, 1980:
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 -2نظرات العيف:
إف النظر يمثؿ واحداً مف قناتيف رئيسيتيف يستقبؿ بيما اإلنساف الرسائؿ المفظية وغير المفظية,

والقناة الثانية ىي الصوت ,إننا عندما ننظر إلى اآلخريف ,فإنما نعبر عف مدى اىتمامنا بيـ ,ورغبتنا
في االتصاؿ معيـ.

ويشير  Corner & Hawthornعمى أف حركات العيف تمعب دو اًر ميما في تدفؽ عممية

التف اعؿ ,فبينما (أ) يتحدث فإنو ينظر ليحصؿ عمى التغذية الراجعة لكيفية استجابة (ب) ,وفي نياية
حديثو فإنو ينظر بإمعاف إلى (ب) ليخبره بأف دوره قد حؿ لمتحدث ,وعندما ترتفع خبره ىذا االتصاؿ

العيني بيف فرديف فإنو ينمي شعو اًر عميقًا بالمودة( .

.)Corner & Hawthorn, 1980

 -3الحركات:

إف الحركات ليا وجود دائـ في أي موقؼ تفاعمي ,وىي تأتي دائماً مصاحبة لمتحدث مما

ينبغي معو تدريب الطبلب عمييا ,وحثيـ عمى االستخداـ الصحيح ليا ,ومف بيف ىذه الحركات:
 -تعبيرات الوجو:

لموجو ىو الجزء األغني في اإلشارات الحركية عف بقية أجزاء الجسد ,وىو الذي يقوـ بنقؿ
الحاالت االنفعالية واالنطباعات أكثر مف أية قناة اتصالية أخرى ,وتعبيرات الوجو األساسية

عالمية ,وىي تحمؿ نفس المعنى األصمي عبر العالـ (.)Anderson, 1988: 337
 -اإليماءات:

اإليماءات التي ترتبط بإيقاع التحدث ,يمكنيا مساعدة أعضاء المجموعة متابعة تدفؽ
الحديث ,ولقد وجد أف المتحدثيف الذيف يتصفوف باليدوء الشديد يستخدموف إيماءات أكثر مف
غيرىـ ,ربما كاف ذلؾ بسبب عدـ خوفيـ مف التحدث ,وكذلؾ فإف المتحدثيف كثيري االنفعاؿ
يستخدموف إيماءات أكثر مف المتحدثيف الذيف يتصفوف باليدوء المعتدؿ ,وىـ قد يفعموف ذلؾ
لمتغمب عمى غضبيـ ,واإليماءات ىي حركة األيدي أو القدـ أو أجزاء أخرى مف الجسد,
وكثير مف االنفعاالت تعبر عف نفسيا مف إيماءات معينة ,وعندما يتحدث الفرد فإنو قد يقوـ
بتحريؾ يديو وجسده ورأسو باستمرار ,وىذه الحركات غالباً ما تتسؽ تمامًا مع طبيعة

الحديث.

 انحناءات الرأس:وىي تمثؿ نوعًا متمي ًاز مف اإليماءات ,وتعمب دوريف مميزيف ىما :التدعيـ ,حيث تمعب دور
المدعـ لما حدث مف قبؿ ,والتحكـ في تزامف الكبلـ ,فانحناء الرأس يعطي إذنًا باالستمرار

في الكبلـ ,بينما يشير التتابع السريع إلنحناءات الرأس إلى رغبة المستمع في الكبلـ بنفسو.

( )Corner & Hawthorn, 1980: 257
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ىيئات التواصؿ غير المفظي:
تعبيرات الوجو ولغة العيوف:
يعتبر الوجو أكثر أجزاء الجسـ وضوحاً وتعبي اًر عف العواطؼ والمشاعر وأكثرىا في نقؿ المعاني,

كما أنو أكثر األجزاء صعوبة في فيـ التعبيرات التي تصدر عنو ,ويقوؿ أحد خبراء االتصاؿ أف الوجو

قادر عمى أف يعبر عف تعبيرات مختمؼ ,ويمكف القوؿ أف ىناؾ عمى األقؿ ستة أنواع مف العواطؼ التي
يمكف التعبير عنيا باستخداـ الوجو وىي التعبير عف السعادة والغضب والدىشة والحزف ,واالشمئزاز
والخوؼ ,وأكثر مناطؽ الوجو تعبي اًر ىي منطقة العينيف ,فالعيناف مف األدوات اإلستراتيجية في نقؿ
الرسائؿ والمعاني غير المفظية ,وكثي اًر ما نستمع العديد مف الصفات الشخصية التي ترتبط بالعينيف ,فيقاؿ

ىذه عيوف ماكرة ,أو عيوف ذكية ,أو عيوف مخادعة ,أو عيوف حالمة ,أو عيوف شريرة ,وكميا صفات

لمتعبير عف شخصية صاحبيا ,وأحيانًا ما يقع المستقبؿ ضحية لسوء فيـ الرسائؿ التي تنقميا العيناف
خاصة إذا كاف صاحبيا يعاني مف قصور فسيولوجي بيا ,فقد ال يستطيع أحد األفراد تركيز بصره عميؾ

لضعؼ عضبلت العيف فتعتقد أنو غير مكترث بؾ أو ال يود اإلصغاء إليؾ( .الوابمي.)27 :2005,

ولما كانت منطقة العينيف مصد اًر ميماً لرسائؿ االتصاؿ غير المفظي فقد قاـ خبراء االتصاؿ

بإجراء الدراسات والبحوث عمييا ,وتتمخص أـ النتائج التي توصموا إلييا فيما يمي:

 -1يستخدـ األفراد البصر والتركيز عمى العينيف في حالة الرغبة في الحصوؿ عمى استرجاع
المعمومات ومعرفة ردود الفعؿ لدى اآلخريف ,وكانت لئلعراب عف االىتماـ واستم اررية
االتصاؿ بيف الطرفيف والرغبة في المشاركة.

 -2تزداد درجة تركيز العينيف بيف طرفي االتصاؿ كمما كانت المسافة بينيما أكثر.
 -3يستخدـ تركيز العينيف كوسيمة إلثارة القمؽ في الطرؼ اآلخر.
 -4يقؿ استخداـ البصر وتركيز العينيف في حالة الرغبة في إخفاء المشاعر الداخمية ,وعندما
تكوف المسافة بيف طرفي االتصاؿ قصيرة ,وعندما يكوف بينيما تنافس شديد ,وتسود عبلقاتيا

درجة مف الفتور ,وفي حالة عدـ الرغبة في تنمية روابط اجتماعية.

ويمكف االستفادة مف لغة العيوف أثناء االجتماعات في العمؿ ,فمعرفة توزيع النظرات بيف

الحاضريف ,ومف يركز بصره عمى مف يساعد عمى معرفة التنظيمات غير الرسمية أثناء االجتماع
واكتشاؼ األعضاء المؤيديف أو المعارضيف لوجيات نظر معينو.
اإليماءات ووضع الجسـ:
ىناؾ العديد مف اإليماءات المألوفة والتي ال تختمؼ عؿ معانييا كيز الرأس بما يفيد الموافقة أو
الرفض ,ومع ذلؾ نقوؿ أف اإليماءات ىي مف نتاج ثقافة المجتمعات ,وكمنا يتذكر أف األستاذ في المدرسة
29

قد طمب منو أف يجمس بطريقة ميذبة أو يقؼ بطريقة معتدلة ,ويشير وضع الجسـ إلى درجة االسترخاء
التي يتخذىا الفرد أثناء الجموس أو الوقوؼ ,ويكشؼ وضع الجسـ عف عبلقات السمطة وعف الحالة
النفسية لمفرد فعادة ما يجمس صاحب السمطة األعمى بدرجة مف االسترخاء أعمى مف نمؾ التي يجمس بيا
صاحب السمطة عمى األقؿ ,كمما أف الجموس عمى حافة المقعد يشير إلى حالة مف القمؽ أو عدـ الراحة,

أو االستعجاؿ أو التأىب لبلنصراؼ.
حركات اليديف أو الممس:

تستخدـ اليداف في التعبير عف كثير مف الرسائؿ غير المفظية ,فالحركات اإليضاحية كاإلشارة إلى

مكتب األستاذ أو إلى قاعة المحاضرات إلى أي مكاف آخر يعتمد عمى استخداـ اليديف ,وىناؾ أيضًا

العبلمات أو الشعارات العامة التي يمكف التعبير عنيا باليد كالتعبير عف معنى النصر ,أو التشجيع ,أو
الموافقة أو الرفض وتدؿ حركات اليديف عف الحالة النفسية لمفرد مثؿ ارتعاش اليديف أو طرؽ اليد بأصابع

اليد األخرى حيث تعبر ىذه الحركات عف حالة القمؽ وتعتبر حركات اليديف والممس مف أشكاؿ لغة الجسـ
ال في أحد المجتمعات
التي تتعرض كثي ًار لسوء الفيـ ,فتقديـ الطعاـ إلى ضيفؾ بيدؾ اليسرى يكوف مقبو ً
بينما يعتبر إساءة لمضيؼ في مجتمعات أخرى.

وتعتبر المصافحة مف أكثر حاالت الممس التي يمكف مف خبلليا تقؿ العديد مف المعاني

فالمصافحة الحارة تنـ عف المودة  ,بينما المصافحة الفاترة عف سوء العبلقات أو عدـ الترحيب,
والمصافحة العادية تتراوح بيف ثبلث أو أربع ىزات ,بينما إذا استمرت لفترة طويمة فقد تحمؿ معنى التيديد
لمطرؼ اآلخر ,كما أف المصافحة مع وضع اليد اليسرى عمى يد أو كتؼ الطرؼ اآلخر تنـ عف

اإلخبلص ,ولذلؾ يستخدـ رجاؿ السياسة ىذا النوع مف المصافحة كوسيمة لتنمية العبلقات مع بعضيـ
البعض.
ويستخدـ الممس لمتعبير عف عبلقات السمطة ,فالمدير الذي يود التأكيد عمى تنفيذ أمر معيف قد

يقبض عمى ذرع المرؤوس أثناء إصدار األمر ,بينما ال نجد المرؤوس يقبض عمى يد أو ذراع رئيسو.
شكؿ الجسـ ومظيره:

إف ما نمارسو مف سموؾ في حيا تنا اليومية كغسيؿ اليديف والوجو ,وقص الشعر وتقميـ األظافر,
واستخداـ فرشة األسناف ,واستخداـ العطور وأدوات التجميؿ وممارسة الرياضة البدنية ,كميا تعبر عف
اىتمامنا بأنفسنا وبشكؿ الجسـ مظيره وذلؾ ألننا نسعى إلى استخداـ شكؿ ومظير الجسـ كوسيمة لمتأثير

بل لعممية االتصاؿ( .المرجع السابؽ.)31 -28 :
في اآلخريف ,مما يعتبر مكم ً
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ميارات التواصؿ غير المفظي لدى معممي المرحمة االبتدائية الدنيا:
قاـ الباحث باالطبلع عمى األدب التربوي المنتمي ليذه الدراسة ,وقاـ بعقد ورشة عمؿ ضمت عشريف
معمماً وخمسة مدراء مدارس وثبلثة مف مشرفي ا لمرحمة األساسية لتحديد ميارات التواصؿ غير المفظي
الواجب توافرىا لدى عينة الدراسة ,وقد تحددت ىذه الميارات في ( )81ميارة وزعت عمى خمسة مجاالت

انظر ممحؽ ()1

أىمية التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر الباحث:
 .2يعبر مف خبللو الفرد عف مشاعره وانفعاالتو.

 .1يعتبر متمـ لبلتصاؿ المفظي الذي يقوـ بو الفرد.
 .3تكوف االنطباعات األولى لدي الشخص التي قد يصعب أحيانًا تغيرىا.

 .5قد يستخدمو الفرد كنوع مف أنواع االتصاؿ ,أو كتأكيد عمى االتصاؿ المفظي.

معوقات التواصؿ:
تحد مف فاعميتيا ,منيا:
تتأثر عممية التواصؿ بمعوقات كثيرة ّ
 .2التعالي في التواصؿ مع اآلخريف.
 .1السيطرة عمى عممية التواصؿ وعدـ إعطاء الفرصة لمشخص المقابؿ.
 .3استخداـ مصطمحات وتعبيرات غير مناسبة.
 .5استخداـ عبارات أو حركات النقد البلذعة.
 .4محدودية توظيؼ التواصؿ غير المفظي في استخداـ الجسـ.
 .6عدـ متابعة المرسؿ بالنظر إليو.

 .7ضعؼ رغبة المرسؿ أو المستقبؿ في استمرار عممية التواصؿ.
 .8اختيار وسيمة التواصؿ غير المناسبة.
 .9عدـ التركيز مف جانب المرسؿ أو المستقبؿ.

 .20المقاطعة المستمرة لعممية التواصؿ بالمفظ أو غير المفظ.
 .22التسرع في الحكـ أو التعميؽ عمى عممية التواصؿ مف المستقبؿ.
 .21التيكـ والسخرية مف المرسؿ أو المستقبؿ أثناء عممية التواصؿ.

 .23ضعؼ القدرة عمى استخداـ المغة المفظية أو غير المفظية لدى المرسؿ أو المستقبؿ أو االثنيف
معًا.

 .25الفروؽ الثقافية بيف المرسؿ والمستقبؿ( .الذيابات.)59 :1006 ,
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ويرى الباحث أف توجيو مدراء المدارس والمشرفيف التربوييف لممعمميف مف أىـ سبؿ التغمب عمى
معوقات تطبيؽ ميارات التواصؿ ,كما أف عقد دورات وورش عمؿ لممعمميف حوؿ كيفية تطبيؽ
ميارات التواصؿ أيضا مف أىـ سبؿ التغمب عمى المعوقات.
عوامؿ نجاح عممية التواصؿ:
لكي تتـ عممية التواصؿ فإف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ البد مف توافرىا ,أىميا:
 .2تحديد األىداؼ بوضوح مف عممية التواصؿ.
 .1مراعاة الظروؼ البيئية ,والعوامؿ اإلنسانية والمادية المحيطة بالتواصؿ.
 .3اختيار الوسيمة المناسبة لعممية التواصؿ.

 .5الحرص عمى توصيؿ ونقؿ المعمومات واألفكار األكثر أىمية بالنسبة لممستقبؿ ,والتي تعنيو
وتجذب انتباىو.

 .4الحرص عمى التوافؽ التاـ بيف األقواؿ والحركات ,ومضموف عممية التواصؿ.
 .6استخداـ لغة بسيطة ,بصوت واضح ,ومبلحظة حركات الجسـ.
 .7مراعاة المستقبؿ ال الحاضر فقط في عممية التواصؿ.
 .8استشارة اآلخريف عند الضرورة( .محمود( .)82 :1002,العريني.)13-11 :1022 ,
في نياية الفصؿ وبعد ىذا العرض المفصؿ عف مرحمة التعميـ األساسي وميارات التواصؿ المفظي
وميارات التواصؿ غير المفظية ,يؤكد الباحث عمى أىمية توظيؼ واستخداـ ميارات التواصؿ غير المفظي
وتطبيؽ ىذه الميارات والييئات في العممية التعميمية ,والتي مف شأنيا إثراء ىذه العممية وتطويرىا واالرتقاء

بمستوى الطبلب مف بداية حياتيـ المدرسية ,وىذا يؤكد أيضا عمى أىمية موضوع الدراسة الحالية والتي
يتوقع منيا أف تثري بعض الجوانب الشخصية والمينية لمعممي المرحمة األساسية الدنيا.
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الفصؿ الثالث
الدراسات السابقة
 أو ًال -دراسات تناولت ميارات التواصؿ التربوي والتواصؿ الفعاؿ.
 ثانياً -دراسات تناولت التواصؿ المفظي وغير المفظي.
 ثالثاً -تعقيب عمى الدراسات السابقة.
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الفصؿ الثالث :الدراسات السابقة
يتناوؿ ىذا الفصؿ استعراض بعض الدراسات التي ليا عبلقة بموضوع الدراسة الحالية ,وتـ

تقسيميا إلى محوريف كاآلتي:

الفعاؿ.
المحور األوؿ :الدراسات التي تناولت التواصؿ التربوي واالتصاؿ َّ
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت التواصؿ المفظي وغير المفظي.
مقدمة :اتبع الباحث خبلؿ عرضو لمدراسات السابقة منيجية موحدة يتبعيا الباحثيف ,حيث بدأت
الدراسة بعرض اليدؼ مف الدراسة ,ثـ منيجية الدراسة ,ومجتمع الدراسة ,وعينة الدراسة ,واألساليب
اإلحصائية المستخدمة ,وأىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة.

المحور األوؿ :دراسات تناولت التواصؿ التربوي والتواصؿ الفعاؿ:
أوالً -الدراسات العربية:
 -1دراسة الجبلبنة (

:

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة

لميارات االتصاؿ الفعاؿ مف وجية نظر الطمبة وعبلقة ذلؾ ببعض المتغيرات ,واستخدـ الباحث المنيج
الوصفي التحميمي ,واقتصرت الدراسة عمى عينة عشوائية طبقية مف طمبة الجامعات األردنية حيث بمغ
عدد العينة

) طالب وطالبة  ,وقد استخدـ الباحث استبانة تكونت في صورتيا النيائية مف (

)

فقرة ,واستخدـ الباحث المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وتحميؿ التبايف المتعدد كمعالجات إحصائية
لدراستو ,وكانت أىـ النتائج وجود درجة ممارسة كبيرة لميارات االتصاؿ الفعاؿ لدى أعضاء ىيئة
التدريس ,وخ رجت الدراسة بتوصيات أىميا دعوة أعضاء ىيئة التدريس إلى االطبلع عمى ميارات
االتصاؿ الفعاؿ وممارستيا مع الزمبلء والطمبة واإلدارة الجامعية.
 -2دراسة الخزاعمة (:)2011
ىدفت الدراسة التعرؼ إل ى دور مشرفي التربية العممية في تحقيؽ ميارات االتصاؿ التربوي لمطمبة

المعمم يف في كميتي تربية جامعة الزرقاء الخاصة وآؿ البيت ,وقد اتبع الباحث المنيج الوصفي المسحي,
وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الطمبة المعمميف المسجميف في برنامج التربية العممية لمعاـ الجامعي
 2009/2008والبالغ عددىـ ( )412طالبًا وطالبة ,منيـ ( )10طبلب و ( )156طالب ة في جامعة
الزرقاء الخاصة ,و( )80طالبًا و( ) 166طالبة مف جامعة آؿ البيت ,وقد استخدـ الباحث استبانة لجمع
البيانات مف عينة الدراسة ,وتمت معالجة البيانات باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي ( )SPSSعف
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طريؽ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ,واختبار(ت) ,كما استخدـ الباحث طريقة
التجزئة النصفية ,وقد أسفرت الدراسة عف أف الدور الحقيقي لم شرفي برامج التربية العممية في تحقيؽ
ميارات االتصاؿ التربوي مف وجية نظر الطمبة المعمميف بالمجاالت قيد الدراسة ككؿ كاف متوسطًا ,كما

بينت الدراسة أف ىناؾ اختبلفاً في وجية نظر ال طمبة المعمميف فيما يتعمؽ بدور المشرفيف في تحقيؽ
ميارات االتصاؿ التربوي وذلؾ تبعًا لمتغير الجنس ولصالح الذكور في كميتي الجامعتيف ,إما لمتغير
الجامعة فكانت لصالح جامعة الزرقاء الخاصة بشكؿ عاـ.
 -3دراسة المرشد (

):

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى استخداـ معممي الدراسات االجتماعية لميارات االتصاؿ بالمدارس

المتوسطة بالمممكة العربية السعودية ,واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ,وتكونت عينة الدراسة مف (

معمماً في منطقة الجوؼ التعميمية وأعد الباحث أداة الدراسة وىي بطاقة مبلحظة ,واستخدـ الباحث
المتوسطات الحسابية واالنحراف ات المعيارية وتحميؿ التبايف األحادي واختبار "ت" كمعالجات إحصائية
لدراستو,وكانت أىـ نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مدى استخداـ معممي الدراسات

االجتماعية لميارات االتصاؿ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ومتغير التدريب أثناء الخدمة ,وخرجت الدراسة
بتوصي ات أىميا عناية المدرسة بتقويـ ميارات االتصاؿ الصفي لدى معممييا وتحديد الميارات التي يحتاج
المعمموف فييا إلى تنمية .
 -4دراسة العنزي (:)2009
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد ميارات االتصاؿ المفظي التي يحتاجيا معممو الرياضيات في
المرحمة االبتدائية داخؿ الصؼ الدراس ي ,والوقوؼ عمى مدى تمكنيـ منيا كما يروف بأنفسيـ ,ومدى
توافرىا لدييـ مف وجية نظر مديري مدارسيـ ,والمشرفيف التربوييف ,واتبع الباحث المنيج الوصفي

المسحي ,وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )73معممًا لمرياضيات في المرحمة االبتدائية ,و( )6مشرفيف

