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الرتبىي غري اللفظي لدي أعضبء هيئة  االتصبلمهبرات 
يف السنة التحضريية يف جبمعة جنران من وجهة  التدريس

 نظر الطلبة
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى توفر ميارات االتصاؿ  الممخص_

السنة التحضيرية في ىيئة التدريس في  أعضاء التربوي غير المفظي لدى
جامعة نجراف مف وجية نظر الطمبة حسب محاور المظير الخارجي، 

ف والزماف، والمكاف. وتكو  واإليماءات، والصوت، والحركات الجسدية
طمبة السنة  ( طالبة مف898)( طالب و858مجتمع الدراسة مف )

 (69)( طالب و898. وتكونت العينة مف )التحضيرية في جامعة نجراف
والثاني تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية  األوؿ ة مف المستوييفطالب

فقرة كأداة لمدراسة. واستخدـ  (50) البسيطة. واستخدمت استبانة مف
والمتوسطات الحسابية  معامؿ ثبات )كرونباخ ألفا( لحساب الثبات،
والثاني،  األوؿ السؤاؿ عف واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لئلجابة

تخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية واس
 .لئلجابة عف السؤاؿ الثالث والرابع

النتائج أف ميارات االتصاؿ التربوي غير المفظي لدى  أظيرت      
توفرت وبدرجة تراوحت بيف المرتفعة في محور  أعضاء ىيئة التدريس قد

ىيئة التدريس(  أعضاء افرا لدىتو  األكثر المظير الخارجي )والذي كاف
والمتوسطة في باقي المحاور. وكاف ترتيب المحاور مف حيث توفر 

ىيئة التدريس كما  أعضاء ميارات االتصاؿ التربوي غير المفظي لدى
واإليماءات،  يمي: محور المظير الخارجي، فمحور الحركات الجسدية

 .محور الصوت وأخيرا فمحور الزماف، فمحور المكاف،
عند مستوى  إحصائية وبينت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة     
 في مدى توفر ميارات االتصاؿ التربوي غير (α≤ 0.05) الداللة

المفظي لدى أعضاء ىيئة التدريس في السنة التحضيرية في جامعة 
نظر الطمبة يعزى لمتغير الجنس )ذكر وأنثى(، في كؿ  نجراف مف وجية

 ولصالح الذكور. الحركات الجسدية واإليماءات رالمحاور ما عدا محو 

عند مستوى  إحصائية كما بينت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة
 في مدى توفر ميارات االتصاؿ التربوي غير(α≤ 0.05)  الداللة

المفظي لدى أعضاء ىيئة التدريس في السنة التحضيرية في جامعة 
)المستوى  لمستوى الدراسينظر الطمبة يعزى لمتغير ا نجراف مف وجية

كالمحاور ما عدا محور المظير الخارجي  األوؿ والمستوى الثاني(، في
 .ولصالح المستوى األوؿ

ميارة، االتصاؿ التربوي غير المفظي، عضو ىيئة : الكممات المفتاحية
 .التدريس

 . المقدمة1
نظر عمماء االتصاؿ إلى التعميـ عمى أنو جزء مف النشاط      

االتصالي، فالتعميـ والتعمـ ال يمكف أف يتحققا دوف نشاط اتصالي 
ألنو يتـ بواسطتو تبادؿ المعمومات والمعارؼ وتنتقؿ عف طريقو 
المشاعر واالتجاىات والميارات ويتحقؽ بو التفاىـ والتشارؾ 
والتفاعؿ بيف طريفي العممية االتصالية. ومف جانب آخر ينظر 

االتصالي عمى انو جزء مف العممية عمماء التربية إلى النشاط 
التعميمية لكونو يحقؽ الربط بيف أجزائيا طبقا لمتطمبات الموقؼ 

 . [1]التعميمي التعممي وما يقتضيو التفاعؿ بيف المعمـ والطمبة
وألف عضو ىيئة التدريس ىو الركيزة األساسية لمعممية      

في نجاحيا في التعميمية التعممية في الجامعة، وىو العامؿ الرئيس 
تحقيؽ أىدافيا التي مف اجميا نشأت، لذا ينبغي أف تتوفر لديو 
مجموعة مف الميارات كمتطمبات أساسية في عممو وىي ميارات 