تربوييف ,و ( )26مدير م درسة ابتدائية حكومية ,وقد استخدـ الباحث استبانة لجمع المعمومات المتعمقة
بدراستو قاـ بإعدادىا بنفسو ,ولمتوصؿ إلى النتائج المرجوة قاـ باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي
المعروؼ باسـ ( ) SPSSوقد استخدـ التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات

الم عيارية لحساب القيمة التي يعطييا أفراد عينة الدراسة ,وقد استخدـ اختبار (ؼ) لممقارنة بيف متوسطات
استجابات مجتمع الدراسة مف حيث العمؿ الحالي ,واختبار (شيفو) لتحديد اتجاىات الفروؽ ,ومعامؿ ألفا
كرونباخ لحساب الثبات ,ومف أىـ ما توصمت إليو الدراسة مف ال توجد فروؽ بيف متوسطات استجابات

ال فيما يخص متغيري الخبرة العممية والدورات التدريبية ,وكانت قيمة
المعمميف لكؿ محاور الدراسة إجما ً
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(ؼ) دالة إحصائيًا وتشير إلى اختبلؼ استجابات مجتمع الدراسة حوؿ محاور أداة الدراسة عمومًا بينما
لـ تكف فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات استجا بات المديريف ومتوسطات استجابات المشرفيف التربوييف.
 -5دراسة صالح وعسكر (:)2009
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى درجة توافر ميارات االتصاؿ لدى طالبات الفرقة الرابعة بكميتي
التربية األقساـ األدبية والعممية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف ,وقد اتبع الباحثاف المنيج الوصفي
المسحي ,وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الفرقة الرابعة في كميتي التربية والبالغ عددىف

( )1425طالبة ,أما عينة الدراسة فقد تكونت مف عينة عشوائية مف ( )285طالبة ,وقد استخدـ الباحثاف
استبانة قاما بتصميميا لمتعرؼ عمى درجة توفر ميارات االتصاؿ لدى الطالبات وقد تكوف ىذا االستبانة

مف أربعة محاور تناسب الدراسة ,ولمتوصؿ إلى النتائج قاـ الباحثاف بتحميميا عمى برنامج التحميؿ

اإلحصائي ( )SPSSوقد استخدـ الباحثاف حساب المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري والنسبة
المئوية وتحميؿ التبايف األحادي واختبار(ت) وا ختبار بيرسوف ,ومف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحثاف

أف ىناؾ قصو ًار في برامج كميات التربية في تزويد الطالبات بميارات االتصاؿ وفيـ وادراؾ أىمية

االتصاؿ في تنمية العبلقات اإلنسانية ,وانعكاساتو االيجابية عمى الحياة االجتماعية لمطالبة في أثناء

الدراسة والبيئة الوظيفية بعد التخرج.
 -6دراسة سالـ (:)2009
ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميـ استمارة استبانة لمتعرؼ عمى تطوير ميارات االتصاؿ الفعاؿ لدى

مدرسي التربية الرياضية بجميورية مصر العربية كإجراء لتحسيف العممية التعميمية ,واتبع الباحث المنيج
الوصفي المسحي في تطبيؽ دراست و ,وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي التربية الرياضية لمعاـ
الدراسي  2008\2007حيث بمغ عددىـ ( )7275مدرس ,أما عينة الدراسة فقد تكونت مف ()741

مدرسًا تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية ,ولتوصؿ إلى النتائج قاـ الباحث بإعداد استمارة استبياف لتحديد
ميارات االتصاؿ ال فعاؿ لدى مدرسي التربية الرياضية بجميورية مصر العربية ,حيث تكونت االستبانو

مف  7محاور ,وبعد جمع البيانات باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي ( )SPSSمف خبلؿ حساب
التك اررات ,والنسب المئوية ,ومعامؿ االرتباط واختبار (كا ,)2وفي نياية الدراسة أكدت عمى ضرورة

امتبلؾ مدرسي التربية الرياضية العديد مف ميارات االتصاؿ الفعاؿ المستخدمة والتي تمعب دو ًار ىامًا

وأساسيًا في رفع كفاءة جميع أطراؼ العممية التعميمية ,أف يراعي مدرس التربية الرياضية أثناء االتصاؿ
اإلدراؾ الحسي لمتبلميذ عند عرض المعمومات الحركية حيث أف قدرة المدرس عمى توصيؿ المعومات
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الحركية بشكؿ صحيح ومبسط يساعد عمى سرعة استيعاب وادراؾ المعمومات الحركية واسترجاعيا عند
التنفيذ.

 -7دراسة اليادي (:)2009
ىدفت ىذه الدراسة لمبحث عف أنماط االتصاؿ التربوي السائدة بيف معممي مرحمة التعميـ االبتدائي

في إطار اإلصبلحات الجارية لمناىج التعميـ وعمى ضوء جممة مف المتغيرات المتعمقة بالجنس ,والمستوى
الدراسي لممعمميف والمستويات الدراسية لمتبلميذ والتوزيع العددي لمتبلميذ داخؿ األقساـ ,ومستوى الخبرة
المينية لممعمميف بعدد السنوات ونوع النشاط المدرس بيف المغة والرياضيات ,واتبع الباحث المنيج الوصفي

المسحي ,وكانت عينة الدراسة مكونة مف ( )607معمماً يزاولوف عمميـ بإحدى عشرة مقاطعة تفتيشية

بوالية ورقمة بالجزائر اختيرت بطريقة عشوائية ,وتـ تحميؿ البيانات باستخداـ األساليب اإلحصائية المتمثمة
في النسب المئوية لمعالجة السؤاؿ الرئيسي ,واختبار (كا  )2لمعالجة التساؤالت الفرعية البالغ عددىا ستة
أسئمة ,وأكدت الدراسة عمى النتائج التالية :وجود تنوع في أنماط االتصاؿ لدى عينة الدراسة ,ولكنو تنوع
في حدود نمطيف مف االتصاؿ وىما االتصاؿ المباشر واالتصاؿ غير المباشر ,كذلؾ بينت الدراسة وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية لدى ال معمميف في نمط كبلـ المعمـ المباشر وكبلـ المعمـ غير المباشر ,وفترات
الصمت تبعا لؤلنشطة التعميمية ,وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في أنماط االتصاؿ المفظي لدى عينة

البحث تبعا لمتفاوت في المستويات األكاديمية لممعمميف ,وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في أنماط
االتصاؿ لدى عينة البحث تبعا الختبلؼ المستويات الدراسية لمتبلميذ ,وجود فروؽ ذات داللة إحصائية,
في أنماط االتصاؿ لدى عينة البحث تبعا الختبلؼ الخبرة المينية ,وجود اختبلفات بيف الذكور واإلناث

في أنماط االتصاؿ ,وعدـ وجود فروؽ في أنماط االتصاؿ بيف المعمميف تبعا لتفاوت عدد التبلميذ في
األقساـ المختمفة.
 -8دراسة األشقر (:)2008
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى مدى تحقيؽ ميارة االتصاؿ لدي الطمبة المعمميف وتعزيز ميارة
التواصؿ بأنواعو لدى الطبلب ,وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي ,كما تكونت عينة الدراسة

مف ( )532طالب وطالبة موزعيف كالتالي )284( :مف الذكور و( )248مف اإلناث مف جامعة اربد

األىمية ( )110طالبًا وجامعة اإلسراء ( )104طالبًا والجامعة الياشمية ( )125وجامعة العموـ

والتكنولوجيا ( )193طالباً ,وقد تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية ,وقد قامت الباحثة بإعداد استبانو مكونة

( )36فقرة تقيس مجاؿ واحد وىو مدى تحقيؽ ميارة االتصاؿ لدى طمبة الجامعات األردنية ,وبعد جمع
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البيانات المتعمقة بموضوع الدراسة استخدمت الباحثة برنامج التحميؿ اإلحصائي وذلؾ لحساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحميؿ التبايف األحادي ,وحساب اختبار (ت) لداللة الفروؽ بيف الجنسيف,
ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائياً لمدى ممارسة ميارات االتصاؿ

تعزي لمتغير الجنس ولصالح الذكور ,وعدـ وجود فروؽ في ممارسة ميارة االتصاؿ تعزي لمتغير الجامعة

سواء كانت حكومية أو خاصة ,وعدـ وجود فروؽ تعزي لممستوى الجامعي.
 -9دراسة قاسـ والنقبي(

):

ىدفت الدراسة الى معرفة مدى امتبلؾ معممي المرحمة االبتدائية لميارات التواصؿ الصفي ,وقد
استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي ,وقاما بتصميـ أداة الدراسة وىي عبارة عف استبياف ,وتكونت عينة

الدراسة مف (

) معمـ مف اإلمارات الشرقية بدولة اإلمارات العربية المتحدة ,واستخدـ الباحثاف

المعالجات اإلحصائية التالية المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري واختبار "ت" ,وكانت أىـ نتائج
الدراسة فعالية البرنامج المقترح في ىذه الدراسة وقد أوصت الدراسة بضرورة عناية المدرسة بتقويـ ميارات

التواصؿ الصفي لدى معممييا وتحديد الميارات التي يحتاج المعمموف فييا الى تنمية.
 -10دراسة سعيد وميخائيؿ (:)2004

ىدفت الدراسة إلى تحديد أبعاد ومكونات ميارات التفاعؿ الصفي الواجب توافرىا لدى معممي
المرحمة اإلعدادية وتنمية ىذه الميارات لممعمميف ,وقد استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي المسحي والمنيج
التجريبي ,وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )42معممًا وقد روعيت عف اختيار العينة شروط خاصة

بالدراسة ,وقد أعد الباحثاف بطاقة مبلحظة واختبار لمتقويـ بعد االنتياء مف البرنامج التدريبي الذي أعده

الباحثاف ,وباستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي ( )SPSSقاـ الباحثاف بحساب اختبار (ت) إليجاد داللة
الفروؽ  ,وحساب ( ) Size Effectلحساب فاعمية البرنامج التدريبي ,وقد أكدت الدراسة وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المعمميف في المجموعتيف الضابطة والتجريبية في تطبيؽ االختبار

قبمياً وبعدياً لصالح التطبيؽ البعدي ,كذلؾ أكدت عمى وجود فروؽ دالة بيف متوسطي درجات المعمميف
المجموعة التجريبية والضابطة عند تطبيؽ بطاقة المبلحظة لصالح المجموعة التجريبية.
 -11دراسة النظامي (:)2002
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى توافر ميارات االتصاؿ لدى أعضاء ىيئة التدريس في كمية
التربية في جامعة اليرموؾ مف وجية نظر طمبة كمية التربية ,واتبعت الباحثة المنيج الوصفي المسحي,
وقد تـ اختيار عينة عشوائية مكونة مف ( )1100طالب وطالبة مف كمية التربية في جامعة اليرموؾ,
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واستخدمت الباحثة استبانة قامت بتطويرىا والتأكد مف صدقيا وثباتيا ,وبعد جمع البيانات واستخدـ
التحميبلت اإلحصائية المناسبة مثؿ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية  ,وقد
أكدت الدراسة عمى توافر بعض ميارات االتصاؿ لدى أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية بجامعة
اليرموؾ ,وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمدى توافر ميارات االتصاؿ باختبلؼ متغير المستوى الدراسي
لصالح طمبة السنة الرابعة ,عدـ وجود فروؽ لمدى توافر ميارات االتصاؿ باختبلؼ متغير المعدؿ

التراكمي ,وأكدت عمى وجود فروؽ دالة إحصائية لمدى توافر ميارات االتصاؿ لدى أعضاء الييئة
التدريسية في كمية التربية في جامعة اليرموؾ باختبلؼ متغير الجنس لصالح اإلناث.

ثانياً -الدراسات األجنبية:

 -1دراسة ىا وسونؽ (:)Ha and Song, 2009
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أنماط االتصاؿ المغوي في تعميـ العموـ وتعمميا ومعرفة كيؼ

يمكف أف تكوف ىذه األنماط مرتبطة بالصؼ ,وما يتضمنو مف إجراءات تدريسية ,في المرحمة المتوسطة,
واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي عف طريؽ مبلحظة عينة مكونة مف ( )560مف تبلميذ الصفوؼ

العممية  ,في ثبلث مدارس متوسطة في العاصمة الكورية سيئوؿ ,وتبع ذلؾ تجميع البيانات باستخداـ
أشرطة التسجيؿ الصوتية والمرئية ,وباستخداـ برنامج التحميؿ االحصائي أظيرت نتائج الدراسة وجود
تسعة أنماط لبلتصاؿ المفظي المتكمـ بو ,والمكتوب (االتصاؿ المغوي) ,لدى تبلميذ عينة الدراسة ,وظير
ارتباط ىذه األنماط بدرجة تحسف أداء المعمـ ,وسموكو التدريسي وىذا بدوره مرتبط بمدى تقدير جيود

المعمـ في التدريس ,مف جانب تبلميذه ,ومف جانب إدارة المدرسة.

 -2دراسة كيكاس وزمبلئو (:)Kikas and Others, 2008
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أوجو االرتباط بيف ميارات التواصؿ المفظية لدى تبلميذ المرحمة
االبتدائية ذوي صعوبات التعمـ ,ومجموعة مف التبلميذ األسوياء ,وقد استخدـ الباحثيف المنيج التجريبي,
كما تـ استخداـ اختبار تحديد الكممات ,وتصنيفيا وضبطيا وتخمينيا ,وميمات التذكر عمى عينة مكونة

مف ( )231تمميذًا مف الصفوؼ ( )4 -2ابتدائي ,منيـ ( )163تمميذًا كاف تحصيميـ عاديًا (المجموعة

الضابطة) ,و ( )88تمميذًا يعانوف مف صعوبات التعمـ (المجموعة التجريبية) ,وبعد تطبي ؽ الدراسة عمى
المجموعات وجمع البيانات ومف خبلؿ برنامج التحميؿ االحصائي فقد أظيرت الدراسة أف تبلميذ الصفوؼ

العميا درجات عالية في جميع الميارات عدا ميمات التذكر ,وكاف أداء التبلميذ المحروميف في االختبارات
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أقؿ مف أداء أقرانيـ األأسوياء ,وكانت معامبلت االرتباط أكثر قوة فيما بيف النتائج في االختبارات
المختمفة في المجموعة الضابطة.
 -3دراسة موتيت وجار از (:)Mottet and Garza, 2008
ىدفت الدراسة إلى تحديد مدى ارتباط إدراؾ التبلميذ لسموكيات معممييـ االتصالية المفظية خبلؿ
عممية التدريس ,بتعمميـ الفعاؿ في الرياضيات والعموـ ,وقد كانت عينة الدراسة ( )497تمميذًا ,يدرسوف

في الصؼ التاسع بوالية تكساس بالواليات المتحدة األمريكية ,وقد أظيرت نتائج الدراسة بعد التحميؿ

االحصائي وجود رغبة لدى التبلميذ في مواصمة الدراسة اإلضافية في الرياضيات والعموـ ,كما أظيرت
بل ,وذلؾ بمدركاتيـ حوؿ
الدراسة تأثر رغبة ىؤالء التبلميذ في العمؿ في مجاؿ الرياضيات والعموـ مستقب ً

استعماؿ معممييـ لسموكيات تتسـ بالوضوح والتركيز عمى المحتوى أكثر مف استخداـ ىؤالء المعمميف
لسموكيات تمقائية ,أو غير مصدقة ,بينما لـ يدرؾ التبلميذ الفروؽ المعنوية ,في تعمميـ الفعاؿ ,مابيف

مقررات الرياضيات والعموـ مف جية وبقية المقررات مف جية أخرى ,وأدرؾ التبلميذ فروقًا بسيطة ,ما بيف

استعماؿ معممييـ لمسموكيات االتصالية التدريسية في مقررات العموـ والرياضيات مف ناحية ,وغيرىا مف

المقررات مف ناحية أخرى.

 -4بافنجتوف )(Buffington, 1998
فقد قاـ بدراسة ىدفيا التعرؼ إلى فعالية برنامج تدريبي لتنمية ميارات التواصؿ التي تعتمد عمى
اإليماءات واإلشارات إضافة إلى التواصؿ الشفيي ,باستخداـ بعض استراتيجيات تعديؿ السموؾ كالنمذجة
والتمقيف والتعزيز ,واتبع الباحث المنيج التجريبي ,وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )4أطفاؿ تراوحت
أعمارىـ ما بيف ( ) 6-4سنوات ,وقد تـ تدريبيـ عمى ميارات التواصؿ بالترتيب (استخداـ اإليماءات,
فاإلشارات ,فالتواصؿ الشفيي) ,وذلؾ بثبلثة أنواع مف االستجابات المتمثمة في :توجيو االنتباه ,والسموؾ
الوجداني ,والسموؾ الوصفي .وقد توصمت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج حيث اكتسب األطفاؿ وىـ

أفراد عينة الدراسة ميارات التواصؿ المطموبة.

التعميؽ عمى المحور األوؿ مف الدراسات السابقة:
أوالً -اليدؼ:

تمثؿ ىدؼ بعض مف دراسات المحور األوؿ إلى التعرؼ إلى دور مشرفي التربية العممية في

تحقيؽ ميارات االتصاؿ التربوي لدى الطمبة المعمميف مثؿ دراسة الخزاعمة ( ,)2011وأخرى ىدفت إلى
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التعرؼ عمى ممارسة المدرسيف لميارات االتصاؿ التربوي واالتصاؿ الفعاؿ مثؿ دراسة الجبلبنة (,)2011
ودراسة المرشد ( ,)2010ودراسة النظامي ( , )2002وبعض الدراسات ىدفت إلى تحديد ميارات
االتصاؿ التي يحتاجيا المعمموف والطمبة المعمموف أثناء خدمتيـ ومدى امتبلكيـ ليذه الميارات مثؿ
دراسة العنزي ( ,)2009ودراسة صالح وعسكر ( ,)2009ودراسة األشقر ( ,)2008ودراسة قاسـ والنقبي

( ,)2005ودراسة سعيد وميخائيؿ ( ,)2004ودراسة النظامي ( ,)2002كما ىدفت دراسة سالـ ()2009

إلى تطوير ميارات االتصاؿ الفعاؿ لدى المدرسيف ,أما دراسة  1998 Buffingtonفقد ىدفت لمتعرؼ
إلى فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات التواصؿ التي تعتمد عمى اإليماءات واإلشارات بجانب التواصؿ
الشفيي ,أما دراسة موتيت وجار از  Mottet and Garza, 2008فقد ىدفت ا إلى تحديد مدى ارتباط
إدراؾ التبلميذ لسموكيات معممييـ االتصالية المفظية خبلؿ عممية التدريس ,أما دراسة كيكاس
وزمبلئو Kikas and Others, 2008فقد ىدفت إلى تحديد أوجو االرتباط بيف ميارات التواصؿ المفظية
لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمـ ,ومجموعة مف التبلميذ األسوياء ,أما دراسة ىا

وسونؽ  Ha and Song, 2009فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى أنماط االتصاؿ المغوي في تعميـ العموـ
وتعمميا ومعرفة كيؼ يمكف أف تكوف ىذه األنماط مرتبطة بالصؼ ,وما يتضمنو مف إجراءات تدريسية
ثانياً -األدوات:

معظـ الدراسات استخدمت االستبانة لقياس ميارات االتصاؿ مثؿ دراسة الخزاعمة (,)2011

ودراسة الجبلبنة ( ,)2011ودراسة العنزي ( ,)2009ودراسة صالح وعسكر ( ,)2009ودراسة سالـ
( ,)2009ودراسة اليادي ( ,)2009ودراسة األشقر ( ,)2008قاسـ والنقبي ( ,)2005ودراسة النظامي
( ,)2002أما المرشد ( )2010فقد استخدـ في دراستو بطاقة مبلحظة وسعيد وميخائيؿ ( )2004المذاف
أضافا اختبار تقويـ لمبرنامج التدريبي المعد بجوار بطاقة المبلحظة ,أما  )1998( Buffingtonفقد أعد
برنامجاً تدريبيًا لتنمية ميارات التواصؿ.
ثالثاً -المنيج:

بعض الدراسات استخدمت المنيج الوصفي المسحي مثؿ دراسة الخزاعمة ( ,)2011ودراسة المرشد

( ,)2010ودراسة العنزي ( ,)2009ودراسة صالح وعسكر ( ,)2009ودراسة سالـ ( ,)2009ودراسة
اليادي ( ,)2009ودراسة األشقر ( ,)2008ودراسة قاسـ والنقبي ( ,)2005ودراسة سعيد وميخائيؿ

( ,)2004ودراسة النظامي ( ,)2002أما دراسة الجبلبنة ( ,)2011وفقد استخدمت دراسة Buffington
( ,)1998المنيج التجريبي في دراستو.
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رابعاً :العينة:

بعض الدراسات السابقة طبقت الدراسة عمى عينة مف الطبلب سواء الجامعيف أـ طبلب المدارس

مثؿ دراسة الخزاعمة ( ,)2011ودراسة الجبلبنة ( ,)2011ودراسة صالح وعسكر ( ,)2009ودراسة
األشقر ( ,)2008ودراسة النظامي ( ,)2002ودراسة  ,)1998( Buffingtonأما الدراسات األخرى فقد
تكونت العينة مف المعمميف مثؿ دراسة المرشد ( ,)2010ودراسة العنزي ( ,)2009ودراسة سالـ

( ,)2009ودراسة اليادي ( ,)2009ودراسة قاسـ والنقبي ( ,)2005ودراسة سعيد وميخائيؿ (.)2004
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المحور الثاني -دراسات تناولت االتصاؿ المفظي وغير المفظي.
أوالً -الدراسات العربية:

 -1دراسة المسعودي (:)2012
ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مفيوـ الحوار غير المفظي في بعض جوانب السنة النبوية المطيرة

وأىـ أنواعو ووضع تصور مقترح لمحوار غير المفظي ,واتبع الباحث المنيج الوصفي االستنباطي ,ومف
أى ـ النتائج والتوصيات التي أكدت عمييا الدراسة توجيو المعمميف الستخداـ الحوار غير المفظي باعتبارىا
بل عف ما يحققو مف فوائد تعميمية وتربوية ,والتحذير مف استخداـ الحوار غير المفظي الذي
سنة نبوية فض ً
يحمؿ رسائؿ سمبية مثؿ (اإلعراض بقصد عدـ االكتراث أو االبتسامة التي توحي باالستيزاء والسخرية مف
المتعمميف) ,عقد دورات تدريبية لممعمميف حوؿ تطبيؽ الحوار غير المفظي ومدى االستفادة منو في العممية

التعميمية والتربوية.
 -2دراسة العريني (:)2011
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى توافر ميارات االتصاؿ غير المفظية مف خبلؿ (المظير,

المكاف ,الزماف ,الحركات) لدى ىيئة التدريس في كمية العموـ بجامعة القصيـ مف وجية نظر الطمبة ,وقد
استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي المسحي ,وتكونت عينة الدراسة النيائية مف( )420طالبًا

تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية وقد استخداـ الباحث استبانة خاصة بالبحث وتكونت أداة الدراسة مف()43
فقرة ,موزعة عمى أربعة أبعاد ,ولتحميؿ بيانات الدراسة استخدـ الباحث والمتوسطات الحسابية,

واالنحرافات المعيارية ,وتحميؿ التبايف األحادي ,وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف مف
أىميا :توافر ميارات االتصاؿ غير المفظية لدى ىيئة التدريس في كمية العموـ بجامعة القصيـ بدرجة
متوسطة,عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمدى توافر ميارات االتصاؿ غير المفظية لدى ىيئة

التدريس في كمية العموـ بجامعة القص يـ باختبلؼ متغير التخصص والمعدؿ التراكمي ,وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية لمدى توافر ميارات االتصاؿ غير المفظية لدى ىيئة التدريس في كمية العموـ بجامعة
القصيـ باختبلؼ متغير السنة الدراسية لصالح السنة الرابعة.
 -3دراسة صديؽ (:)2007
ىدفت الدراسة إلى اختبار فعالية برنامج مقترح لتطوير ميارات التواصؿ غير المفظي لدى عينة
مف األطفاؿ التوحدييف بمدينة الرياض ,وأثر ذلؾ عمى سموكيـ االجتماعي ,وقد استخدـ الباحث المنيج
43

بل توحديًا تراوحت أعمارىـ ما بيف
التجريبي لتطبيؽ دراستو ,وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )38طف ً

بل ,ومجموعة ضابطة تكونت
( )6-4سنوات ,وقد تـ تقسيميـ إلى مجموعة تجريبية تكونت مف ( )18طف ً
مف ( )20طفبلً ,ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعدت الباحثة قائمة لتقدير ميارات التواصؿ غير المفظي التي

تمثمت في :االنتباه المشترؾ ,التواصؿ البصري ,التقميد ,االستماع والفيـ ,واإلشارة إلى ما ىو مرغوب
فيو ,وفيـ تعبيرات الوجو وتمييزىا ونبرات الصوت الدالة عمييا ,كما أعدت قائمة تقدير السموؾ

االجتماعي ,إضافة إلى بناء البرنامج المقترح لتنمية ميارات التواصؿ غير المفظي ,وباستخداـ أسموب
تحميؿ التبايف المشترؾ ) ,(ANCOVAأظيرت الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا في ميارات التواصؿ
غير المفظي بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى القياسيف البعدي والمتابعة لصالح أفراد
المجموعة التجريبية ,إلى أنيا أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في السموؾ االجتماعي
المناسب بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى القياس البعدي وقياس المتابعة ,في حيف
وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية في السموؾ االجتماعي غير المناسب بيف المجموعة التجريبية

والمجموعة الضابطة عمى القياس البعدي وقياس المتابعة لصالح المجموعة التجريبية.
 -4دراسة السيد (:)2007
ىدفت الدراسة إلى إعداد برنامج تدريبي لتنمية األداء المغوي مف خبلؿ مجموعة مف األنشطة
بيدؼ تحسيف التواصؿ المفظي وغير المفظي لدى األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف ,واتبع الباحث المنيج

التجريبي ,وقد تكونت عينة الدراسة مف عينة قواميا ( )10أطفاؿ مف ذوي متبلزمة داوف ,وتـ تقسيميـ
إلى مجموعتيف تجريبية مكونة مف ( )5أطفاؿ ,وضابطة مكونة مف ( )5أطفاؿ ,وقد استخدـ الباحث
مقياس ستانفورد لمذكاء ,ومقياس التواصؿ المفظي وغير المفظي ,والبرنامج التدريبي لتنمية مستوي األداء

المغوي ,وبعد جمع البيانات قاـ الباحث بمعالجتيا إحصائياً باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي

( )SPSSمف خبل ؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف أثناء تقنيف المقياس ,واختبار ماف ويتني ,واختبار
يمكوكسوف الختبار داللة الفروؽ لعينتيف مرتبطتيف والختبار صحة بعض الفروض ,وقد توصمت الدراسة

إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات المجموعتيف عمى مقياس التواصؿ المفظي وغير

ا لمفظي وأبعاده في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية ,كذلؾ وجود فروؽ دالة عمى مقياس
التواصؿ المفظي وغير المفظي بيف القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي ,وأكدت الدراسة عمى
عدـ وجود فروؽ بيف متوسطي رتب درجات المجموعة الضابطة عمى مقياس التواصؿ المفظي وغير

المفظي وأبعاده في القياسيف األوؿ والثاني ,كذلؾ عدـ وجود فروؽ بيف متوسطي رتب درجات المجموعة

التجريبية عمى مقياس التواصؿ المفظي وغير المفظي ,وأبعاده في القياسيف البعدي والتتبعي بعد مرور
شيريف مف انتياء البرنامج.
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 -5دراسة العيسوي وموسى (:)2003
ىدفت الد راسة إلى تحديد ميارات االتصاؿ المغوي الشفيي البلزمة لمطالبات المعممات والتعرؼ

عمى مدى تمكف طالبات كمية التربية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة مف ميارات االتصاؿ المغوي
الشفيي البلزمة ليف ,واتبع الباحثاف المنيج الوصفي المسحي ,وقد تكونت عينة الدراسة مف ()200
طالبة ,وقد استخد الباحثاف استبانة لميارات االتصاؿ المغوي الشفيي البلزمة لطالبات كمية التربية,
وبطاقة مبلحظة لمتعرؼ عمى مدى تمكف طالبات كمية التربية مف ىذه الميارات ,وبعد جمع البيانات

البلزمة تمت معالجتيا إحصائياً باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي ( )SPSSمف خبلؿ حساب النسب
المئوية لتحديد المستويات ونسب االتفاؽ ومتوسطات التقدير ,وقد أكدت الدراسة عمى ضعؼ الطالبات

لميارات االتصاؿ المغوي الشفيي والتي لـ يتـ التدريب عمييا بشكؿ كاؼ ,وأعددت الدراسة قائمة بميارات

التواصؿ المغوي الشفيي.
-6

دراسة الجنيدي (:)2002
ىدفت الدراسة إلى :إبراز اآليات التي تشير إلى لغة الجسـ ,وتوضيح دالالتيا ,وبياف طرؽ

عرضيا .وجاءت نتائج ىذه الدراسة أف لغة الجسـ أسيمت في تقرير بعض مبادئ العقيدة ,كالتوحيد

ٍ
والرساالت ,و َّ
ٍ
وحساب,
حشر,
أدت لغة الجسـ وظيفة كبرى في رسـ مشاىد الغيب ,والحياة اآلخرة ,مف
ٍ
وتعبر لغة الجسـ عف
ونعيـ ,وعقاب,
َّ
وصورت المشاعر اإلنسانية ,كالخوؼ ,والفرح ,والحسرة ,والسرورّ ,
ٍ
معاف وصفات إيجابية وسمبية .وقد عرض القرآف مشاىد تصور لغة الجسـ بقسمييا ,فصورت الشخصية

اإلسبلمية التي ترسخ مفيوـ القدوة مف خبلؿ إظيار اإليماءات والحركات والييئات التي يجب إف يتحمى
بيا المسمـ ,كما صور القرآف مشاىد تعكس السمات السمبية كاستراؽ النظر ,وخضوع القوؿ ,ونيى عف

سموكيا لما تسببو مف أثار سمبية عمى األفراد والمجتمعات.
 -7دراسة محمد (:)2000
ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث العبلقة بيف التواصؿ غير المفظي لممعمـ ومفيوـ الذات لدى األطفاؿ
في المرحمة االبتدائية,وقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي في تطبيؽ الدراسة وتكونت عينة الدراسة مف

بل أصماً ,وتـ تقسيميـ إلى ثبلث مجموعات مجموعتيف ضابطتيف مكونة كؿ مجموعة مف
( )60طف ً

بل ,وقد استخدـ الباحث اختبار مفيوـ الذات لؤلطفاؿ,
( )20طفبلً ومجموعة ضابطة مكونة مف ( )20طف ً
ومقياس التواصؿ غير المفظي لممعمـ والذي أعده الباحث ,وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية باستخداـ
تحميؿ التبايف أحادي االتجاه واختبار نيوماف كولز لمعرفة اتجاه الفروؽ بيف التبلميذ توصمت الدراسة إلى
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النتائج التالية :وجود فروؽ دال ة بيف متوسط درجات األطفاؿ الصـ عمى اختبار مفيوـ الذات في مجموعة
المدرس ذي التواصؿ غير المفظي الموجب ,ومتوسط درجات األطفاؿ عمى اختبار مفيوـ الذات في
مجموعة المدرس ذي التواصؿ غير المفظي السالب لصالح أطفاؿ مجموعة المعمـ الموجب ,كذلؾ إلى
وجود فروؽ بيف متوسط درجات طبلب مجموعة المعمـ الموجب ومجموعة المعمـ العادي المجموعة
الضابطة لصالح مجموعة المعمـ الموجب التجريبية ,وعدـ وجود فروؽ بيف درجات طبلب المجموعة ذات
المعمـ السالب والمجموعة التجريبية ذات المعمـ العادي عمى اختبار مفيوـ الذات ,وعدـ وجود فروؽ دالة
إحصائيًا بيف متوسط درجات األطفاؿ الصـ عمى اختبار مفيوـ الذات قبؿ التجربة.
 -8دراسة القطاف (:)1978
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى تأثير التواصؿ غير المفظي لممعمـ عمى إدراؾ الطبلب لكفاءتو وقامت

باختيار اثنيف مف المدرسيف المساعديف بتدريس جزء مف المنيج لعدد محاضرتيف لكؿ منيما في المستوى

الثاني ومحاضرتيف لكؿ منيما في المستوى الرابع بكمي ة بالتربية وكاف أحدىما يتميز بتمقائية ويبتسـ ويغير
مف أوضاع جسمو ويظير تعبيرات وجييو موجبة ولديو قدرة عمى التواصؿ غير المفظي الموجب ,واآلخر
يتميز بالتحفظ متصمبا متجيما غير مرف فيو يتميز بالتواصؿ غير المفظي السالب ,وكانت النتائج وجود
معامؿ ارتباط موجب بيف المدرس الذي يستخدـ العبلمات غير المفظية الموجبة وبيف تقييـ طمبتو لو بشكؿ
موجب ,ووجود معامؿ ارتباط موجب بيف المدرس الذي يستخدـ التواصؿ غير المفظي السالب وبيف تقييـ
طمبتو لو بشكؿ سالب.

ثانياً -الدراسات األجنبية :
 -1دراسة ( Koshland

)

ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف أثر التدريب عمى سموكيات التواصؿ غير المفظي عمى التقييـ
الذاتي لممشاركيف لسموكيات التواصؿ غير المفظي ,وأشارت نتائج المسح الكمي إلى زيادة معرفة

المشاركيف بسموكيات التواصؿ غير المفظي .أما المس ح النوعي و المناقشات الجماعية المرتكزة فقد كشفت
عف أف غالبية المشاركيف أيضاً يعتقدوف بأف التدريب َع ِمؿ عمى تعزيز إدراكيـ و فيميـ لسموكيات
بل عمى أف المشاركيف ينتفعوف مف التدريب عمى
التواصؿ غير المفظي .و بيذا فقد أظيرت النتائج دلي ً
سموكيات التواصؿ غير المفظي كما كاف المشاركوف في صالح المزيد مف التدريب ألنفسيـ و كذلؾ

لممجتمع ككؿ ,في حيف أف المجتمع التعميمي سوؼ يستفيد مف برامج اعتماد المعمميف واعدادات المدرسة
التي توفر التدريب والبحوث و الدعـ المستمر لسموكيات التواصؿ غير المفظي.
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)

 -2دراسة ( Reineking

ىدفت الد راسة إلى اختبار تصورات المعمميف عف كفاءة االتصاؿ غير المفظي لممعمميف ,والتعرؼ عمى

مدى ارتباط كفاءة المدير غير المفظية بفاعمية أدائو بوجو عاـ ,واتبع الباحث المنيج الوصفي المسحي,
وطبقت الدراسة عمى ( )227معممًا ومعممة مف معممي المرحمة الثانوية بمقاطعة ىوستوف بالواليات
المتحدة األمريكية ,واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة ,وكاف ىدفيا قياس :كفاءة االتصاؿ غير المفظي,
وجودة تغيير المديريف ,وتصور فعالية المديريف ,وبعد حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

وتحميؿ التبايف األحادي ,فقد أكدت الدراسة عمى النتائج التالية :أف تصورات المعمميف عف كفاءة اتصاؿ
المديريف غير المفظي ليا تأثير عمى فعالية المدير بوجو عاـ ,كما أف تصورات المعمميف لجودة تغيير
المديريف ليا تأثير عمى تصوراتيـ عف فعالية المديريف وكفاءة اتصاليـ غير المفظي ,كما أف المعمميف

يقبموف عمى االجتماع مع المد يريف لمناقشة التجاوزات غير المفظية المتوقعة عند تصورىـ لجودة تغيير
المديريف ,كما أف توطيد عبلقة المعمـ مع المدير يساعد عمى تحسيف التواصؿ غير المفظي بالمدرسة كأي
خبرة شخصية أخرى؛ مما يساعد عمى نشر جو مدرسي جيد.
 -3دراسة ( Artman

)

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى ا لعبلقة بيف االتصاؿ المفظي وغير المفظي في لقاءات الكتابة ,كما

ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى تأثير االتصاؿ المفظي وغير المفظي بمقاءات الكتابة عمى استجابة المتعمـ
وتكونت عينة
والمعمـ وتعديؿ الكتابة في أوراؽ الطالب ,وقد اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي,
َّ

الدراسة مف اثنيف مف المعمميف ذوي الخبرة وأربعة طبلب ,بواقع معمـ لكؿ طالبيف ,وكانت أدوات الدراسة:
شرائط كاسيت ,وشرائط فيديو كاسيت لمقاءات الكتابة ,وأداة مبلحظة لمكتابة ,ومقاببلت مع المشاركيف,

وسجبلت يدوف فييا المشاركوف استجاباتيـ لمقاء ,ومسودة لممقاالت ,وأوضحت الدراسة أف معظـ
الدراسات اىتمت باالتصاؿ المفظي فقط ,رغـ أف البحوث النفسية االجتماعية أشارت بأف درجة كبيرة مف

االتصاؿ ذي المعنى بيف شخصيف يكوف غير لفظي ,كما أكدت الدراسة وجود عبلقة إيجابية قوية بيف
االتصاؿ المفظي وغير المفظي بمقاءات الكتابة ,كما أف التكامؿ بيف االتصاؿ المفظي وغير المفظي
بمقاءات الكتابة لو تأثير عمى أداء المعمميف في التعامؿ الصحيح بمقاءات الطمبة ,كما أف لو تأثي اًر عمى

أداء المتعمميف فتعطى ليـ الفرصة لمراجعة ما تـ كتابتو ,ومساعدة المعمـ لو ,وقياـ المتعمـ بالتعديؿ في

كتاباتو بوصفو قارئًا وليس لمحاولة معرفة ما يريده.
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 -4دراسة ( Hamelin

):

ىدفت الدراسة إلى فحص دور التواصؿ غير المفظي في الفصوؿ الدراسية مف حيث صمتو بإدارة

الفصوؿ الدراسية ,وقد أجريت ىذه الدراسة عمى المرحمة الدراسية اإلعدادية ,حيث قامت باستطبلع لدور
لغة الجسد واإليماءات في الحفاظ عمى بيئة تعمـ مثمرة .قامت ىذه الدراسة لمدة عاـ كامؿ الستكشاؼ
االستراتيجيات التي يستخدميا المعمموف لخمؽ بيئة مؤاتيو لمتعمـ ,وقد شممت أساليب :جمع البيانات,
المبلحظات الميدانية ,والمراقبة ,والفيديو ,والمقاببلت .ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة فعالية

اإلشارات غير المفظية مثؿ :وقت االنتظار ,وقرب المسافة ,ونظرة المعمـ.
 -5دراسة ستوف وزمبلؤه )(Stone et al., 1997

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى أشكاؿ التواصؿ غير المفظي التي يستخدميا األطفاؿ التوحديوف
الصغار ( كالتحديؽ بالعيف ,واإلشارة إلى ما ىو مرغوب فيو ,والحركات اإليمائية) وتكونت عينة الدراسة
مف ( )14طفبل مصابا بالتوحد و( ) 14طفبل مصابا بإعاقة نمائية تراوحت أعمارىـ ما بيف ()3,5-2

سنوات ,وتجانست المجموعتاف في العمر الزمني ,والجنس ,وقصور الجوانب المغوية ,والمفردات التعبيرية.
وقد تـ قياس أشكاؿ التواصؿ غير المفظي عن د عينة الدراسة بتصميـ قائمة مكونة مف ( )16عبارة تصؼ
أنماط السموؾ غير المفظي لدييـ ,والتي تضمنت مستوييف األوؿ ييتـ بسموؾ قدرة الطفؿ عمى الطمب
والثاني ييتـ بقدرة الطفؿ عمى التعميؽ عمى مواقؼ معينة ,وأسفرت نتائج الدراسة إلى أف األطفاؿ

التوحديوف أحرزوا درجات م نخفضة في اإلشارة إلى ما ىو مرغوب فيو ,وفي التحديؽ بالعيف ,والحركات
اإليمائية مقارنة باألطفاؿ المصابيف بإعاقات نمائية أخرى ,في حيف أحرزوا درجات مرتفعة بسموؾ مسؾ

يد الشخص لما يريدونو مقارنة باألطفاؿ المصابيف بإعاقات نمائية أخرى.

48

التعميؽ عمى المحور الثاني مف الدراسات السابقة:
أوالً -اليدؼ:

ىدفت بعض الدراسات إلى د ارسة الحوار غير المفظي مثؿ دراسة المسعودي  ,2012وبعضيا ىدفت
لدراسة مدى توافر ميارات االتصاؿ غير المفظي مثؿ دراسة العريني  ,2011وبعضيا ىدفت إلى تطوير
وتحسيف ميارات االتصاؿ غير المفظي مثؿ دراسة صديؽ  ,2007ودراسة السيد  ,2007أما دراسة

الجنيدي  2002فقد بحثت في إبراز اآليات التي تشير إلى لغة الجسـ وتوضيح دالالتيا ,كما ىدفت
دراسة  2007 Reinekingإلى تطوير ميارات االتصاؿ الفعاؿ لدى المدرسيف ,بينما ىدفت دراسة
محمد  2000إلى دراسة العبلقة بيف التواصؿ غير المفظي لممعمـ ومفيوـ الذات لدى الطفؿ وىو الذي
أكدت عميو القطاف في دراستيا  ,1978وأكدتو أيضًا دراسة  ,2003 Hamelinودراسة Artman

 2005والتي ىدفت لدراسة العبلقة بيف التواصؿ المفظي وغير المفظي في المقاءات ,ودراسة Stone et
 1997 alالتي ىدفت لمتعرؼ إلى بعض أشكاؿ التواصؿ غير المفظي التي يستخدميا االطفاؿ
المصابيف بالتوحد ,أما دراسة  2008Koshlandفقد ىدفت لمتحقؽ مف أثر التدريب عمى سموكيات
التواصؿ غير المفظي عمى تقييـ الذات.