 بأف عممية [2]االتصاؿ التربوي غير المفظي. ويذكر البجة 
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 االتصاؿ الفعاؿ تتوقؼ عمى مدى إتقاف عضو ىيئة التدريس
 بو. لميارتو وقدرتو عمى التحكـ

ونجاحو يتوقؼ عمى فيمو لدور عممية االتصاؿ في التربية،      
واحد، تبدأ مف عنده وتنتيي  اتجاه فمو اقتصر عمى أنيا تسير في

والشرح مف  والتمقيف عند المتعمـ، القتصرت ميمتو عمى اإللقاء
عممية  أف لو فيـ أما .جانبو، وأىمؿ حاجات ورغبات المتعمميف

 سييتـ باالرتدادات التي تصؿ أنو رية، فبل شؾاالتصاؿ التربوي دائ
  [3].األىداؼ مف المتعمميف، ليعرؼ مدى تحقؽ إليو

 وفي عممية االتصاؿ التربوي يتـ التفاعؿ بيف المرسؿ )المعمـ     
الطالب( ونقؿ  أو عضو ىيئة التدريس( والمستقبؿ وىو )المتعمـ أو

تعميمية غير  المعارؼ والخبرات التربوية بواسطة وسيمة اتصاؿ
فيـ مشترؾ بينيما ويتـ  إلى لفظية أو لفظية مناسبة بيدؼ الوصوؿ

 .فييا تبادؿ األدوار بينيما في بيئة تعميمية
نظاـ سموكي  بأنو االتصاؿ التربوي [4]ولقد عرفت عماره      

موجو يتكوف مف شبكة مف العبلقات والعمميات اإلنسانية البناءة 
ويجسد كؿ مف المعمـ  تربوي مقصودتحقيؽ ىدؼ  إلى التي تيدؼ

 .مكونات عناصر التواصؿ التربوي أىـ والتبلميذ وتكنولوجيا التعميـ
 بأنو االتصاؿ الذي ال يعتمد عمى [5]كما عرفو أبو النصر      
 أو والكممات والجمؿ والعبارات، وال يستخدـ المغة المنطوقة األلفاظ

نما ي المكتوبة في التواصؿ مع  استجابة أي تمثؿ فياآلخريف، وا 
وتعبيرات الوجو.  واإليماءات اإلشارات غير كبلمية مثؿ إنسانية

 بمعنى انو أي رسالة ترسؿ وتستقبؿ مستقمة عف الكممة المنطوقة
مثؿ مظير كؿ مف المرسؿ  أخرى المكتوبة وتتضمف عوامؿ أو

واستخداـ الوقت.. ىذا  والمستقبؿ، والمسافة بينيما والمواقع والمكاف
مصطمح  مؽ في الكتابات الحديثة عمى االتصاؿ غير المفظيويط

 .لغة الجسد
وبذلؾ يكوف االتصاؿ التربوي غير المفظي عممية تفاعؿ      

والتعبيرات الصادرة مف  واإليماءات تربوي تعتمد عمى الحركات
رمزيو لتحقيؽ ىدؼ  معاني الجسـ، وىي تحمؿ أجزاء مختمؼ

توظيؼ نبرات  أيضا التفاعؿ ىذهتربوي معيف. وتتطمب عممية 
ليا دالالت  الف صوت المتكمـ وحركاتو الجسمية وتعبيرات وجيو

  .الموقؼ التفاعمي إلى إثراء في عممية االتصاؿ وتؤدي
ولقد صنؼ الباحثوف مجاالت االتصاؿ غير المفظي في تصنيفات 

 :عديدة، وكما يمي
مجاالت وصنؼ ىذه  Edward Hall: تصنيؼ ادوارد ىاؿ: أوال

لغة الصوت )مستوى ونغمة  إلى االتصاؿ غير المفظي
واإليماءات واإلشارات، ووضعية وحركات  ت(،الصو 

 .الجسـ، والزمف، والمسافات، والمظير
وصنؼ ىذه  Elizabeth Perrot: ثانيا: تصنيؼ إليزابيث بيروت

تعبيرات الوجو، واالتصاؿ البصري، وحركات  إلى المجاالت
 .، والفراغ المكانيواإليماءات الجسـ،