ثانياً -األدوات:

معظـ الدراسات استخدمت استبانة لقياس ميارات االتصاؿ مثؿ دراسة العريني  ,2011ودراسة العيسوي

وموسى  ,2003ودراسة  ,2007 Reinekingأما دراسة المسعودي  ,2012ودراسة الجنيدي ,2002

فقد استخدمت البحث في الدالالت التروية لمسنة النبوية واآليات القرآنية ,أما صديؽ  2007في دراستو
قاـ بإعداد قائمة تقدير ميارات وأعد برنامج تدريبي لتنمية ميارات التواص ؿ غير المفظي ,أما دراسة السيد

 2007فقد استخدـ فييا مقياس ستانفورد لمذكاء ومقياس التواصؿ المفظي وغير المفظي أعده الباحث
بجانب البرنامج التدريبي ,كما استخدـ  1997 Stone et alمقياس التواصؿ لمتعرؼ عمى أشكاؿ
التواصؿ غير المفظي ,واستخدـ محمد  2000مقياس التواصؿ غير المفظي لممعمـ ,واختبار مفيوـ الذات
لؤلطفاؿ ,أما دراسة  2008 Koshlandفقد استخدمت المسح النوعي والكمي إلظيار الدالالت ,أما

 2005 Artmanفقد استخدـ شرائط كاسيت وفيديو وبطاقة مبلحظة ومقاببلت وسجبلت مع المشاركيف,

وكذلؾ  2003 Hamelinاستخدـ المبلحظة الميدانية والمراقبة والفيديو والمقاببلت لجمع البيانات.
ثالثاً -المنيج:

بعض الدراسات استخدمت المنيج الوصفي المسحي مثؿ دراسة العريني  ,2011ودراسة العيسوي وموسى

 ,2003ودراسة  ,2008 Koshlandودراسة  ,2007 Reinekingودراسة  ,2003 Hamelinأما
دراسة القطاف  ,1978ودراسة  ,2005 Artmanودراسة  1997 Stone et al.فقد استخدمت المنيج
49

الوصفي التحميمي ,أما دراسة المسعودي  2012ودراسة الجنيدي  2002فقد استخدمت المنيج الوصفي
االستنباطي ,وقد استخدمت دراسة السيد  ,2007ودراسة محمد .2000
رابعاً -العينة:

بعض الدراسات السابقة طبقت الدراسة عمى عينة مف الطبلب سواء الجامعيف أوطبلب المدارس مثؿ
دراسة العريني  ,2011ودراسة صديؽ  ,2007ودراسة السيد  ,2007ودراسة العيسوي وموسى ,2003

ودراسة محمد  ,2000ودراسة  ,2003 Hamelinودراسة  ,Stone et al.أما الدراسات األخرى فقد
تكونت العينة مف المعمميف مثؿ دراسة القطاف  ,1978ودراسة  ,2008 Koshlandودراسة

 ,2007 Reinekingودراسة .2005 Artman

أوجو التشابو بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة الحالية مف حيث اليدؼ إذ اتفقت مع الكثير مف الدراسات في االىتماـ بميارات التواصؿ
غير المفظي وتشابيت معيا في المنيج المستخدـ وىو المنيج الوصفي المسحي مثؿ دراسة العريني
 ,2011ودراسة الخزاعمة  ,2011ودراسة المرشد  ,2010ودراسة العنزي  ,2009ودراسة صالح وعسكر
 ,2009ودراسة سالـ  ,2009ودراسة اليادي  ,2009ودراسة األشقر  ,2008ودراسة قاسـ الونقبي
 ,2005ودراسة سعيد وميخائيؿ  ,2004ودراسة العيسوي وموسى  ,2003ودراسة النظامي ,2002
ودراسة  ,2008 Koshlandودراسة  ,2007 Reinekingودراسة  ,2003 Hamelinأما مف حيث
عينة الدراسة التي استخدميا الباحث فكانت العينة مف معممي المرحمة االبتدائية وىذا ما استخدمتو

الدراسات السابقة مثؿ دراسة المرشد  ,2010ودراسة العنزي  ,2009ودراسة سالـ  ,2009ودراسة
اليادي  ,2009ودراسة قاسـ والنقبي  ,2005ودراسة سعيد وميخائيؿ  ,2004ودراسة القطاف ,1978
ودراسة  ,2008 Koshlandودراسة  ,2007 Reinekingودراسة  ,2005 Artmanكما استخدـ
الباحث االستبانة لجمع البيانات مثؿ دراسة العريني  ,2011ودراسة الخزاعمة  ,2011ودراسة الجبلبنة

 ,2011ودراسة العنزي  ,2009ودراسة صالح وعسكر  ,2009ودراسة سالـ  ,2009ودراسة اليادي
 ,2009ودراسة األشقر  ,2008قاسـ والنقبي  ,2005ودراسة العيسوي وموسى  ,2003ودراسة النظامي
 ,2002ودراسة .2007 Reineking

أما أىـ ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في ىدؼ الدراسة الذي كاف التعرؼ إلى مدى
لميارت التواصؿ غير المفظي في مدارس وكالة الغوث الدولية
ا
ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا

بغزة وفي استخداـ االستبياف لتحديد ذلؾ.
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مدى استفادة الباحث مف الدراسات السابقة:
استفاد الباحث مف الدراسات السابقة فيما يمي:
 -1إعداد اإلطار النظري لدراستو الحالية.
 -2إتباع منيج الدراسة المناسب لتطبيؽ دراستو.
 -3إعداد أدوات الدراسة الحالية.
 -4إتباع األساليب اإلحصائية المناسبة لمتوصؿ إلى النتائج.
 -5تفسير نتائج دراستو الحالية وفؽ نتائج الدراسات السابقة.
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الفصؿ الرابع
الطريقة واإلجراءات:
 مقدمة
 منيج الدراسة.
 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.
 أدوات الدراسة.
 تصحيح االستبانة.
 صدؽ أداة الدراسة.
 ثبات االستبانة.
 المعالجات اإلحصائية.
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الفصؿ الرابع :الطريقة واإلجراءات
مقدمة:
يتناوؿ ىػذا الفصػؿ اإلج ػػراءات والخط ػوات المنيجي ػػة التػي تمػت فػي مجػػاؿ الد ارسػة الميدانيػة ,حيػث
يتناوؿ منيػج الد ارسػة ,ومجتمػع الد ارس ػػة ,والعينػػة التػي طبقػت عمييػػا الد ارسػػة ,إضػاف ػ ًة إلػى توضيػػح األدوات
المستخدمػة في الد ارسػة وخطواتيػا ,واألساليب اإلحصائيػة التي استخدمت فػي تحميػػؿ البيانػػات لمتوصػػؿ إلػى
النتائج ومف ثـ تفسير النتائج والتعميؽ عمييا ومف ثـ تقديـ عدد مف التوصػيات والمقترحػات التػي تنسػجـ مػع
نتائج الدراسة ,وتفاصيػؿ ذلؾ فيما يأتي:
منيػػج الدراسػػػة:
استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي القائـ عمى تحميؿ المعمومات واالستنباط ,وذلؾ ألنو
المنيج المناسب لمدراسة الحالية واإلجابة عف التساؤالت بصيغتيا الحالية.

مجتمع الدراسة:

يتمثؿ مجتمع الدراسة معممي المرحمة األساسية الدنيا في منطقة جنوب غزة التعميمية ومف مديري
ومديرات المدارس ومشرفي المرحمة األساسية الدنيا في منطقة جنوب غزة التعميمية التابعة لوكالة الغوث
الدولية لبلجئيف بمحافظة غزة.
عينة الدراسػػة:
اقتصػػرت عينػػة الد ارسػػة األولػػى عمػػى مػػديري ومػػديرات المػػدارس فػػي منطقػػة جنػػوب غ ػزة التعميميػػة
ػدير وم ػػديرة ,وجمي ػػع المش ػػرفيف الترب ػػوييف والب ػػالغ ع ػػددىـ ( )5والعين ػػة الثاني ػػة عم ػػى
والب ػػالغ ع ػػددىـ ( )15م ػ اً
(

) معمماً مف معممي المرحمة االبتدائية الدنيا  ,وفيما يمي توزيع أفراد عينة الدراسة:
جدوؿ ()1
يوضح توزيع أفراد العينة الدراسة
التكرار

توزيع أفراد عينة الدراسة

النسبة%

معمميف
مشرفيف تربوييف

5

مدراء

15

المجموع

90

تبػػيف مػػف النتػػائج الموضػػحة فػػي جػػدوؿ ( )1أف

 %مػػف أف ػراد عينػػة الد ارسػػة معممػػيف ,بينمػػا %1331

مدراء ,و  %336مشرفيف تربوييف.
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جدوؿ ()2
يوضح توزيع أفراد العينة مف المعمميف حسب الجنس
التكرار

الجنس

النسبة%

ذكر
أنثى
المجموع
تبػيف مػػف النتػائج الموضػػحة فػػي جػدوؿ ( )2أف

 %مػػف أفػراد عينػة الد ارسػػة مػػف المعممػيف إنػػاث ,بينمػػا

 %28.6ذكور.
جدوؿ ()3
يوضح توزيع أفراد العينة مف المعمميف حسب سنوات الخدمة
التكرار

سنوات الخدمة

النسبة%

اقؿ مف  5سنوات
 10-5سنوات
 10سنوات فاكثر
المجموع
 %مػػف أف ػ ارد عينػػة الد ارسػػة متوسػػط سػػنوات

تبػػيف مػػف النتػػائج الموضػػحة فػػي جػػدوؿ ( )3أف

الخدمػة لػػدييـ اقػػؿ مػػف خمػػس سػػنوات ,بينمػػا  %28.6يت ػراوح سػػنوات الخدم ػة لػػدييـ مػػا بػػيف  5سػػنوات الػػي
 10سنوات ,و  %15.7متوسط سنوات الخدمة لدييـ اكثر مف  10سنوات.
جدوؿ ()4
يوضح توزيع أفراد العينة مف المعمميف حسب المؤىؿ العممي
التكرار

المؤىؿ العممي

النسبة%

دبموـ
بكالوريوس
ماجستير
المجموع
تبػػيف مػػف النتػػائج الموضػػحة فػػي جػػدوؿ ( )4أف
البكالوريوس ,بينما

 %مػػف أف ػراد عينػػة الد ارسػػة حاصػػميف عمػػى

 %حاصميف عمى الماجستير ,و  %2.9حاصميف عمى الدبموـ المتوسط.
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أدوات الدراسة :استخدـ الباحث أداتيف لمدراسة:
أوليما -استخدـ الباحث استبانة لمحكـ عمى " مدى ممارسة معممي التعميـ األساسي لميارات التواصؿ
غير المفظي مف وجية نظر المعمميف أنفسيـ في المدارس بوكالة الغوث" ,حيث اشتممت االستبانة عمى
قسميف رئيسييف األوؿ :وىو عبارة عف خصائص العامة.
أما ثانييما -فقرات االستبانة " مدى ممارسة معممي التعميـ األساسي لميارات التواصؿ غير المفظي مف
وجية نظر المعمميف أنفسيـ في المدارس بوكالة الغوث " فيتكوف مف  70ميارة يوضحيا الجدوؿ (:)7
جدوؿ ()5
يوضح عدد فقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانو:
ـ

المعيار

عدد الفقرات

1

المجاؿ األوؿ :التواصؿ بحركات الجسـ والرأس واأليدي

20

2

المجاؿ الثاني :التواصؿ بتعبيرات الوجو

12

3

المجاؿ الثالث :التواصؿ البصري

11

4

المجاؿ الرابع :التواصؿ بأصوات النبر والتنغيـ

14

5

المجاؿ الخامس :التواصؿ بالكتابة

13

اإلجمالي

70

تصحيح االستبانة:
قاـ الباحث باستخداـ مقياس خماسي لتصحيح فقرات االستبانو  ,بحيث يتػـ التصحيػح حوؿ " مدى
ممارسة معممي التعميـ األساسي لميارات التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر المعمميف أنفسيـ في
المدارس بوكالة الغوث " ,بحسب ماىو موضح في الجدوؿ التالي.
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جدوؿ ()6
يوضح مقياس اإلجابات
درجة
االمتبلؾ قميمة
جدا
1

درجة
االمتبلؾ قميمة

درجة

درجة

درجة

االمتبلؾ

االمتبلؾ

االمتبلؾ

متوسطة

كبيرة

كبيرة جدا

3

4

5

2

صدؽ أداة الدراسة:
صدؽ أداة الدراسة يعني التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو ,وقد تػـ التحقػؽ مػف صػدؽ أداة
الدراسة بطريقة صدؽ االتساؽ الداخمي.
صدؽ المحكميف:
بعػػد االنتيػػاء مػػف تصػػميـ األداة تػػـ عػػرض الصػػورة األوليػػة لبلسػػتبانو الػػذي يتكػػوف مػػف  70فق ػرة عمػػى
مجموعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف ذوي الخب ػرة عػػددىـ ( )12أسػػتاذ تخصػػص المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس وجمػػيعيـ
أبدو استحساناً حوؿ األداة.
صدؽ االتساؽ الداخمي : Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانو مع المحػور الػذي تنتمػي إليػو

ىػػذه الفق ػرة ,وقػػد قػػاـ الباحػػث بحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لبلسػػتبانو وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ حسػػاب معػػامبلت ارتبػػاط
بيرسػػوف بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات االسػػتبانو والدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبانو ,والنتػػائج موضػػحة مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ
التالي:

جدوؿ ()7
يوضح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة:
المحور االوؿ

المحور الثالث

المحور الثاني

رقـ

معامالت

مستوى

رقـ

معامالت

مستوى

رقـ

معامالت

مستوى

الفقرة

االرتباط

الداللة

الفقرة

االرتباط

الداللة

الفقرة

االرتباط

الداللة

دالة عند

1

دالة عند

1

0.594

دالة عند

دالة عند

2

دالة عند

2

0.527

دالة عند

1
2

0.321
0.449

0.05
0.01

0.669

0.01
0.01
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0.01
0.01

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0.408
0.612
0.510
0.518
0652
0.438
0.743
0.716
0.649
0.704
0.464
0.643
0.517
0.326
0.534
0.568
0.815

دالة عند

3

دالة عند

4

دالة عند

5

دالة عند

6

دالة عند

7

دالة عند

8

دالة عند

9

دالة عند

10

دالة عند

11

دالة عند

12

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.675
0.688
0.712
0.700
0.774
0.753
0.780
0.388
0.605
0.709

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.05

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01
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دالة عند

3

0.530

دالة عند

4

0.614

دالة عند

دالة عند

5

0.740

دالة عند

دالة عند

6

0.554

دالة عند

دالة عند

7

0.741

دالة عند

دالة عند

8

0.415

دالة عند

دالة عند

9

0.677

دالة عند

دالة عند

10

0.321

دالة عند

دالة عند

11

0.753

دالة عند

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.01

20

0.575

دالة عند
0.01

المحور الخامس

المحور الرابع
رقـ

معامالت

مستوى

رقـ

معامالت

مستوى

الفقرة

االرتباط

الداللة

الفقرة

االرتباط

الدال لة

دالة عند

1

دالة عند

2

دالة عند

3

دالة عند

4

دالة عند

5

دالة عند

6

دالة عند

7

دالة عند

8

دالة عند

9

دالة عند

10

دالة عند

11

دالة عند

12

دالة عند

13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0.503
0.608
0.610
0.662
0.573
0.750
0.763
0.657
0.836
0.604
0.755
0.803
0.741
0.576

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.676
0.728
0594
0.567
0.770
0.643
0.600
0.627
0.584
0.624
0.841
0.768
0.758

دالة عند
0.01
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دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

* االرتباط داؿ إحصائيا عند   0.01
 //االرتباط غير داؿ إحصائيا عند   0.01

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )7أف فقرات االستبانة تتمتع بمعامبلت ارتباط قوية ودالة
إحصائياً عند مستوي داللة أقؿ مف ( ,)0.05وىذا يدؿ عمى أف االستبانة بفقراتيا تتمتع بمعامؿ صدؽ
ٍ
عاؿ.
ثبات االستبانة :Reliability
يقصػػد بثبػػات االسػػتبانة أف تعطػػي ىػػذه االسػػتبانو نفػػس النتيجػػة لػػو تػػـ إعػػادة توزيػػع االسػػتبانة أكثػػر مػػف
مػرة تحػػت نفػػس الظػػروؼ والشػػروط ,أو بعبػػارة أخػػرى أف ثبػػات االسػػتبانة يعنػػي االسػػتقرار فػػي نتػػائج االسػػتبانة

وعدـ تغييرىا بشكؿ كبيػر فيمػا لػو تػـ إعػادة توزيعيػا عمػى أفػراد العينػة عػدة مػرات خػبلؿ فتػرات زمنيػة معينػة,

وبعد تطبيؽ االستبانة تـ حساب الثبات لبلستبانة بطريقتيف:
 .1معامؿ ألفا – كرونباخ :Cronbach's Alpha Coefficient
تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينػة اسػتطبلعية قواميػا ( )35مفػردة  ,وبعػد تطبيػؽ االسػتبانة تػـ حسػاب
معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ لقيػػاس الثبػػات ,حيػػث وجػػد أف قيمػػة ألفػػا كرونبػػاخ لبلسػػتبانة  ,0.955وىػػذا دليػػؿ
كافي عمى أف االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع ,والنتائج موضحة في جدوؿ (:)8
جدوؿ ()8
يوضح نتائج معامؿ ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة:
االستبانة الكمية

عدد

معامؿ ألفا

الفقرات

كرونباخ
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 .2الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split _half methods
بعػد تطبيػؽ االسػتبانة تػـ تجزئػة فقػرات االختبػار إلػى جػزأيف وىمػا األسػئمة ذات األرقػاـ الفرديػة,
واألسػئمة ذات األرقػاـ الزوجيػة ,ثػـ تػـ احتسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات األسػئمة الفرديػة ودرجػات

األسئمة الزوجية وبعد ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براوف :Spearman Brown
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معامؿ االرتباط المعػدؿ

2r
1 r

حيػث  rمعامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات األسػئمة الفرديػة ودرجػات األسػئمة

الزوجية ,والنتائج موضحة في جدوؿ (:)9
جدوؿ ()9
معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لالستبانو
االستبانة الكمية

معامؿ

معامؿ االرتباط

االرتباط

المعدؿ

0.807

0.856

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( ) 9أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ ( )Spearman Brown
 0.856مرتفعة ودالة إحصائيًا ,وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.
ثانيا :استخدـ الباحث أداة بطاقة المالحظة حيث اشتممت البطاقة عمى قسـ واحد وىو فقرات البطاقة
" مدى ممارسة معممي التعميـ األساسي لميارات التواصؿ غير المفظي حسب مايراه مدراء المدارس
والمشرفوف التربويوف في المدارس بوكالة الغوث " فيتكوف مف  70فقرة وتكونت مف اآلتي:
جدوؿ ()10

يبيف مجاالت بطاقة المالحظة
ـ

المعيار

عدد الفقرات

1

المجاؿ األوؿ :التواصؿ بحركات الجسـ والرأس واأليدي

20

2

المجاؿ الثاني :التواصؿ بتعبيرات الوجو

12

3

المجاؿ الثالث :التواصؿ البصري

11

4

المجاؿ الرابع :التواصؿ بأصوات النبر والتنغيـ

14

5

المجاؿ الخامس :التواصؿ بالكتابة

13

اإلجمالي
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تصحيح البطاقة:
قاـ الباحث باستخداـ مقياس خماسي لتصحيح فقرات البطاقة ,بحيث يتػـ التصحيػح حوؿ " مدى
ممارسة معممي التعميـ األساسي لميارات التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر المديريف والمشرفييف
التربوييف في المدارس بوكالة الغوث ".
جدوؿ ()11
يوضح مقياس اإلجابات
درجة

االمتبلؾ قميمة
جدا
1

درجة

درجة
االمتبلؾ قميمة
2

درجة

درجة

االمتبلؾ

االمتبلؾ

االمتبلؾ

متوسطة

كبيرة

كبيرة جدا

3

4

5

صدؽ أداة البطاقة
صدؽ أداة الدراسة يعني التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو ,وقد تػـ التحقػؽ مػف صػدؽ أداة
الدراسة بطريقة صدؽ االتساؽ الداخمي.
صدؽ المحكميف:
بعػػد االنتيػػاء مػػف تصػػميـ األداة تػػـ عػػرض الصػػورة األوليػػة لبلسػػتبانو الػػذي يتكػػوف مػػف  70فق ػرة عمػػى
مجموعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف ذوي الخب ػرة عػػددىـ ( )12أسػػتاذ تخصػػص المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس وجمػػيعيـ
أبدو استحسانًا حوؿ األداة.
صدؽ االتساؽ الداخمي لمبطاقة Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتسػاؽ كػؿ فقػرة مػف فقػرات البطاقػة مػع المحػور الػذي تنتمػي إليػو

ىػػذه الفق ػرة ,وقػػد قػػاـ الباحػػث بحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لمبطاقػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط
بيرسوف بيف كؿ فقرة مف فقرات البطاقة والدرجة الكمية لمبطاقة ,والنتائج موضحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
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جدوؿ () 2
يوضح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البطاقة والدرجة الكمية لمبطاقة
المحور األوؿ

المحور الثالث

المحور الثاني

رقـ

معامالت

مستوى

رقـ

معامالت

مستوى

رقـ

معامالت

مستوى

الفقرة

االرتباط

الداللة

الفقرة

االرتباط

الداللة

الفقرة

االرتباط

الداللة

دالة عند 0.05

1

دالة عند

1

0.721

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

2

دالة عند

2

0.561

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

3

دالة عند

3

0.555

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

4

دالة عند

4

0.574

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

5

دالة عند

5

0.608

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

6

دالة عند

6

0.637

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

7

دالة عند

7

0.724

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

8

دالة عند

8

0.704

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

9

دالة عند

9

0.768

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

10

دالة عند

10

0.701

دالة عند 0.05

دالة عند 0.01

11

دالة عند

11

0.796

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.321
0.449
0.408
0.612
0.510
0.518
0652
0.438
0.743
0.716
0.649
0.704

13

0.464

دالة عند 0.01

14

0.643

دالة عند 0.01

15

0.517

دالة عند 0.01

16

0.326

دالة عند 0.05

0.669

0.01
0.01

0.675
0.688
0.712
0.700
0.774
0.753
0.780
0.388
0.605
0.709
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0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.01

دالة عند
0.01

17

0.534

دالة عند 0.01

18

0.568

دالة عند 0.01

19

0.815

دالة عند 0.01

20

0.575

دالة عند 0.01

المحور الخامس

المحور الرابع
رقـ

معامالت

مستوى

رقـ

معامالت

مستوى

الفقرة

االرتباط

الداللة

الفقرة

االرتباط

الداللة

دالة عند 0.01

1

دالة عند 0.01

2

دالة عند 0.01

3

دالة عند 0.01

4

دالة عند 0.01

5

دالة عند 0.01

6

دالة عند 0.01

7

دالة عند 0.01

8

دالة عند 0.01

9

دالة عند 0.01

10

دالة عند 0.01

11

دالة عند 0.01

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.503
0.608
0.610
0.662
0.573
0.750
0.763
0.657
0.836
0.604
0.755
0.803

0.676
0.728
0594
0.567
0.770
0.643
0.600
0.627
0.584
0.624
0.841
0.768
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دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

13
14

0.741
0.576

دالة عند 0.01

13

0.758

دالة عند
0.01

دالة عند 0.01

* االرتباط داؿ إحصائيا عند   0.01

 //االرتباط غير داؿ إحصائيا عند   0.01

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ) )12أف فقرات البطاقة تتمتع بمعامبلت ارتباط قوية وداؿ إحصائيا
عند مستوي داللة أقؿ مف ( ,)0.05وىذا يدؿ عمى أف البطاقة بفقراتيا تتمتع بمعامؿ صدؽ ٍ
عاؿ.

ثبات البطاقة :Reliability
يقصػػد بثبػػات البطاقػػة أف تعطػػي ىػػذه البطاقػػة نفػػس النتيجػػة لػػو تػػـ إعػػادة توزيػػع البطاقػػة أكثػػر مػػف م ػرة
تحػػت نفػػس الظػػروؼ والشػػروط ,أو بعبػػارة أخػػرى أف ثبػػات البطاقػػة يعنػػي االسػػتقرار فػػي نتػػائج البطاقػػة وعػػدـ
تغييرىػا بشػكؿ كبيػر فيمػا لػو تػـ إعػادة توزيعيػا عمػى أفػراد العينػة عػدة مػرات خػبلؿ فتػرات زمنيػة معينػة ,وبعػػد

تطبيؽ البطاقة تـ حساب الثبات لمبطاقة بطريقتيف:
.1

معامؿ ألفا – كرونباخ :Cronbach's Alpha Coefficient

تػـ تطبيػؽ البطاقػة عمػى عينػة الد ارسػة قواميػا ( )14مفػردة  ,وبعػد تطبيػؽ البطاقػة تػـ حسػاب معامػؿ ألفػا
كرونب ػػاخ لقي ػػاس الثب ػػات ,حي ػػث وج ػػد أف قيم ػػة ألف ػػا كرونب ػػاخ لمبطاق ػػة  ,0.955وى ػػذا دلي ػػؿ ك ػ ٍ
ػاؼ عم ػػى أف

البطاقة تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع ,والنتائج موضحة في جدوؿ (:)13
جدوؿ ))13

يوضح نتائج معامؿ ألفا كرونباخ لقياس ثبات البطاقة
عدد

معامؿ ألفا

الفقرات

كرونباخ

70

64

955

 .2الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split _half methods
بعػد تطبيػؽ البطاقػة تػـ تجزئػة فقػرات االختبػار إلػى جػزأيف وىمػا األسػئمة ذات األرقػاـ الفرديػة ,واألسػئمة
ذات األرقاـ الزوجية ,ثـ تـ احتساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية ودرجػات األسػئمة الزوجيػة
وبعػد ذلػؾ تػـ تصػحيح معامػؿ االرتبػاط بمعادلػة سػبيرماف بػراوف  :Spearman Brownمعامػؿ االرتبػاط
المعػدؿ

2r
1 r

حيػث  rمعامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات األسػئمة الفرديػة ودرجػات األسػئمة الزوجيػة,

والنتائج موضحة في جدوؿ(:) 4
جدوؿ () 4
معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمبطاقة
معامؿ

معامؿ االرتباط

االرتباط

المعدؿ

0.797

0.887

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )14أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ ( )Spearman Brown

 0.887مرتفعة ودالة إحصائيا ,وىذا يدؿ عمى أف البطاقة تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.
المعالجات اإلحصائية

قاـ الباحث بتفريغ وتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical Package for
 , (SPSS) the Social Sciencesوقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:

 .1إحصػاءات وصػفية منيػػا :النسػبة المئويػة والمتوسػػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػػاري والػوزف الحسػػابي
النسػػبي ,ويسػػتخدـ ىػػذا األمػػر بشػػكؿ أساسػػي؛ بيػػدؼ معرفػػة تك ػرار فئػػات متغيػػر مػػا ويفيػػد البػػاحثوف
في وصؼ متغيرات الدراسة.

 .2معامػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف  :لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي بػػيف فقػرات االسػػتبانة والدرجػػة الكميػػة
لبلستبانة.
 .3معامؿ ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .4معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتجزئة النصفية المتساوية ,لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 .5اختبػار "ت" ( )One Sample T Testلمعرفػة مػا إذا كانػت متوسػط درجػة االسػتجابة قػد وصػمت
إلي درجة الحياد وىي

أـ ال.
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الفصؿ الخامس
نتائج الدراسة
ومناقشتيا وتفسيرىا
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الفصؿ الخامس
نتائػج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىػا
قاـ الباحث بإجراء تحميؿ لمكونات االستبانة لمعرفة واقع متغيرات الدراسة عند مجتمع الدراسة ,وفيما
يمي نتائج استخداـ اختبار "ت" ( )One Sample T Testلمعرفة ما إذا كاف المتوسط الحسابي لدرجة

االستجابة لكؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة تساوي القيمة المتوسطة وىي  3أـ تختمؼ عنيا ,فإذا كانت
قيمة ( )sig( )p-valueأكبر مف مستوى الداللة  ,   0.05ففي ىذه الحالة تكوف آراء مجتمع الدراسة

تقترب مف القيمة المتوسطة وىي  ,3واذا كانت قيمة ( )sig( )p-valueأقؿ مف مستوى الداللة ,   0.05
في ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص عف القيمة المتوسطة وىي (.)3



نتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ :ما ميارات التواصؿ غير المفظي الواجب توافرىا لدى

معممي المرحمة االبتدائية الدنيا في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بمراجعة األدب التربوي المتعمؽ بميارات التواصؿ غير المفظي وقاـ
الباحث بعقد ورشة عمؿ ضمت عشريف معمماً وخمسة مدراء مدارس وثبلثة مف مشرفي المرحمة األساسية
لتحديد ميارات التواصؿ غير المفظي الواجب توافرىا لدى عينة الدراسة ,وقد تحددت ىذه الميارات في

( )81ميارة وزعت عمى خمسة مجاالت.

وبعد التحكيـ توصؿ الباحث إلى عدد مف الميارات يظيرىا جدوؿ رقـ (.)24
جدوؿ ()51
ـ

المجاؿ

عدد الفقرات

1

المجاؿ األوؿ :التواصؿ بحركات الجسـ والرأس واأليدي

20

2

المجاؿ الثاني :التواصؿ بتعبيرات الوجو

12

3

المجاؿ الثالث :التواصؿ البصري

11

4

المجاؿ الرابع :التواصؿ بأصوات النبر والتنغيـ

14

5

المجاؿ الخامس :التواصؿ بالكتابة

13

اإلجمالي

70

يظير الجدوؿ رقـ ( ) 15أف ميارات التواصؿ غير المفظي الواجب توافرىا لدى معممي المرحمة االبتدائية
الدنيا بمدارس وكالة الغوث الدولية وبمغت ( )70ميارة انظر ممحؽ رقـ(.)3
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وىنا يؤكد الباحث عمى أىمية ىذه الميارات ,وعمى ضرورة أف تتوافر لدى كؿ معمـ وخاصة
معممي المرحمة االبتدائية ,وكما ي جب عمييـ استخداميا لتدريب الطمبة عمى التعامؿ مع ىذه الميارات.
لذا سعث الدراسة الحالية إلي معزفة مدى ممارسة معلمي المزحلة االبتدائية الدنيا مهارات التواصل غيز
اللفظي3



النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:

نتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني :ما مدى ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا لميارات التواصؿ

غير المفظي مف وجية نظر المشرفيف التربوييف في المدارس بوكالة الغوث؟

لمتحقؽ مف ذلؾ تـ إيجاد النسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزف النسبي لفقرات مدى ممارسة

معممي التعميـ األساسي لميارات التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر المشرفيف التربوييف في المدارس
بوكالة الغوث  ,ثـ تـ إيجاد قيمة اختبار "ت" لكؿ فقرة مف فقرات البطاقة حوؿ درجة الحياد وتساوي (,)3
والنتائج موضحة مف خبلؿ الجداوؿ التالية:

المجاؿ األوؿ :التواصؿ بحركات الجسـ والرأس واأليدي
جدوؿ ()51
يوضح نتائج اختبار "ت" والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
رقـ

الفقرات

الفقرة

5

المتوسط

الحسابي

يتوافؽ التواصؿ المفظي لممعمـ مع حركات جسمو .
يتحرؾ المعمـ بيدوء واعتداؿ في غرفة الفصؿ .
يتيح جسـ المعمـ أثناء وقوفو أماـ الطمبة مشاىدة ما يكتبو

عمى السبورة .

يعزز انتباه الطمبة باالقتراب المتوازف منيـ جسدياً .

يوظؼ مالمح وجيو ويديو عند قراءة ٍ
نص مف الكتاب
المدرسي .
يوظؼ حركات جسمو ورأسو ويديو إلثارة االنتباه .
يعبر عف استحساف إجابة الطمبة بتحريؾ رأسو .
يوظؼ يديو أثناء عممية الشرح أو مناقشة الطمبة .
يعبر عف التوقؼ أو االستمرار في الكالـ برفع يده ألعمى .
يعبر عف الرضا والتعزيز لمطمبة بالتربيت عمى ظيورىـ .
يعبر عف فكرة ما باستخداـ حركات جسمو ورأسو ويديو .
يطمب مف الطالب مواصمة الحديث باإلشارة بيده .
يقؼ بصورة مناسبة معتدلة أثناء الشرح .
يظير مشاعر المدح والتشجيع لمطمبة بالتصفيؽ بيديو .

68

االنحراؼ
المعياري

الوزف

النسبي%

اختبار "ت"

الترتيب

يخفي يديو خمؼ ظيره أثناء السؤاؿ .
يجذب انتباه الطمبة ويطمب اليدوء بالقرع عمى الطاولة .
يعض عمى أصابعو وقت حدوث الخطأ في الشرح .
يطمب مف الطمبة السكوت برفع يديو ألعمى .
يظير انزعاجو مف الطمبة بتحريؾ رأسو ببطء مف أعمى إلى
أسفؿ .

يظير االستماع واالىتماـ بوضع يديو خمؼ أذنو .

المتوسط العاـ
** المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا عند   0.05
 //المتوسط الحسابي غير داؿ إحصائيا عند   0.05

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )51ما يػمي:


المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )3يساوي ( 4.400الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األولى ,وبمغ الوزف النسبي  ,%88والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف

درجة الحياد ,وىي وىذا يعني أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يتيح جسـ المعمـ
أثناء وقوفو أماـ الطمبة مشاىدة ما يكتبو عمى السبورة .".

 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )8يساوي ( 4.400الدرجة الكمية مف ) فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األولى مكرر ,وبمغ الوزف النسبي  ,%88والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف

درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يوظؼ يديو أثناء

عممية الشرح أو مناقشة الطمبة .".

 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )20يساوي ( 2.600الدرجة الكمية مف  )5فق د احتمت ىذه الفقرة المرتبة
التاسعة عشرة ,وبمغ الوزف النسبي  ,%52والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد قؿ عف

درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة متوسطة " يظير االستماع
واالىتماـ بوضع يديو خمؼ أذنو" .
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )17يساوي ( 23400الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
االخيرة ,وبمغ الوزف النسبي  ,%48والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد قؿ عف
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درجة الحياد وىي  ,3وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة قميمة " يعض عمى أصابعو
وقت حدوث الخطأ في الشرح" .
 أما بالنسبة لمدرجة الكمية ,فقد بمغ المتوسط الحسابي ( 3.500الدرجة الكمية مف  ,)5وبمغ الوزف النسبي
 ,حيث إف متوسط درجة االستجابة يختمؼ جوىريًا عف

 ,%70وكانت القيمة االحتمالية اقؿ مف

درجة الحياد وىي  ,3مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف ميارة التواصؿ بحركات الجسـ
والرأس واأليدي بدرجة كبيرة في ممارسة معممي التعميـ األساسي لميارات التواصؿ غير المفظي مف
وجية نظر المشرفيف التربوييف في المدارس بوكالة الغوث.

المجاؿ الثاني :التواصؿ بتعبيرات الوجو
جدوؿ ()51
نتائج اختبار "ت" والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
رقـ

المتوسط

الفقرات

الفقرة

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوزف

النسبي%

اختبار "ت"

يظير إعجابو وتقبمو إلجابة أو رأي أو قراءة جيدة

باالبتساـ .

يتواصؿ مع الطمبة بالتعبير بقسمات وجيو .
يعبر عف عدـ الرضا بموقؼ ما بتقطيب حاجبيو .
يشجع الطمبة عمى مواصمة موقؼ ما باالبتساـ .
يعبر عف غضبو واستيائو بإظيار عالمات الغضب عمى

وجيو .

يظير موافقتو أو رفضو ألمر ما مف خالؿ قسمات وجيو .
يظير الدىشة والحيرة واإلنكار والتعجب بعض شفتيو .
يثير انتباه الطمبة ويقطع شرودىـ الذىني بتوظيؼ تعبيرات

وجيو .

يعبر عف الرفض والغضب باإلطباؽ عمى شفتيو .
يحسف اإلنصات لمطمبة واالنتباه إلى آرائيـ .
يتقبؿ أفكار واستفسارات الطمبة بإظيار االبتسامة .
يعبر عف االنفعاالت المتضمنة في المقرر بمالمح وجيو .

المتوسط العاـ
** المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا عند   0.05
 //المتوسط الحسابي غير داؿ إحصائيا عند   0.05
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**

الترتيب

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )51ما يػمي:
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )1يساوي ( 4.400الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األولى ,وبمغ الوزف النسبي  ,%88والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
درجة الحياد وىي

وىذا يعني أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة جدا " يظير إعجابو

وتقبمو إلجابة أو رأي أو قراءة جيدة باالبتساـ ".

 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )2يساوي ( 4.400الدرجة الكمية مف ) فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األولى مكرر ,وبمغ الوزف النسبي  ,%88والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف

درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يتواصؿ مع الطمبة

بالتعبير بقسمات وجيو".

 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )9يساوي ( 33600الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
الحادية عشر ,وبمغ الوزف النسبي  ,%72والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف

درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يعبر عف الرفض
والغضب باإلطباؽ عمى شفتيو".
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )12يساوي ( 33600الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
االخيرة ,وبمغ الوزف النسبي  ,%72والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف

درجة الحياد وىي  ,3وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يعبر عف االنفعاالت
المتضمنة في المقرر بمالمح وجيو " .
 أما بالنسبة لمدرجة الكمية ,فقد بمغ المتوسط الحسابي (33917الدرجة الكمية مف  ,)5وبمغ الوزف النسبي
 ,%78333وكانت القيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,حيث أف متوسط درجة االستجابة يختمؼ جوىريًا عف

درجة الحياد وىي  ,3مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف ميارة التواصؿ بتعبيرات الوجو
بدرجة كبيرة في ممارسة معممي التعميـ األساسي لميارات التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر المشرفيف
التربوييف في المدارس بوكالة الغوث.
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المجاؿ الثالث :التواصؿ البصري
جدوؿ ()51
نتائج اختبار "ت" والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
رقـ

المتوسط

الفقرات

الفقرة

الحسابي

الوزف

االنحراؼ

النسبي%

المعياري

اختبار "ت"

الترتيب

يساوي بيف جميع الطمبة في نظراتو .
يراعي الطمبة متدنيي التحصيؿ بنظراتو .
يظير اإلعجاب والتقدير لمطمبة في موقؼ دراسي معيف

a

بنظره .

يجذب الطمبة نحو شيء معيف باإلشارة بنظره .
يطمب مف الطالب تصحيح إجابتو أو قراءتو بالتحديؽ
بعينيو و تقطيب حاجبيو.
يعرض بعينيو جانباً ليبيف لمطالب عدـ االىتماـ بما يتحدث

بو .

يعبر عف غضبو مف أمر ما بالنظر بحدة مع تقطيب
الحاجبيف .
يحافظ عمى التواصؿ بينو وبيف الطمبة بصرياً .

يعبر عف موقؼ غير مرغوب فيو بنظرات تيكـ وسخرية .
يظير تقبمو واىتمامو بإجابة الطالب ورأيو بنظرات عينو .

ييمؿ إجابة الطالب الخاطئة بالنظر إليو بريبة .

المتوسط العاـ
** المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا عند   0.05
 //المتوسط الحسابي غير داؿ إحصائيا عند   0.05

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )51ما يػمي:
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )4يساوي ( 4.200الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األولى ,وبمغ الوزف النسبي  ,%84والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف

درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يجذب الطمبة

نحو شيء معيف باإلشارة بنظره ".

 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )7يساوي ( 43200الدرجة الكمية مف ) فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األولى مكرر ,وبمغ الوزف النسبي  ,%84والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
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درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يعبر عف غضبو مف
أمر ما بالنظر بحدة مع تقطيب الحاجبيف".

 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )8يساوي ( 33400الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
العاشرة ,وبمغ الوزف النسبي  ,%68والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف

درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة متوسطة " يحافظ عمى التواصؿ
بينو وبيف الطمبة بصرياً ".
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )5يساوي ( 33000الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األخيرة ,وبمغ الوزف النسبي  ,%60والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف

درجة الحياد وىي  ,3وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة متوسطة " يطمب مف الطالب
تصحيح إجابتو أو قراءتو بالتحديؽ بعينيو و تقطيب حاجبيو ".
 أما بالنسبة لمدرجة الكمية ,فقد بمغ المتوسط الحسابي ( 3.745الدرجة الكمية مف  ,)5وبمغ الوزف النسبي
 ,%74391وكانت القيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,حيث أف متوسط درجة االستجابة يختمؼ جوىريًا عف

درجة الحياد وىي  ,3مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف التواصؿ البصري بدرجة متوسطة في
ممارسة معممي التعميـ األساسي لميارات التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر المشرفيف التربوييف في
المدارس بوكالة الغوث.
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المجاؿ الرابع :التواصؿ بأصوات النبر والتنغيـ
جدوؿ ()51
نتائج اختبار "ت" والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
رقـ

المتوسط

الفقرات

الفقرة

الحسابي

الوزف

االنحراؼ

النسبي%

المعياري

اختبار "ت"

الترتيب

يتجنب قراءة النصوص األدبية عمى وتيرة واحدة .
يتمثؿ المعنى فيما يق أر بإيقاعات صوتية .
يتمثؿ انفعاالت وعواطؼ الشاعر عند قراءة نص أدبي

بتنغيـ الصوت .

يموج صوتو انخفاضاً وارتفاعاً أثناء الشرح .