 Gail Mayer and Micheleمايرثالثا: تصنيؼ جيؿ ومايكؿ 

:Mayer لغة الجسـ،  إلى وصنؼ ىذه المجاالت
واالتصاؿ بالممس، واالتصاؿ بالصوت، والدالالت الرمزية 

 [5]. والمسافات، والترتيبات الفيزيقية )المكانية( لموقت،
وصنؼ ىذه   Gabott & Hogg:رابعا: تصنيؼ جابوت وىوج
واستخداـ المسافة  إدراؾ (المسافة أو المجاالت إلى القرب

والحركات(،  اإليماءات) الشخصية(، وحركات الجسـ
 [6].  واالتصاؿ البصري، ونغمة وطبقة الصوت

 :عناصر ىـ أربعة وتتكوف عناصر االتصاؿ غير المفظي مف
عنصر المكاف: وتتأثر عممية االتصاؿ غير المفظي بمكاف  .8

صاؿ بالمسافة التي تفصؿ بيف أطراؼ عممية االتصاؿ االت
حيث ينبغي أف تكوف المسافة في عممية التعمـ بيف المعمـ 
والمتعمـ مناسبة، واألمور المادية الموجودة في مكاف االتصاؿ 

ضاءة وترتيب مقاعد وغيرىا.  مف تيوية وا 
عنصر الزماف: وتتأثر عممية االتصاؿ غير المفظي بالوقت  .8

بدء عممية االتصاؿ واستمرارىا وتوقفيا باإلضافة مف حيث 
 إلى احتراـ الوقت وااللتزاـ بالحضور في المواعيد. أما في
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 التعميـ، فعامؿ الوقت ذو تأثير كبيٍر جدًا وواضح عمى
 الطبلب سمبًا أو إيجابًا.

عنصر الحركات: وتشمؿ استخداـ الحركات المعبرة عف  .3
كتعبيرات الوجو وحركة معاني اتصالية ذات دالالت مختمفة 

 العيوف والرأس والجسـ واإلشارات.
عنصر المظير: ولممظير أىمية في تكويف االنطباع األوؿ  .4

عند األفراد في عممية االتصاؿ مف خبلؿ المبلبس وألوانيا 
واالىتماـ بالييئة والشعر واإلكسسوار واألدوات التي يحمميا 

 [7].الفرد وطريقة تنظيميا وترتيبيا 
عددا مف العوامؿ التي تؤثر في [6] كر جابوت وىوج ولقد ذ

  :االتصاؿ غير المفظي وىي
محددات االتصاؿ غير المفظي الجنس،  أىـ الجنس: مف (8

يختمفوف في عممية االتصاؿ غير المفظي.  واإلناث فالذكور
تختمؼ عف التحدث  فالذكور يتحدثوف ألمثاليـ بطريقة
 في عممية االتصاؿ مع لئلناث، فاإلناث أكثر ثقة وانفتاحا

تجيما وأكثر  وأقؿ مثيبلتيف. فيف وبشكؿ عاـ أكثر تبسما
وتبذؿ المزيد مف  اقؿ تقربا ممف تتصؿ بو، وتتمممؿ بطريقة

 .التواصؿ البصري خصوصا في حالة االستماع
الثقافة: تؤثر المعايير الثقافية والسموكيات المكتسبة عمى  (8

يمكف قراءة  أنو األدلة أثبتت االتصاؿ غير المفظي. ولقد
السموؾ غير المفظي بدقة لؤلشخاص المتماثميف مف حيث 

ىنالؾ سموكيات عالمية وأخرى  أف الثقافة والمغة العرؽ. كما
غير عالمية. وتكشؼ التعبيرات العاطفية عف اختبلفات 

 .واسعة بيف الثقافات
االتصاؿ غير المفظي ىو سموؾ  ألف :( الصفات الشخصية3

فيناؾ عدد مف السمات الشخصية التي تؤثر عمى شخصي، 
في عممية االتصاؿ. وكؿ  اآلخريف تفسير التواصؿ مع

نتعمـ  السموكيات االجتماعية تحكـ بقواعد ونحف كأفراد

التكيؼ مع ىذه القواعد مف خبلؿ حياتنا وحسب خبرتنا. كما 
 .األفراد الشخصية عمى كيفية تفاعؿ تؤثر السمات
مشروطة بقياـ عبلقة ثنائية بيف عضو ىيئة  وألف عممية التعمـ

بالتواصؿ  إال التدريس والطمبة. وال يمكف تصور نجاح ىذه العممية
 :التالية األركاف فتتـ عممية االتصاؿ التربوي مف توفر والتفاعؿ.