يعبر عف قبولو اإلجابة أو استحسانيا مف خالؿ اليميمة .

يوظؼ نبرات الصوت عند نطؽ كممة غير مألوفة .
يعطي الطمبة فرصة لعرض أفكارىـ مف خالؿ الصمت برىة.
يتحدث بدرجة صوتية ىادئة وواضحة .
يغير طبقات الصوت وفقاً لممعنى .

يراعي مواضع الوقؼ المناسبة في الجمؿ .

يغير سرعة الحديث وفقاً لممعنى والمستمع .

يستخدـ اإليماءات واإلشارات الصوتية المناسبة لممعاني .

يجذب الطمبة بتغير أصوات النبر والتنغيـ .
يحسف الوقوؼ عندما يتـ المعنى .

المتوسط العاـ
** المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا عند   0.05
 //المتوسط الحسابي غير داؿ إحصائيا عند   0.05

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )51ما يػمي:
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )1يساوي (4.400الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األولى ,وبمغ الوزف النسبي  ,%88والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف

درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يتجنب قراءة
النصوص األدبية عمى وتيرة واحدة ".

 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )3يساوي ( 4.400الدرجة الكمية مف ) فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األولى مكرر ,وبمغ الوزف النسبي  ,%88والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
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درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يتمثؿ انفعاالت

وعواطؼ الشاعر عند قراءة نص أدبي بتنغيـ الصوت ".

 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )12يساوي ( 3.800الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
الثالثة عشر ,وبمغ الوزف النسبي  ,%76والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف

درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يستخدـ اإليماءات
واإلشارات الصوتية المناسبة لممعاني " .
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )5يساوي ( 3.400الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
االخيرة ,وبمغ الوزف النسبي  ,%68والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف

درجة الحياد وىي  3وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة متوسطة " يعبر عف قبولو
اإلجابة أو استحسانيا مف خالؿ اليميمة ".
 أما بالنسبة لمدرجة الكمية ,فقد بمغ المتوسط الحسابي ( 4.057الدرجة الكمية مف  ,)5وبمغ الوزف النسبي
 ,%81314وكانت القيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,حيث إف متوسط درجة االستجابة يختمؼ جوىريًا عف

درجة الحياد وىي  ,3مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف التواصؿ بأصوات النبر والتنغيـ
بدرجة كبيرة في ممارسة معممي التعميـ األساسي لميارات التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر المشرفيف
التربوييف في المدارس بوكالة الغوث.
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المجاؿ الخامس :التواصؿ بالكتابة
جدوؿ ()02

نتائج اختبار "ت" والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
رقـ

المتوسط

الفقرات

الفقرة

الحسابي

الوزف

االنحراؼ

النسبي%

المعياري

اختبار "ت"

الترتيب

يصوغ اإلعالنات الخاصة بالطمبة صياغة مفيومة وواضحة
.

يسجؿ مالحظاتو عمى أعماؿ الطمبة الكتابية .
يكتب النقاط الميمة في الدرس عمى السبورة .
يشكر الطمبة المتميزيف عمى أدائيـ الكتابي .

**

يراعي قواعد المغة عند كتابتو لممخصات مادتو الدراسية

بشكؿ صحيح .

يكتب عبارات متماسكة غير مفككة .
يوظؼ في كتابتو خط النسخ ويتجنب خط الرقعة .
يكتب بسرعة وبشكؿ صحيح وواضح .
يتجنب األخطاء اإلمالئية الشائعة .
ينوع في األغراض التي يكتبيا لنفس المتمقي .
يتجنب الغموض والتعقيد في أسموب الكتابة .
يوظؼ التراكيب المغوية في الكتابة توظيفاً صحيحاً .
يشرح ويوضح الوسائؿ والنماذج المكتوبة .

المتوسط العاـ
** المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا عند   0.05
 //المتوسط الحسابي غير داؿ إحصائيا عند   0.05

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )02ما يػمي:
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )3يساوي ( 43600الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األولى ,وبمغ الوزف النسبي  ,%92والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة جدا " يكتب النقاط
الميمة في الدرس عمى السبورة ".
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )9يساوي ( 43600الدرجة الكمية مف ) فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األولى مكرر ,وبمغ الوزف النسبي  ,%92والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
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درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة جدا " يتجنب األخطاء
اإلمالئية الشائعة ".
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )8يساوي ( 33800الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
الثانية عشر ,وبمغ الوزف النسبي  ,%76والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يكتب بسرعة وبشكؿ
صحيح وواضح ".
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )7يساوي ( 33600الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األخيرة ,وبمغ الوزف النسبي  ,%72والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
درجة الحياد وىي  3وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يوظؼ في كتابتو خط
النسخ ويتجنب خط الرقعة".
 أما بالنسبة لمدرجة الكمية ,فقد بمغ المتوسط الحسابي ( 43215الدرجة الكمية مف  ,)5وبمغ الوزف النسبي
 ,%84331وكانت القيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,حيث أف متوسط درجة االستجابة يختمؼ جوىريًا عف

درجة الحياد وىي  ,3مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف ميارة التواصؿ بالكتابة بدرجة كبيرة في
ممارسة معممي التعميـ األساسي لميارات التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر المشرفيف التربوييف في
المدارس بوكالة الغوث.
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جدوؿ ()05
نتائج اختبار "ت" والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
المتوسط

الفقرات

الحسابي

الوزف

االنحراؼ

النسبي%

المعياري

اختبار "ت"

المجاؿ األوؿ :التواصؿ بحركات الجسـ والرأس واأليدي

**

المجاؿ الثاني :التواصؿ بتعبيرات الوجو

**

المجاؿ الثالث :التواصؿ البصري

**

المجاؿ الرابع :التواصؿ بأصوات النبر والتنغيـ

**

المجاؿ الخامس :التواصؿ بالكتابة

**

الترتيب

المتوسط العاـ
** المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا عند   0.05
 //المتوسط الحسابي غير داؿ إحصائيا عند   0.05

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ (( )05حسب أعمى وزف نسبي) ما يػمي:
 المجاؿ الخامس :التواصؿ بالكتابة احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي

.%

 المجاؿ الرابع :التواصؿ بأصوات النبر والتنغيـ احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي
 المجاؿ الثاني :التواصؿ بتعبيرات الوجو احتمت المرتبة الثالثة بوزف نسبي

.%
.%

 المجاؿ الثالث :التواصؿ البصري احتمت المرتبة الرابعة بوزف نسبي .%74391
 المجاؿ األوؿ :التواصؿ بحركات الجسـ والرأس واأليدي احتمت المرتبة الخامسة بوزف نسبي .%70
الوزن نسبي لممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا لميارات التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر
المشرفيف التربوييف في المدارس بوكالة الغوث ىي .%77374
وىي نسبة تفوؽ قميبلً الممارسة المقبولة التي حددتيا الدراسة وىي  %70فما فوؽ.
نتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث :ما مدى ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا لميارات التواصؿ

غير المفظي مف وجية نظر المدراء في المدارس بوكالة الغوث؟

لمتحقؽ مف ذلؾ تـ إيجاد النسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزف النسبي لفقرات مدى ممارسة
معممي المرحمة االبتدائية الدنيا لميارات التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر المدراء في المدارس
بوكالة الغوث  ,ثـ تـ إيجاد قيمة اختبار "ت" لكؿ فقرة مف فقرات البطاقة حوؿ درجة الحياد وتساوي (,)3
والنتائج موضحة مف خبلؿ الجداوؿ التالية:
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المجاؿ األوؿ :التواصؿ بحركات الجسـ والرأس واأليدي
جدوؿ (

)

نتائج اختبار "ت" والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
رقـ

الفقرات

الفقرة

5

المتوسط

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوزف

النسبي%

اختبار "ت"

الترتيب

يتوافؽ التواصؿ المفظي لممعمـ مع حركات جسمو .
يتحرؾ المعمـ بيدوء واعتداؿ في غرفة الفصؿ .
يتي ح جسـ المعمـ أثناء وقوفو أماـ الطمبة مشاىدة ما يكتبو
عمى السبورة .

يعزز انتباه الطمبة باالقتراب المتوازف منيـ جسدياً .

يوظؼ مالمح وجيو ويديو عند قراءة ٍ
نص مف الكتاب

*

المدرسي .

يوظؼ حركات جسمو ورأسو ويديو إلثارة االنتباه .
يعبر عف استحساف إجابة الطمبة بتحريؾ رأسو .
يوظؼ يديو أثناء عممية الشرح أو مناقشة الطمبة .
يعبر عف التوقؼ أو االستمرار في الكالـ برفع يده ألعمى .
يعبر عف الرضا والتعزيز لمطمبة بالتربيت عمى ظيورىـ .
يعبر عف فكرة ما باستخداـ حركات جسمو ورأسو ويديو .
يطمب مف الطالب مواصمة الحديث باإلشارة بيده .
يقؼ بصورة مناسبة معتدلة أثناء الشرح .
يظير مشاعر المدح والتشجيع لمطمبة بالتصفيؽ بيديو .
يخفي يديو خمؼ ظيره أثناء السؤاؿ .
يجذب انتباه الطمبة ويطمب اليدوء بالقرع عمى الطاولة .
يعض عمى أصابعو وقت حدوث الخطأ في الشرح .
يطمب مف الطمبة السكوت برفع يديو ألعمى .
يظير انزعاجو مف الطمبة بتحريؾ رأسو ببطء مف أعمى إلى

أسفؿ .

يظير االستماع واالىتماـ بوضع يديو خمؼ أذنو .

المتوسط العاـ
** المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا عند   0.05
 //المتوسط الحسابي غير داؿ إحصائيا عند   0.05

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )00ما يػمي:
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )3يساوي ( 4.667الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األولى ,وبمغ الوزف النسبي  ,%93333والقيمة االحتمالية أقؿ مف
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 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يتيح جسـ المعمـ
أثناء وقوفو أماـ الطمبة مشاىدة ما يكتبو عمى السبورة".
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )2يساوي ( 4.533الدرجة الكمية مف ) فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
الثانية ,وبمغ الوزف النسبي  ,%90367والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يتحرؾ المعمـ بيدوء

واعتداؿ في غرفة الفصؿ".
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )20يساوي ( 2.467الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
التاسعة عشر ,وبمغ الوزف النسبي  ,%49333والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة

دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد قؿ
عف درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة قميمة " يظير االستماع
واالىتماـ بوضع يديو خمؼ أذنو" .
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )17يساوي ( 13867الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األخيرة ,وبمغ الوزف النسبي  ,%37333والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد قؿ عف
درجة الحياد وىي  ,3وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة قميمة " يعض عمى أصابعو وقت
حدوث الخطأ في الشرح" .
 أما بالنسبة لمدرجة الكمية ,فقد بمغ المتوسط الحسابي ( 3.750الدرجة الكمية مف  ,)5وبمغ الوزف النسبي
 ,%75وكانت القيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,حيث أف متوسط درجة االستجابة يختمؼ جوىريًا عف

درجة الحياد وىي  ,3مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف ميارة التواصؿ بحركات الجسـ
والرأس واأليدي بدرجة كبيرة في ممارسة معممي التعميـ األساسي لميارات التواصؿ غير المفظي مف
وجية نظر المدراء في المدارس بوكالة الغوث.
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المجاؿ الثاني :التواصؿ بتعبيرات الوجو
جدوؿ ()02
نتائج اختبار "ت" والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
رقـ

المتوسط

الفقرات

الفقرة

الحسابي

الوزف

االنحراؼ

النسبي%

المعياري

اختبار "ت"

الترتيب

يظير إعجابو وتقبمو إلجابة أو رأي أو قراءة جيدة
باالبتساـ .
يتواصؿ مع الطمبة بالتعبير بقسمات وجيو .
يعبر عف عدـ الرضا بموقؼ ما بتقطيب حاجبيو .
يشجع الطمبة عمى مواصمة موقؼ ما باالبتساـ .
يعبر عف غضبو واستيائو بإظيار عالمات الغضب عمى

وجيو .

يظير موافقتو أو رفضو ألمر ما مف خالؿ قسمات وجيو .
يظير الدىشة والحيرة واإلنكار والتعجب بعض شفتيو .
يثير انتباه الطمبة ويقطع شرودىـ الذىني بتوظيؼ تعبيرات

وجيو .

يعبر عف الرفض والغضب باإلطباؽ عمى شفتيو .
يحسف اإلنصات لمطمبة واالنتباه إلى آرائيـ .
يتقبؿ أفكار واستفسارات الطمبة بإظيار االبتسامة .
يعبر عف اال نفعاالت المتضمنة في المقرر بمالمح وجيو .

المتوسط العاـ
** المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا عند   0.05
 //المتوسط الحسابي غير داؿ إحصائيا عند   0.05

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )02ما يػمي:
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )10يساوي ( 4.600الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األولى ,وبمغ الوزف النسبي  ,%92والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة جدا " يحسف
اإلنصات لمطمبة واالنتباه إلى آرائيـ ".
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )2يساوي ( 4.333الدرجة الكمية مف ) فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
الثانية ,وبمغ الوزف النسبي  ,%86367والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
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درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يتواصؿ مع الطمبة
بالتعبير بقسمات وجيو .".
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )9يساوي (23533الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
الحادية عشر ,وبمغ الوزف النسبي  ,%50367والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة

دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد قؿ
عف درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة قميمة " يعبر عف الرفض
والغضب باإلطباؽ عمى شفتيو" .
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )7يساوي ( 23467الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
االخيرة ,وبمغ الوزف النسبي  ,%49333والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف
درجة الحياد وىي  ,3وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يظير الدىشة والحيرة
واإلنكار والتعجب بعض شفتيو. " .
 أما بالنسبة لمدرجة الكمية ,فقد بمغ المتوسط الحسابي ( 33772الدرجة الكمية مف  ,)5وبمغ الوزف النسبي
 ,%75344وكانت القيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,حيث أف متوسط درجة االستجابة يختمؼ جوىريًا عف

درجة الحياد وىي  ,3مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف ميارة التواصؿ بتعبيرات الوجو
بدرجة كبيرة في ممارسة معممي التعميـ األساسي لميارات التواص ؿ غير المفظي مف وجية نظر المدراء
في المدارس بوكالة الغوث.
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المجاؿ الثالث :التواصؿ البصري
جدوؿ ()02
نتائج اختبار "ت" والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
رقـ

المتوسط

الفقرات

الفقرة

الحسابي

الوزف

االنحراؼ

النسبي%

المعياري

اختبار "ت"

الترتيب

يساوي بيف جميع الطمبة في نظراتو .
يراعي الطمبة متدنيي التحصيؿ بنظراتو .
يظير اإلعجاب والتقدير لمطمبة في موقؼ دراسي معيف

بنظره .

يجذب الطمبة نحو شيء معيف باإلشارة بنظره .
يطمب مف الطالب تصحيح إجابتو أو قراءتو بالتحديؽ

بعينيو و تقطيب حاجبيو.

يعرض بعينيو جانباً ليبيف لمطالب عدـ االىتماـ بما يتحدث

بو .

يعبر عف غضبو مف أمر ما بالنظر بحدة مع تقطيب
الحاجبيف .

يحافظ عمى التواصؿ بينو وبيف الطمبة بصرياً .

يعبر عف موقؼ غير مرغوب فيو بنظرات تيكـ وسخرية .
يظير تقبمو واىتمامو بإجابة الطالب ورأيو بنظرات عينو .
ييمؿ إجابة الطالب الخاطئة بالنظر إليو بريبة .

المتوسط العاـ
** المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا عند   0.05
 //المتوسط الحسابي غير داؿ إحصائيا عند   0.05

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )02ما يػمي:
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )3يساوي ( 4.400الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األولى ,وبمغ الوزف النسبي  ,%88والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يظير اإلعجاب

والتقدير لمطمبة في موقؼ دراسي معيف بنظره ".
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )1يساوي ( 43133الدرجة الكمية مف ) فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
الثانية ,وبمغ الوزف النسبي  ,%82367والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
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درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يساوي بيف جميع الطمبة
في نظراتو".
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )9يساوي ( 23533الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
العاشرة ,وبمغ الوزف النسبي  ,%50367والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد قؿ عف
درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة قميمة " يعبر عف موقؼ غير
مرغوب فيو بنظرات تيكـ وسخرية ".
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )11يساوي ( 23267الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األخيرة ,وبمغ الوزف النسبي  ,%45333والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد قؿ عف
درجة الحياد وىي  ,3وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة قميمة " ييمؿ إجابة الطالب
الخاطئة بالنظر إليو بريبة " .
 أما بالنسبة لمدرجة الكمية ,فقد بمغ المتوسط الحسابي ( 3.473الدرجة الكمية مف  ,)5وبمغ الوزف النسبي
 ,%69345وكانت القيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,حيث أف متوسط درجة االستجابة يختمؼ جوىريًا عف

درجة الحياد وىي  ,3مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف التواصؿ البصري بدرجة متوسطة في
ممارسة معممي التعميـ األساسي لميارات التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر المدراء في المدارس بوكالة
الغوث.
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المجاؿ الرابع :التواصؿ بأصوات النبر والتنغيـ
جدوؿ ()01
نتائج اختبار "ت" والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
رقـ

المتوسط

الفقرات

الفقرة

الحسابي

الوزف

االنحراؼ

النسبي%

المعياري

اختبار "ت"

الترتيب

يتجنب قراءة النصوص األدبية عمى وتيرة واحدة .
يتمثؿ المعنى فيما يق أر بإيقاعات صوتية .
يتمثؿ انفعاالت وعواطؼ الشاعر عند قراءة نص أدبي

بتنغيـ الصوت .

يموج صوتو انخفاضاً وارتفاعاً أثناء الشرح .

يعبر عف قبولو اإلجابة أو استحسانيا مف خالؿ اليميمة .

يوظؼ نبرات الصوت عند نطؽ كممة غير مألوفة .
يعطي الطمبة فرصة لعرض أفكارىـ مف خالؿ الصمت برىة.
يتحدث بدرجة صوتية ىادئة وواضحة .
يغير طبقات الصوت وفقاً لممعنى .

يراعي مواضع الوقؼ المناسبة في الجمؿ .

يغير سرعة الحديث وفقاً لممعنى والمستمع .

يستخدـ اإليماءات واإلشارات الصوتية المناسبة لممعاني .

يجذب الطمبة بتغير أصوات النبر والتنغيـ .
يحسف الوقوؼ عندما يتـ المعنى .

المتوسط العاـ
** المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا عند   0.05
 //المتوسط الحسابي غير داؿ إحصائيا عند   0.05

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )01ما يػمي:


المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )12يساوي (4.533الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األولى ,وبمغ الوزف النسبي  ,%90367والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة "

يستخدـ اإليماءات

واإلشارات الصوتية المناسبة لممعاني ".


المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )4يساوي ( 4.467الدرجة الكمية مف ) فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة

الثانية ,وبمغ الوزف النسبي  ,%89333والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
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درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يموج صوتو انخفاضًا

وارتفاعًا أثناء الشرح ".

 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )6يساوي ( 43000الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
الثالثة عشر ,وبمغ الوزف النسبي  ,%80والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يوظؼ نبرات الصوت عند
نطؽ كممة غير مألوفة " .
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )5يساوي ( 3.400الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
االخيرة ,وبمغ الوزف النسبي  ,%68والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
درجة الحياد وىي  ,3وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة متوسطة "
استحسانيا مف خبلؿ اليميمة

يعبر عف قبولو اإلجابة أو

".

 أما بالنسبة لمدرجة الكمية ,فقد بمغ المتوسط الحسابي ( 4.238الدرجة الكمية مف  ,)5وبمغ الوزف النسبي
 ,%84376وكانت القيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,حيث أف متوسط درجة االستجابة يختمؼ جوىريًا عف

درجة الحياد وىي  ,3مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف التواصؿ بأصوات النبر والتنغيـ
بدرجة كبيرة في ممارسة معممي التعميـ األساسي لميارات التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر المدراء
في المدارس بوكالة الغوث.
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المحور الخامس :التواصؿ بالكتابة
جدوؿ ()01
نتائج اختبار "ت" والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
رقـ

المتوسط

الفقرات

الفقرة

الحسابي

الوزف

االنحراؼ

النسبي%

المعياري

اختبار "ت"

الترتيب

يصوغ اإلعالنات الخاصة بالطمبة صياغة مفيومة وواضحة
.
يسجؿ مالحظاتو عمى أعماؿ الطمبة الكتابية .
يكتب النقاط الميمة في الدرس عمى السبورة .
يشكر الطمبة المتميزيف عمى أدائيـ الكتابي .
يراعي قواعد المغة عند كتابتو لممخصات مادتو الدراسية

بشكؿ صحيح .