التفاعؿ: وىو ما يحدث نتيجة وجود مؤثر أو فعؿ مف جانب  .8
خر، بمعنى معيف وحدوث استجابة أو رد فعؿ لو مف جانب آ

أف يبدأ المعمـ بإيجاد المؤثر ليمقى استجابة مف المتعمـ تدؿ 
عمى مدى فيمو ليذه الفكرة. والتبلميذ أنفسيـ يحدث بينيـ 

 تفاعؿ يؤثر في إدراكيـ وفيميـ. 
الطرفاف: وىما طرفا العممية والذي يتـ بينيما التفاعؿ، المعمـ  .8

ىو طرؼ  والمتعمـ أو المعمـ ومجموع التبلميذ. فالمعمـ
 والطرؼ اآلخر ىو مف يتعامؿ معو.

الخبرة: وىي المعمومات واألفكار والميارات واالتجاىات والقيـ  .3
 .التي يرغب المعمـ في نقميا إلى الطرؼ اآلخر

المشاركة: وىي إشراؾ المعمـ لممتعمـ فيما يقـو بتعميمو إياه  .4
[8]. 

موب ويستخدـ عضو ىيئة التدريس االتصاؿ غير المفظي كأس     
تعزيز لمطالب مف خبلؿ االبتسامة، والتواصؿ البصري، وتحريؾ 

 أكثر مف مرة، ولمس كتؼ الطالب عقب قياـ إلى األماـ الرأس
حركية وجسدية  إشارات باستجابة مرغوب فييا عمى شكؿ األخير

تحمؿ معنى محددا الطالب أو التربيت عميو بحنو، والمصافحة 
 .[9]باليد، 
العيوف ذات أىمية كبيرة في عممية االتصاؿ تعتبر  كما     

حيث يتركز  الطمبة وعضو ىيئة التدريس، التربوي غير المفظي بيف
 أو تستغرقيا تمؾ النظرة ذلؾ في اتجاه نظرة العينيف والمدة التي

الصمت والتوقؼ عف الحديث،  أما .شيء معيف إلى عدـ النظر
التدريس في فيستخدـ في عممية التفاعؿ عند رغبة عضو ىيئة 

وحدات أصغر لفيـ أفضؿ  إلى تنويع المثيرات، وتجزئة المعمومات
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لممادة، ولمتركيز عمى نقطة معينة، وإلعطاء الوقت الطمبة لمتفكير 
 عدـ الموافقة عمى سموؾ غير إظيار إلى وطرح األسئمة، باإلضافة

 .مرغوب فيو مف الطمبة 
المفظي  ويؤثر المظير كعنصر مف عناصر االتصاؿ غير     

األوؿ، كما  خاصة في االنطباع األشخاص عمى العبلقات بيف
يرتبط بالمظير نوعية الثياب والحمي والزينة والبنية الجسدية. بينما 
 الوجو فيو الجانب المركزي في المظير الذي يعطي االنطباع

لممعمومات عف الحالة  أساسيا لآلخريف، ويعد مصدرا األوؿ
كبيرة في عممية االتصاؿ  أىمية عيوف فمياال أما .العاطفية لصاحبو

غير المفظي حيث يتركز ذلؾ في اتجاه نظرة العينيف والمدة التي 
 إلى شيء معيف إلى يؤدي إلى عدـ النظر أو تستغرقيا تمؾ النظرة

لمعرفة مدى اىتماـ المتصؿ بنا  أساسا تزويدنا بمعمومات تعد
 .ومدى انجذابنا نحونا

المفظي التمقائي ىو الذي يحدث عمى نحو التواصؿ غير  إف     
طبيعي دوف قصد وىو يحدث طواؿ الوقت في حجرات الدراسة 

قدرا كبيرا مف التواصؿ غير المفظي غير  اآلخريف إلى وينقؿ
 .[10] يبلحظ ويفسر انو إال التمقائي
المظير الخارجي لعضو ىيئة التدريس  بأف ولذلؾ يمكف القوؿ     