يكتب عبارات متماسكة غير مفككة .
يوظؼ في كتابتو خط النسخ ويتجنب خط الرقعة .
يكتب بسرعة وبشكؿ صحيح وواضح .
يتجنب األخطاء اإلمالئية الشائعة .
ينوع في األغراض التي يكتبيا لنفس المتمقي .
يتجنب الغموض والتعقيد في أسموب الكتابة .
يوظؼ التراكيب المغوية في الكتابة توظيفاً صحيحاً .
يشرح ويوضح الوسائؿ والنماذج المكتوبة .

المتوسط العاـ
** المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا عند   0.05
 //المتوسط الحسابي غير داؿ إحصائيا عند   0.05

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )01ما يػمي:
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )9يساوي ( 43667الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األولى ,وبمغ الوزف النسبي  ,%93333والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة جدا " يتجنب األخطاء
اإلمالئية الشائعة ".


المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )13يساوي ( 43667الدرجة الكمية مف ) فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األولى مكرر ,وبمغ الوزف النسبي  ,%93333والقيمة االحتمالية أقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة

دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر
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عف درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة جدا " يشرح ويوضح
الوسائؿ والنماذج المكتوبة ".
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )6يساوي ( 43000الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
الثانية عشر ,وبمغ الوزف النسبي  ,%80والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائيًا عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
درجة الحياد وىي  ,وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يكتب عبارات متماسكة
غير مفككة " .
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )8يساوي ( 43000الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت ىذه الفقرة المرتبة
األخيرة ,وبمغ الوزف النسبي  ,%80والقيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,وبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد كبر عف
درجة الحياد وىي  3وىذا يعني أف أفراد العينة يمتمكوف الميارة بدرجة كبيرة " يكتب بسرعة وبشكؿ
صحيح وواضح " .
 أما بالنسبة لمدرجة الكمية ,فقد بمغ المتوسط الحسابي ( 43323الدرجة الكمية مف  ,)5وبمغ الوزف النسبي
 ,%86346وكانت القيمة االحتمالية اقؿ مف

 ,حيث أف متوسط درجة االستجابة يختمؼ جوىريًا عف

درجة الحياد وىي  ,3مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف ميارة التواصؿ بالكتابة بدرجة كبيرة في
ممارسة معممي التعميـ األساسي لميارات التواصؿ غير المفظي مف وجية نظر المدراء في المدارس بوكالة
الغوث.
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جدوؿ ()01
نتائج اختبار "ت" والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لممعمميف
المتوسط

الفقرات

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوزف

النسبي%

اختبار "ت"

الترتيب

المجاؿ األوؿ :التواصؿ بحركات الجسـ والرأس
واأليدي

**

المجاؿ الثاني :التواصؿ بتعبيرات الوجو

**

المجاؿ الثالث :التواصؿ البصري

**

المجاؿ الرابع :التواصؿ بأصوات النبر والتنغيـ

**

المجاؿ الخامس :التواصؿ بالكتابة

**

المتوسط العاـ
** المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا عند   0.05
 //المتوسط الحسابي غير داؿ إحصائيا عند   0.05

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ (( )01حسب أعمى وزف نسبي) ما يػمي:
 المجاؿ الخامس :التواصؿ بالكتابة احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي

.%

 المجاؿ الرابع :التواصؿ بأصوات النبر والتنغيـ احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي

.%

 المجاؿ الثاني :التواصؿ بتعبيرات الوجو احتمت المرتبة الثالثة بوزف نسبي .%75344
 المجاؿ األوؿ :التواصؿ بحركات الجسـ والرأس واأليدي احتمت المرتبة الرابعة بوزف نسبي .%75
 المجاؿ الثالث :التواصؿ البصري احتمت المرتبة الخامسة بوزف نسبي .%69345
الػػوزف نسػػبي لممارسػػة معممػػي المرحمػػة االبتدائيػػة الػػدنيا لميػػارات التواص ػؿ غيػػر المفظػػي مػػف وجيػػة نظػػر
مديري في المدارس بوكالة الغوث ىو .%11.00
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النتػائػج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع والفرضية األولى:
" ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة (≤ α

) فػي ممارسػة معممػي المرحمػة االبتدائيػة

الدنيا ميارات التواصؿ غير المفظي تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى ) "
لمتحقػؽ مػف صػحة الفرضػية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت"  Indpendent Samples T testلمعرفػة
الفروؽ بيف متغيرات الدراسة.
جدوؿ(:)28

يوضح العدد والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة
الجنس
المجاؿ األوؿ
المجاؿ الثاني
المجاؿ الثالث
المجاؿ الرابع
المجاؿ الخامس
اإلجمالي

العدد

المتوسط

االنحراؼ

قيمة اختبار

مستوى

الحسابي

المعياري

"ت"

الداللة

1.514-

0.135

0.465-

0.644

0.296-

0.768

0.446-

0.657

0.246-

0.807

0.736-

0.464

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

قيمة اختبار "ت" عند درجة حرية  68ومستوى الداللة  0.05تساوي .1.98
قيمة اختبار "ت" عند درجة حرية  68ومستوى الداللة  0.01تساوي 2.62

مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػـ ( )28يتضػػح أنػػو ال يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة

 0.05ف ػػي ممارس ػػة معمم ػػي التعم ػػيـ األساس ػػي لمي ػػارات التواص ػػؿ غي ػػر المفظ ػػي (التواص ػػؿ بحرك ػػات الجس ػػـ
والػرأس واأليػػدي ,التواصػػؿ بتعبيػرات الوجػػو ,التواصػػؿ البصػػري ,التواصػػؿ بأصػوات النبػػر والتنغػػيـ ,التواصػػؿ
بالكتابة) مف وجية نظػر المشػرفيف التربػوييف ومػديري المػدارس بوكالػة الغػوث تعػزى لمتغيػر الجػنس( :ذكػر,
أنثى).
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وم ػػف خػ ػػبلؿ النت ػػائج السػػػابقة يؤك ػػد الباحػػػث أف المعممػ ػػيف م ػػف كػ ػػبل الجنس ػػيف يسػ ػػتخدموف ميػ ػػارات
التواصػػؿ غيػػر المفظػػي مػػع الطػػبلب وقػػد تكػػوف متفاوتػػة فػػي بعػػض األحيػػاف ,ولكػػف مػػف خػػبلؿ خب ػرة الباحػػث
العممية في ميداف التعميـ فإنو يؤكد عمى نتائج الفرضية السابقة.
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النتػائػج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس والفرضية الثانية:
" ال توجػػػػػػد فػػػػػػروؽ دالػػػػػػة إحصػػػػػػػائياً عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى داللػػػػػػػة (≤ α

) فػػػػػػي ممارسػػػػػػة معممػػػػػػػي

المرحمػػة االبتدائيػػة الػػدنيا ميػػارات التواصػػؿ غيػػر المفظػػي تعػػزى لمتغيػػر سػػنوات الخدمػػة (<

- ،

،

فأكثر) "
لمتحقػؽ مػف صػحة الفرضػية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ"  One Way ANOVAلمعرفػة الفػروؽ بػيف
متغيرات محؿ الدراسة.
جدوؿ(:)29
يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ؼ" ومستوى الداللة
مجموع

درجة

متوسط

قيمة اختبار

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

"ؼ"

الداللة

بيف المجموعات
المجاؿ األوؿ

داخؿ المجموعات
المجموع
بيف المجموعات

المجاؿ الثاني

داخؿ المجموعات
المجموع
بيف المجموعات

المجاؿ الثالث

داخؿ المجموعات
المجموع
بيف المجموعات

المجاؿ الرابع

داخؿ المجموعات
المجموع
بيف المجموعات

المجاؿ الخامس

داخؿ المجموعات
المجموع
بيف المجموعات

اإلجمالي

داخؿ المجموعات
المجموع

قيمة اختبار "ؼ" عند درجة حرية ( )67 ,2ومستوى الداللة  0.05تساوي .3.1
قيمة اختبار "ؼ" عند درجة حرية ( )67 ,2ومستوى الداللة  0.01تساوي 4.8
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مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػـ ( )29يتضػػح أنػػو ال يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة
 0.05ف ػػي ممارس ػػة معمم ػػي المرحم ػػة االبتدائي ػػة ال ػػدنيا لمي ػػارات التواص ػػؿ غي ػػر المفظ ػػي (التواص ػػؿ بحرك ػػات
الجسػػـ وال ػرأس واأليػػدي ,التواصػػؿ بتعبي ػرات الوجػػو ,التواصػػؿ البصػػري ,التواصػػؿ بأص ػوات النبػػر والتنغػػيـ,
التواصؿ بالكتابة) مف وجية نظر المشرفيف التربوييف ومػديري المػدارس بوكالػة الغػوث تعػزى لمتغيػر سػنوات

الخبرة (اقؿ مف  5سنوات 10-5 ,سنوات ,أكثر مف  10سنوات).

وىنػػا يؤكػػد الباحػػث عمػػى أف المعممػػيف ذوي الخب ػرة فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ يسػػتخدموف ميػػارات التواصػػؿ

غير المفظي مػع طبلبيػـ لمعػرفتيـ بمػدى أىميػة اسػتخداميا ,كمػا يؤكػد عمػى أف المعممػيف ذوي الخبػرة األقػؿ
يستخدموف ىذه الميارات مع طبلبيـ لتأكيد أنفسػيـ أمػاـ المشػرفيف ومػدراء المػدارس وخاصػة أنيػـ فػي بدايػة
حياتيـ العممية ,ولما ليا مف أىمية في تطوير وتنمية قدرات الطبلب.
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النتػائػج المتعمقة بالسؤاؿ السادس والفرضية الثالثة:
" ال توجػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة(≤ α

)فػػي ممارسػػة معممػػي المرحمػػة االبتدائيػػة

الدنيا ميارات التواصؿ غير المفظي تعزى لمتغير المؤىؿ العممي(دبموـ ،بكالوريوس ،ماجستير) "
لمتحقػؽ مػف صػحة الفرضػية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ"  One Way ANOVAلمعرفػة الفػروؽ بػيف
متغيرات محؿ الدراسة.
جدوؿ(:)30
يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ؼ" ومستوى الداللة
مجموع

درجة

متوسط

قيمة اختبار

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

"ؼ"

الداللة

بيف المجموعات
المجاؿ األوؿ

داخؿ المجموعات
المجموع
بيف المجموعات

المجاؿ الثاني

داخؿ المجموعات
المجموع
بيف المجموعات

المجاؿ الثالث

داخؿ المجموعات
المجموع
بيف المجموعات

المجاؿ الرابع

داخؿ المجموعات
المجموع
بيف المجموعات

المجاؿ الخامس

داخؿ المجموعات
المجموع
بيف المجموعات

اإلجمالي

داخؿ المجموعات
المجموع

قيمة اختبار "ؼ" عند درجة حرية ( )67 ,2ومستوى الداللة  0.05تساوي .3.1
قيمة اختبار "ؼ" عند درجة حرية ( )67 ,2ومستوى الداللة  0.01تساوي 4.8
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مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػـ ( )30يتضػػح أنػػو ال يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة
 0.05ف ػػي ممارس ػػة معمم ػػي المرحم ػػة االبتدائي ػػة ال ػػدنيا لمي ػػارات التواص ػػؿ غي ػػر المفظ ػػي (التواص ػػؿ بحرك ػػات
الجسػػـ وال ػرأس واأليػػدي ,التواصػػؿ بتعبي ػرات الوجػػو ,التواصػػؿ البصػػري ,التواصػػؿ بأص ػوات النبػػر والتنغػػيـ,
التواصؿ بالكتابة) مف وجية نظر المشرفيف التربوييف ومديري المػدارس بوكالػة الغػوث تعػزى لمتغيػر المؤىػؿ

العممي (دبموـ ,بكالوريوس ,ماجستير).

ومػػف خػػبلؿ خب ػرة الباحػػث العمميػػة يؤكػػد عمػػى أف المعممػػيف س ػواء كػػانوا مػػف ذوي شػػيادات الػػدبموـ
والبكالوريوس أو حتى الماجستير يمارسوف ميارات التواصؿ غير المفظي مع طبلبيـ ألىميتيا.
النتػائػج المتعمقة بالسؤاؿ السابع والفرضية الرابعة:
" ال توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػ ػػائياً عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة (≤ α

) فػ ػػي درجػػػة االخػػػتبلؼ بػ ػػيف تقػ ػػديرات

المشػػرفيف التربػػوييف ومػػديري المػػدارس فػػي ممارسػػة معممػػي المرحمػػة االبتدائيػػة الػػدنيا لميػػارات التواصػػؿ غيػػر

المفظي "

لمتحقػؽ مػف صػحة الفرضػية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت"  Indpendent Samples T testلمعرفػة
الفروؽ بيف متغيرات الدراسة.
جدوؿ(:)31
يوضح العدد والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة
العدد
المجاؿ األوؿ
المجاؿ الثاني
المجاؿ الثالث
المجاؿ الرابع
المجاؿ الخامس
اإلجمالي

المتوسط

االنحراؼ

قيمة اختبار

مستوى

الحسابي

المعياري

"ت"

الداللة

0.188-

0.852

0.583

0.562

0.663

0.510

0.387-

0.700

0.651-

0.517

0.072

0.943

مدير
مشرؼ
مدير
مشرؼ
مدير
مشرؼ
مدير
مشرؼ
مدير
مشرؼ
مدير
مشرؼ
95

مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )31يتضح انو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05في
درجة االختبلؼ بيف تقديرات المشرفيف التربوييف ومديري المدارس في ممارسة معممي المرحمة االبتدائية
الدنيا لميارات التواصؿ غير المفظي (التواصؿ بحركات الجسـ والرأس واأليدي ,التواصؿ بتعبيرات الوجو,
التواصؿ البصري ,التواصؿ بأصوات النبر والتنغيـ ,التواصؿ بالكتابة).

وىذا يدلؿ عمى مدى التقارب بيف وجيات نظر مدراء المدارس والمشرفيف التربوييف لمارات التواصؿ غير
المفظي.

ممخص النتائج:

 .1ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05في ممارسػة معممػي التعمػيـ األساسػي لميػارات
التواص ػػؿ غي ػػر المفظ ػػي (التواص ػػؿ بحرك ػػات الجس ػػـ والػ ػرأس واألي ػػدي ,التواص ػػؿ بتعبيػ ػرات الوج ػػو ,التواص ػػؿ
البصػري ,التواصػؿ بأصػوات النبػر والتنغػيـ ,التواصػؿ بالكتابػة) مػف وجيػة نظػر المشػرفيف التربػوييف ومػػديري

المدارس بوكالة الغوث تعزى لمتغير الجنس( :ذكر ,أنثى).

 .2ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05في ممارسػة معممػي التعمػيـ األساسػي لميػارات
التواص ػػؿ غي ػػر المفظ ػػي (التواص ػػؿ بحرك ػػات الجس ػػـ والػ ػرأس واألي ػػدي ,التواص ػػؿ بتعبيػ ػرات الوج ػػو ,التواص ػػؿ
البصػري ,التواصػؿ بأصػوات النبػر والتنغػيـ ,التواصػؿ بالكتابػة) مػف وجيػة نظػر المشػرفيف التربػوييف ومػػديري
المػػدارس بوكالػػة الغػػوث تعػػزى لمتغيػػر سػػنوات الخب ػرة( :أقػػؿ مػػف  5سػػنوات 10-5 ,سػػنوات ,أكثػػر مػػف 10

سنوات).
 .3ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة  0.05فػي درجػة االخػتبلؼ بػيف تقػديرات المشػرفيف
التربػػوييف ومػػديري المػػدارس فػػي ممارسػػة معممػػي المرحمػػة االبتدائيػػة الػػدنيا لميػػارات التواصػػؿ غيػػر المفظػػي

(التواصؿ بحركات الجسـ والرأس واأليدي ,التواصؿ بتعبيرات الوجػو ,التواصػؿ البصػري ,التواصػؿ بأصػوات
النبر والتنغيـ ,التواصؿ بالكتابة).

 .4ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05في ممارسػة معممػي التعمػيـ األساسػي لميػارات
التواص ػػؿ غي ػػر المفظ ػػي (التواص ػػؿ بحرك ػػات الجس ػػـ والػ ػرأس واألي ػػدي ,التواص ػػؿ بتعبيػ ػرات الوج ػػو ,التواص ػػؿ
البصػري ,التواصػؿ بأصػوات النبػر والتنغػيـ ,التواصػؿ بالكتابػة) مػف وجيػة نظػر المشػرفيف التربػوييف ومػػديري
المدارس بوكالة الغوث تعزى لمتغير المؤىؿ العممي( :دبموـ ,بكالوريوس ,ماجستير).
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التوصيات والمقترحات :
 التوصيات :
 -1عقد دورات خاصة بالمعمميف التابعيف لو ازرة التربية والتعميـ بشكؿ دائـ ومستمر لتطوير مياراتيـ.
 -2توعية المعمميف بأىمية توظيؼ ميارات التواصؿ غير المفظي لما لو مف أىمية بالغة في إثراء العممية
التعميمية ,مع مراعاة التوقيت المناسب الستخداـ ىذه الميارات.

 -3ضرورة تقويـ المشرفيف ومدراء المدارس لممعمميف أثناء تطبيؽ ميارات التواصؿ غير المفظي
وتوجيييـ في حالة وجود خطأ في استخداـ ىذه الميارات مع الطبلب.
 -4ضرورة قياـ المعمميف بالتنويع في استخداـ ميارات التواصؿ سواء المفظية وغير المفظية مع الطمبة,
والمشرفيف بضرورة تشجيع المعمميف عمى استخداـ ىذه الميارات.

 المقترحات:
 -1إجراء دراسات مشابية وتطبيقيا عمى مراحؿ تعميمية مختمفة أو عمى الجامعات الفمسطينية.
 -2إجراء دراسات لممقارنة بيف ميارات التواصؿ المفظي وغير المفظي وأىمية كؿ جانب في إثراء
العممية التعميمية.

 -3إجراء دراسات مشابية حوؿ أىمية توظيؼ ميارات االتصاؿ المفظي لدى معممي المرحمة
االبتدائية.
 -4إجراء دراسات استطبلعية لتطوير ميارات االتصاؿ غير المفظي لممعمميف ؛ بيدؼ إثراء ىذه
العممية وتعزيزىا وتفادي األخطاء والسمبيات.
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المراجع والمصادر
أو ًال :المصادر العربية:
 -1القرآف الكريـ.

ثانياً :المراجع العربية:

 .1إبراىيـ,مجػ ػػدي وحس ػ ػب اهلل ,محمػ ػػد(

) ,التفاعػػػػؿ الصػػػػفي ,الطبعػ ػػة األولػ ػػى ,عػ ػػالـ الكتػ ػػب,

المنصورة.
 .2أبو الحجاج ,يوسؼ (" :)2007كيؼ تتعرؼ عمى شخصية اآلخريف مف مالمح الوجو" ,الطبعة
األولى ,دار الكتاب العربي ,دمشؽ – مصر.
 .3أبو النصر ,مدحت محمد ( " :)2006لغة الجسـ (دراسة في نظرية االتصاؿ غير المفظي)",
الطبعة األولى ,مجموعة النيؿ العربية ,القاىرة.

 .4أبو نمرة ,محمد خميس ( :)2006إدارة الصفوؼ وتنظيماتيا ,الطبعة الثانية ,دار يافا العممية
لمنشر والتوزيع ,عماف.
 .5األشقر ,وفاء محمد ( :)2008مدى تحقيؽ ميارة االتصاؿ لدى طمبة الجامعات األردنية ,مجمة
كمية التربية ،جامعة عيف شمس ,العدد  ,32الجزء .2
 .6أولسوف ,ويبلرد ( :)1963تطور نمو الطفؿ ,ترجمة :إبراىيـ حافظ وآخروف ,عالـ الكتب,
القاىرة.
 .7با مشموس ,سعيد وعبد الجواد ,نور الديف ( :)1980التعميـ االبتدائي :دراسة منيجية ,منشورات
.8

دار الفيصؿ الثقافية ,شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة ,الرياض.

الجنيدي ,خيري زىير ( 7447ـ)" :لغة الجسـ في القرآف الكريـ" ,رسالة ماجستير غير

منشورة ،الجامعة األردنية ,األردف.
 .9الحديدي ,عماد :)2008( ,محاضرات في فمسفة التعميـ األساسي ,كمية التربية ,جامعة
األقصى ,غزة.
 .10الحريري ,رافده عمر ( :)2004االتصاالت التربوية ,الطبعة األولى ,دار النشر ,الجامعة
العربية المفتوحة.
 .11حمس ,داود درويش :)2011( ,فمسفة التعميـ األساسي –مفيومو -أىدافو -اتجاىاتو ,مكتبة
الطالب الجامعي ,الجامعة اإلسبلمية ,غزة.

 .12حممي ,منيرة ( :)1978التفاعؿ االجتماعي ,الطبعة األولى ,مكتبة األنجمو المصرية ,القاىرة.
 .13الخزاعمة ,محمد سميماف ( :)2011دور مشرفي التربية العممية في تحقيؽ ميارات االتصاؿ
التربوي لدى الطمبة المعمميف في كميتي تربية جامعة الزرقاء الخاصة وآؿ البيت ,مجمة الجامعة
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اإلسالمية(سمسمة الدراسات اإلنسانية) ,المجمد  ,19العدد األوؿ ,يناير  ,2011ص -539
.566
 .14خطايبة ,ماجد وآخروف(

) .التفاعؿ الصػفي ,الطبعػة األولػى ,دار الشػروؽ لمنشػر والتوزيػع,

عماف.
 .15الخطيب ,محمد شريؼ (2006ـ)" :لغة الجسـ في السنة النبوية" ,رسالة ماجستير غير
منشورة ,الجامعة األردنية ,األردف.
 .16الذيابات ,أحمد سميماف (2006ـ)" :مدى توافر ميارات االتصاؿ التقميدية والرسائؿ غير المفظية
وأثره عمى فاعمية االتصاؿ اإلداري [دراسة ميدانية عمى اتجاىات الرؤساء العامميف في قطاعات

الصناعات االستخراجية األردنية مف وجية نظر المرؤوسيف]" ,رسالة ماجستير غير منشورة,
جامعة مؤتة ,األردف.
 .17زىراف ,حامد عبد السبلـ ( :)1995عمـ نفس النمو الطفولة والمراىقة ,عالـ الكتب ,القاىرة.
 .18السالـ ,عبد اهلل عبد الكريـ (2001ـ)" :أىمية لغة الجسـ في االتصاؿ مع اآلخريف" ,مجمة
اإلدارة ,المجمد  ,33العدداف ( ,)4 , 3القاىرة.
 .19سالـ ,ياسر عبد العظيـ ( :)2009تطوير ميارات االتصاؿ الفعاؿ لدى مدرسي التربية
الرياضية بجميورية مصر العربية كإجراء لتحسيف العممية التعميمية ,المؤتمر العممي الدولي

الثالث ,كمية التربية الرياضية لمبنيف ,جامعة الزقازيؽ 5-4,مارس ,2009ص .2032 -1999
 .20سعد ,صبحي عبد القادر ( :)1995تقويـ ميارات التحدث لدى معممي الصفوؼ الثبلث األولى
مف التعميـ االبتدائي ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية ,جامعة طنطا.
 .21سعيد ,عاطؼ وميخائيؿ ,ماىر ( :)2004فعالية برنامج مقترح لتنمية بعض ميارات التقاعؿ
الصفي لدى معممي المرحمة اإلعدادية أثناء الخدمة ,بحث منشور ,كمية التربية ,جامعة قناة
السويس.
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ممحؽ ()1
أسماء محكمي أدوات الدراسة
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أسماء السادة محكمي أدوات الدراسة
التسمسؿ

االسـ

التخصص

مكاف العمؿ

1

د.أحمد الحواجري

لغة عربية

و ازرة التربية والتعميـ

2

أ.عبد اهلل البرعي

مرحمة دنيا

وكالة الغوث الدولية

3

أ.عماد الروبي

موجو مرحمة دنيا

وكالة الغوث الدولية

4

أ.فمورندا مصمح

لغة عربية

وكالة الغوث الدولية

5

أ.معيف الفار

رياضيات

وكالة الغوث الدولية

6

د .أيمف عماد

لغة عربية

وكالة الغوث الدولية

7

د .إيناس حماد

مناىج وطرؽ تدريس E

جامعة األقصى

8

د .جماؿ الفميت

مناىج وطرؽ تدريس لغة عربية

و ازرة التربية والتعميـ

9

د .عبد الكريـ لبد

مناىج وطرؽ تدريس

جامعة األزىر

10

د .ماجد أبو سبلمة

عمـ نفس

جامعة القدس المفتوحة

11

د .محمد البحيصي

مناىج وطرؽ تدريس

الكمية التقنية

12

د .نادر حبلوة

مناىج وطرؽ تدريس

جامعة األقصى
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ممحؽ ()2
بطاقة المبلحظة قبؿ التحكيـ

108

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
السيد الدكتور ................................................ /

حفظو اهلل

السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
الموضوع  :تحكيـ بطاقة مالحظة ميارات التواصؿ غير المفظي
يقوـ الباحث بإعداد دراسة بعنواف  ( :مدى ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا لميارات
التواصؿ غير المفظي في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة ) وتيدؼ ىذه الدراسة إلي الكشؼ عف مدى
ممارسة معممي التعميـ االبتدائي لميارات التواصؿ غير المفظي ،ومف متطمبات ىذه الدراسة إعداد
بطاقة مالحظة لقياس تمؾ الميارات .
ونظراً ألىمية رأيكـ وخبرتكـ

في ىذا المجا ؿ ،يرجو الباحث منكـ التفضؿ باالطالع عمى

البطاقة ،وابداء الرأي حوؿ األمور التالية :
 سالمة الصياغة المغوية لعبارات البطاقة .
 عبارات بطاقة المالحظة تقيس ميارات التواصؿ غير المفظية (مناسبة ،وغير مناسبة ،منتمية ،وغير
منتمية) .
 إجراء ما ترونو مناسباً لصالح الدراسة مف إضافة أو حذؼ أو تعديؿ .
ولكـ جزيؿ الشكر
الباحث
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ـ

درجػػة االمتالؾ
الفقرات
مناسبة

المجاؿ األوؿ  -:التواصؿ بحركات الجسـ والرأس واأليدي
5

يتوافؽ التواصؿ المفظي لممعمـ مع حركات جسمو .

0

يتحرؾ المعمـ بيدوء واعتداؿ في غرفة الفصؿ .

2

يتح جسـ المعمـ أثناء وقوفو أماـ الطمبة مشاىدة ما يكتبو عمى السبورة .

2
1

يعزز انتباه الطمبة باالقتراب منيـ جسدياً .

يومئ برأسو عند تعديؿ الطالب لسموكو .

1
1

يوظؼ حركات جسمو ويديو عند قراءة نصاً مف الكتاب المدرسي .
يوظؼ حركات جسمو ورأسو ويديو إلثارة االنتباه .

1

يعبر عف استحساف اجابة الطالب بتحريؾ رأسو .

1

يشير بيديو أثناء عممية الشرح أو مناقشة الطمبة .

52

يعبر عف التوقؼ أو االستمرار في الكالـ برفع يده ألعمى .

55

يعبر عف الرضا والتعزيز لمطالب بالتربيت عمى ظيورىـ .

50

يعبر عف فكرة ما باستخداـ حركات جسمو ورأسو ويديو .

52

يطمب مف الطالب مواصمة الحديث باإلشارة بيده .

52

يقؼ بصورة مناسبة معتدلة أثناء الشرح .

51

يظير االىتماـ بالطالب والتعاطؼ معو باالقتراب منو .

51

يظير مشاعر المدح والتشجيع لمطمبة بالتصفيؽ بيديو .

51

يخفي يديو خمؼ ظيره أثناء السؤاؿ .

51

يجذب انتباه الطالب ويطمب اليدوء بالقرع عمى الطاولة .

51

يعض عمى أصابعو وقت حدوث الخطأ في الشرح .

02

يطمب مف الطمبة السكوت برفع يديو ألعمى .

05

يظير تيديد الطمبة بتحريؾ رأسو ببطء مف أعمى إلى أسفؿ .

00

يظير االستماع واالىتماـ بوضع يديو خمؼ أذنو .

المجاؿ الثاني  -:التواصؿ بتعبيرات الوجو
5

يظير إعجابو وتقبمو إلجابة أو رأي أو قراءة جيدة باالبتساـ .

0

يتجنب عممية التواص ؿ مع الطمبة بالتعبير بقسمات وجيو .

2

يعبر عف رفض سموؾ معيف بالعبوس بوجيو .

2

يعبر عف عدـ الرضا بموقؼ ما بتقطيب حاجبيو .

1

يشجع الطالب عمى مواصمة موقؼ ما باالبتساـ .
110

غير
مناسبت

منتمية

غير
منتميت

مالحظاث

1

يعبر عف غضبو واستياءه بإظيار عالمات الغضب مع وجيو .

1

يظير موافقتو أو رفضو ألمر ما مف خالؿ قسمات وجيو .

1

يظير الدىشة والحيرة واإلنكار والتعجب بعض شفتيو .

1

يثير انتباه الطمبة ويقطع شرودىـ الذىني بتوظيؼ تعبيرات وجيو .

52

يعبر عف الرفض والغضب باإلطباؽ عمى شفتيو .

55

يحسف اإلنصات لمطمبة واالنتباه إلى آرائيـ .

50

ييتـ باستفسارات الطمبة .

52

يتقبؿ أفكار الطمبة بإظيار االبتسامة .

52

يعبر عف عدـ الموافقة عمى أمر ما باالمتعاض وتقطيب أسارير وجيو .

51

يظير عالمات الغضب أو السرور أو التعب أثناء التدريس .

المجاؿ الثالث  -:التواصؿ البصري
5

يساوي بيف الطمبة في نظراتو .

0

يراعي الطمبة متدني التحصيؿ بنظراتو .

2

يظير اإلعجاب والتقدير لمطمبة في موقؼ دراسي معيف بنظره .

2

يعبر عف الغضب والتوبيخ بإرساؿ نظرات حادة لمطمبة .

1

يجذب الطالب نحو شيء معيف باإلشارة بنظره .

1

يطمب مف الطالب تصحيح إجابتو أو قراءتو بالتحديؽ بعينيو و تقطيب حاجبيو.

1

يشعر الطالب بعدـ الرضا عنو بعرض جانب مف عينيو .

1
1

يعرض بعينيو جانباً ليبيف لمطالب عدـ االىتماـ بما يتحدث بو .

يعبر عف غضبو مف أمر ما بالنظر بحدة مع تقطيب الحاجبيف .

52
55

يحافظ عمى التواصؿ بينو وبيف الطالب بصرياً .

يعبر عف موقؼ غير مرغوب فيو بالنظر نظرات تيكـ وسخرية .

50

يظ ير تقبمو واىتمامو بإجابة ورأي الطالب بنظرات عينو .

52

يساوى بيف جميع الطمبة بنظرات عينو .

52

ييمؿ إجابة الطالب بالنظر إلية بريبة .

51

يخوؼ الطالب ويثير اىتماميـ بالتحديؽ فييـ .

المجاؿ الرابع  -:التواصؿ بأصوات النبر والتنغيـ
5

يتجنب قراءة النصوص األدبية عمى وتيرة واحدة .

0

يتمثؿ المعنى فيما يق أر بإيقاعات صوتية .

2

يتمثؿ انفعاالت وعواطؼ الشاعر عند قراءة نص أدبي بتنغيـ الصوت .

2
1

يموج صوتو انخفاضاً وارتفاعاً أثناء الشرح .

يعبر عف قبولو اإلجابة أو استحسانيا مف خالؿ اليميمة .

1

يوظؼ نبرات الصوت عنو نطؽ كممة غير مألوفة .
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1

يعطي الطمبة فرصة لعرض أفكارىـ مف خالؿ الصمت برىة .

1

يتحدث بدرجة صوتية ىادئة وواضحة .

1

يوظؼ الحقائؽ والمعمومات توظيفاً يناسب الموضوع .

52
55

يغير طبقات الصوت وفقاً لممعنى .

يراعي مواضع الوقؼ المناسبة في الجمؿ .

50
52

يغير سرعة الحديث وفقاً لممعنى والمستمع .

يستخدـ اإليماءات واإلشارات المناسبة لممعاني .

52

يجذب الطمبة بتغير أصوات النبر والتنغيـ .

51

يحسف الوقوؼ عندما يتـ المعنى .

المجاؿ الخامس  -:التواصؿ بالكتابة والوسائؿ التعميمية
5

يصوغ االعالنات الخاصة بالطمبة بصياغة مفيومة وواضحة .

0

يسجؿ مالحظاتو عمى أعماؿ الطمبة الكتابية .

2

يكتب النقاط الميمة في الدرس عمى السبورة .

2

يشكر الطمبة المتميزيف .

1

ي راعي قواعد المغة عند كتابتو لممخصات مادتو الدراسية بشكؿ صحيح .

1

يكتب عبارات متماسكة غير مفككة .

1

يوظؼ في كتابتو خط النسخ ويتجنب خط الرقعة .

1

يكتب بسرعة وبشكؿ صحيح وواضح .

1

يتجنب األخطاء اإلمالئية الشائعة .

52

ينوع في األغراض التي يكتبيا لنفس المتمقي .

55

يتجنب الغموض والتعقيد في أسموب الكتابة .

50
52

يوظؼ التراكيب المغوية في الكتابة توظيفاً صحيحاً .
يشرح ويوضح الوسائؿ والنماذج المكتوبة .

52

يعرض صورة مكبرة لمتعبير عف صورة الدرس.

51

يوظؼ المعداد لتوضيح مفاىيـ األعداد والمنازؿ
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ممحؽ ()3
بطاقة المبلحظة بعد التحكيـ
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
عزيزي المعمـ .......................................................... /

الموضوع  /تطبيؽ بطاقة مالحظة ميارات التواصؿ غير المفظي .

يقوـ الباحث بإعداد دراسة بعنواف ( :مدى ممارسة معممي المرحمة االبتدائية الدنيا لميارات
التواصؿ غير المفظي في مدارس وكالة الغوث بغزة ) الستكماؿ الحصوؿ عمى درجة الماجستير ،وتيدؼ
ىذه الدراسة إلي الكشؼ عف مدى ممارسة معممي التعميـ االبتدائي لميارات التواصؿ غير المفظي،
ومف متطمبات ىذه الدراسة إعداد بطاقة مالحظة لقياس تمؾ الميارات.
ونظراً ل ذلؾ يرجو الباحث منكـ التفضؿ باال طالع عمى البطاقة ،وحؿ بنود البطاقة بوضع إشارة

( √ )أماـ درجة االمتالؾ المناسبة لمميارة .

 الرجاء تعبئة البيانات التالية بوضع إشارة ( √ ):
 الجنس

ذكر(

)

 سنوات الخدمة /أقؿ مف

(

)

-

(

)

 المؤىؿ العممي /دبموـ

(

)

بكالوريوس(

)

أنثى (

)

(

)

ماجستير(

)

أكثر مف

ولكـ جزيؿ الشكر
الباحث
محمد البحيصي
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درجػػة االمتالؾ
ـ

ميارات التواصؿ غير المفظي

كبيرة
جدا

المجاؿ األوؿ  -:التواصؿ بحركات الجسـ والرأس واأليدي
5

يتوافؽ التواصؿ المفظي لممعمـ مع حركات جسمو .

0

يتحرؾ المعمـ بيدوء واعتداؿ في غرفة الفصؿ .

2

يتي ح جسـ المعمـ أثناء وقوفو أماـ الطمبة مشاىدة ما يكتبو عمى السبورة .

2
1

يعزز انتباه الطمبة باالقتراب المتوازف منيـ جسدياً .

يوظؼ مالمح وجيو ويديو عند قراءة ٍ
نص مف الكتاب المدرسي .

1

يوظؼ حركات جسمو ورأسو ويديو إلثارة االنتباه .

1

يعبر عف استحساف إجابة الطمبة بتحريؾ رأسو .

1

يوظؼ يديو أثناء عممية الشرح أو مناقشة الطمبة .

1

يعبر عف التوقؼ أو االستمرار في الكالـ برفع يده ألعمى .

52

يعبر عف الرضا والتعزيز لمطمبة بالتربيت عمى ظيورىـ .

55

يعبر عف فكرة ما باستخداـ حركات جسمو ورأسو ويديو .

50

يطمب مف الطالب مواصمة الحديث باإلشارة بيده .

52

يقؼ بصورة مناسبة معتدلة أثناء الشرح .

52

يظير مشاعر المدح والتشجيع لمطمبة بالتصفيؽ بيديو .

51

يخفي يديو خمؼ ظيره أثناء السؤاؿ .

51

يجذب انتباه الطمبة ويطمب اليدوء بالقرع عمى الطاولة .

51

يعض عمى أصابعو وقت حدوث الخطأ في الشرح .

51

يطمب مف الطمبة السكوت برفع يديو ألعمى .

51

يظير انزعاجو مف الطمبة بتحريؾ رأسو ببطء مف أعمى إلى أسفؿ .

02

يظير االستماع واالىتماـ بوضع يديو خمؼ أذنو .

المجاؿ الثاني  -:التواصؿ بتعبيرات الوجو
5

يظير إعجابو وتقبمو إلجابة أو رأي أو قراءة جيدة باالبتساـ .

0

يتواصؿ مع الطمبة بالتعبير بقسمات وجيو .

2

يعبر عف عدـ الرضا بموقؼ ما بتقطيب حاجبيو .

2

يشجع الطمبة عمى مواصمة موقؼ ما باالبتساـ .

1

يعبر عف غضبو واستيائو بإظيار عالمات الغضب عمى وجيو .

1

يظير موافقتو أو رفضو ألمر ما مف خالؿ قسمات وجيو .

1

يظير الدىشة والحيرة واإلنكار والتعجب بعض شفتيو .
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كبيرة

متوسطت

قليلت

قليلت
جدا

1

يثير انتباه الطمبة ويقطع شرودىـ الذىني بتوظيؼ تعبيرات وجيو .

1

يعبر عف الرفض والغضب باإلطباؽ عمى شفتيو .

52

يحسف اإلنصات لمطمبة واالنتباه إلى آرائيـ .

55

يتقبؿ أفكار واستفسارات الطمبة بإظيار االبتسامة .

50

يعبر عف االنفعاالت المتضمنة في المقرر بمالمح وجيو .

المجاؿ الثالث  -:التواصؿ البصري
5

يساوي بيف جميع الطمبة في نظراتو .

0

يراعي الطمبة متدنيي التحصيؿ بنظراتو .

2

يظير اإلعجاب والتقدير لمطمبة في موقؼ دراسي معيف بنظره .

2

يجذب الطمبة نحو شيء معيف باإلشارة بنظره .

1

يطمب مف الطالب تصحيح إجابتو أو قراءتو بالتحديؽ بعينيو و تقطيب حاجبيو.

1
1

يعرض بعينيو جانباً ليبيف لمطالب عدـ االىتماـ بما يتحدث بو .

يعبر عف غضبو مف أمر ما بالنظر بحدة مع تقطيب الحاجبيف .

1
1

يحافظ عمى التواصؿ بينو وبيف الطمبة بصرياً .

يعبر عف موقؼ غير مرغوب فيو بنظرات تيكـ وسخرية .

52

يظير تقبمو واىتمامو بإجابة الطالب ورأيو بنظرات عينو .

55

ييمؿ إجابة الطالب الخاطئة بالنظر إليو بريبة .

المجاؿ الرابع  -:التواصؿ بأصوات النبر والتنغيـ
5

يتجنب قراءة النصوص األدبية عمى وتيرة واحدة .

0

يتمثؿ المعنى فيما يق أر بإيقاعات صوتية .

2

يتمثؿ انفعاالت وعواطؼ الشاعر عند قراءة نص أدبي بتنغيـ الصوت .

2
1

يموج صوتو انخفاضاً وارتفاعاً أثناء الشرح .

يعبر عف قبولو اإلجابة أو استحسانيا مف خالؿ اليميمة .

1

يوظؼ نبرات الصوت عند نطؽ كممة غير مألوفة .

1

يعطي الطمبة فرصة لعرض أفكارىـ مف خالؿ الصمت برىة .

1

يتحدث بدرجة صوتية ىادئة وواضحة .

1

يغير طبقات الصوت وفقاً لممعنى .

52

يراعي مواضع الوقؼ المناسبة في الجمؿ .

55
50

يغير سرعة الحديث وفقاً لممعنى والمستمع .

يستخدـ اإليماءات واإلشارات الصوتية المناسبة لممعاني .

52

يجذب الطمبة بتغير أصوات النبر والتنغيـ .

52

يحسف الوقوؼ عندما يتـ المعنى .
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المجاؿ الخامس  -:التواصؿ بالكتابة
5

يصوغ اإلعالنات الخاصة بالطمبة صياغة مفيومة وواضحة .

0

يسجؿ مالحظاتو عمى أعماؿ الطمبة الكتابية .

2

يكتب النقاط الميمة في الدرس عمى السبورة .

2

يشكر الطمبة المتميزيف عمى أدائيـ الكتابي .

1

يراعي قواعد المغة عند كتابتو لممخصات مادتو الدراسية بشكؿ صحيح .

1

يكتب عبارات متماسكة غير مفككة .

1

يوظؼ في كتابتو خط النسخ ويتجنب خط الرقعة .

1

يكتب بسرعة وبشكؿ صحيح وواضح .

1

يتجنب األخطاء اإلمالئية الشائعة .

52

ينوع في األغراض التي يكتبيا لنفس المتمقي .

55

يتجنب الغموض والتعقيد في أسموب الكتابة .

50

يوظؼ التراكيب المغوية في الكتابة توظيفاً صحيحاً .

52

يشرح ويوضح الوسائؿ والنماذج المكتوبة .
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ممحؽ ()4
كتاب تسييؿ
ميمة الباحث
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