عممية التفاعؿ التربوي،  ينو وبيف الطمبة فييؤثر عمى العبلقات ب
 وأنو ويعتبر حسف الينداـ ميما عند عضو ىيئة التدريس خاصة

قدوة يحتذى بو مف قبؿ الطمبة. ويظير عضو ىيئة التدريس الذي 
يمتـز بالحضور في المواعيد المحددة لممحاضرة، جديتو واحترامو 

ة وحركتو في بعده عف الطمب أو ولآلخريف، ويؤثر قربو لنفسو
األمور المادية في المكاف  إلى المكاف عمى عممية التعمـ، باإلضافة

 كاإلضاءة والتيوية وترتيب المقاعد، والتي تعمؿ جميعيا عمى
 .رسائؿ غير لفظية لمطمبة إرساؿ

تدعـ ميارات االتصاؿ التربوي  إجراءات[11] ولقد حددت زعموش 
 :غير المفظي لدى عضو ىيئة التدريس وىي

استخداـ االتصاؿ غير المفظي أكثر مف االتصاؿ المفظي  .8
 أثناء الحصص.

 استخداـ حركات الجسـ في تقديـ التوجييات بحيث يجب عدـ .8
االستيانة بأي حركة الف حركات الجسـ مصدر ثري وغني  

 بالمعمومات التوضيحية المساعدة لتفسير الرسالة.
ذلؾ لعدـ أف تعني إشارات الجسـ ما يعنيو مضموف الرسالة و  .3

 إحداث تناقض بيف الرسالة المفظية والرسالة غير المفظية.
تدريب المتعمميف عمى إشارات معينة أثناء المقاءات وىذا  .4

يسمح بعدـ إضاعة الوقت في محاوالت تفسير الرسالة غير 
ىماؿ األداء.  المفظية الجديدة وا 

االىتماـ بتعبيرات الجسـ عند االستماع لحديث الطالب ألنيا  .5
دـ المعمومات إضافية لتحديد نوعية المشكمة التي ال يجرؤ تق

 المتعمـ في اإلفصاح عنيا.
تدعيـ الحديث دائما بإشارات جسمية أي جعؿ التعميمات  .6

 المفظية مرفقة بإشارات معروفة ومفيـو لدى المستقبؿ الطالب.
تجنب استعماؿ اإلشارات وحركات الجسـ الدالة عمى التحقير  .7

 .والتجريح لممتعمـ
التنويع في اإليقاع الصوتي طبقا لمتطمبات وظروؼ الموقؼ  .8

 أو الحديث.
 مشكمة الدراسة. 2

ال يمكف تصور نجاح عممية االتصاؿ التربوي والتي ىي      
المفظي وغير )أساس العممية التعميمية التعممية إال بالتفاعؿ 

. ولقد أشارت العديد مف الدراسات إلى أف عدـ إتقاف (المفظي
س لميارات التواصؿ التربوي يصعب مف نجاح ميمتو المدر 

التعميمية. وفي ضوء ما سبؽ، فسيحاوؿ البحث الحالي معرفة مدى 
توفر ميارات االتصاؿ التربوي غير المفظي لدى أعضاء ىيئة 
التدريس في السنة التحضيرية في جامعة نجراف مف وجية نظر 

 الطمبة.
 أسئمة الدراسةأ. 
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 توفر ميارات االتصاؿ التربوي غير المفظي السؤاؿ األوؿ: ما مدى
 ىيئة التدريس في السنة التحضيرية في جامعة نجراف أعضاء لدى 
 :مف وجية نظر الطمبة حسب المحاور التالية 
 المظير الخارجي  .8
 الصوت  .8

 واإليماءات ج( الحركات الجسدية
  د( الزماف
  ىػ( المكاف

غير المفظي )المظير السؤاؿ الثاني: أي محاور االتصاؿ التربوي 
الخارجي، الصوت، المكاف، الزماف، الحركات واإليماءات( أكثر 

ىيئة التدريس في السنة التحضيرية في جامعة  أعضاء توفرا لدى
 نجراف مف وجية نظر الطمبة؟

إحصائية عند مستوى  السؤاؿ الثالث: ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة
التدريس في السنة ىيئة  عضاءأ في استخداـ ( = 0,05) الداللة

التحضيرية في جامعة نجراف لميارات االتصاؿ التربوي غير 
 المفظي يعزى لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(؟
عند مستوى  إحصائية السؤاؿ الرابع: ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة

ىيئة التدريس في  أعضاء في استخداـ ( = 0,05) الداللة
المفظي يعزى لمتغير جامعة نجراف لميارات االتصاؿ التربوي غير 
 المستوى الدراسي )مستوى أوؿ، مستوى ثاني(؟

 هدف الدراسةب. 
معرفة مدى توفر ميارات االتصاؿ التربوي غير المفظي لدى  .8

أعضاء ىيئة التدريس في السنة التحضيرية في جامعة نجراف 
 مف وجية نظر الطمبة.

التعرؼ عمى الفروؽ في مدى توفر ميارات االتصاؿ التربوي  .8
غير المفظي لدى أعضاء ىيئة التدريس لميارات االتصاؿ 
التربوي غير المفظي باختبلؼ متغيرات الجنس، والمستوى 

 الدراسي.

تعزيز أىمية استخداـ ميارات التواصؿ التربوي غير المفظية  .3
الفعالة لدى عضو ىيئة التدريس في الجامعات مف خبلؿ 

 نتائج الدراسة.
راسات المشابية والتي تيتـ أف يكوف ىذا البحث مرجعا لمد .4

 بميارات االتصاؿ التربوي.
 دراسةأهمية الج. 
أىمية الموضوع الذي سيتناولو البحث وىو مدى توفر ميارات  .8

االتصاؿ التربوي غير المفظي لدى أعضاء ىيئة التدريس في 
جامعة نجراف مف وجية نظر الطمبة، كوف االتصاؿ التربوي 

التفاعؿ والتفاىـ بيف أطراؼ العممية ميـ كأداة فعالة إليجاد 
التربوية، مما يؤدي لتحقيؽ األىداؼ التربوية الموضوعة، فمف 
الميـ لعضو ىيئة التدريس امتبلؾ ميارات تؤدي إلى تحسيف 

 مخرجات الجامعة.
أىمية الفئة التي سيتناوليا البحث وىي أعضاء ىيئة التدريس  .8

 مية التعميمية.والذيف ىـ األساس في تطوير العممية التعم
يؤمؿ مف ىذا البحث أف يخرج بتوصيات تفيد الجامعة  .3

ومتخذي القرار فييا لرفع كفاءة أعضاء ىيئة التدريس وتجويد 
أدائيـ في عممية اتصاليـ التربوي مع الطمبة، ومعالجة أوجو 

لتحسيف العممية التربوية، وتفعيؿ دور  -إف وجدت  –القصور 
داريا فعاال في عضو ىيئة التدريس باعتباره ق ائدا تربويا وا 

 تفاعمو مع طمبتو.
توفير قاعدة معمومات حوؿ موضوع البحث لقمة الدراسات  .4

 التي تناولتو في العالـ العربي.
 مصطمحات الدراسةد. 

تشمؿ الدراسة عددا مف التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدارسة 
 :وىي
 ؿ تمقائي الميارة: السرعة والدقة واإلتقاف في أداء عمؿ بشك

 وبدوف بذؿ جيد معقد. 
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  االتصاؿ التربوي غير المفظي: ىو عممية تفاعؿ تربوي ما
بيف عضو ىيئة التدريس والطمبة مف خبلؿ استخداـ الحركات 
الجسدية واإليماءات، وتعبيرات الوجو، والمظير الخارجي، 
والصوت، والزماف، والمكاف وبدوف استخداـ لغة منطوقة أو 

ذه العممية معانيا ودالالت رمزية لتحقيؽ مكتوبة، وتحمؿ ى
 ىدؼ تربوي مقصود.

  السنة التحضيرية: سنة تأىيمية لمطالب تتكوف مف فصميف
دراسييف يدرس فييما الطالب مقررات في المغة اإلنجميزية 
والرياضيات والحاسب اآللي وميارات تطوير الذات، وتيدؼ 

العممي( إلى تأىيؿ طبلب وطالبات قسـ العمـو الطبيعية )
لمدراسة الجامعية لدرجة البكالوريوس وسد الفجوة القائمة بيف 
التعميـ العاـ والتعميـ الجامعي، واجتيازىا شرط أساسي 

 لمراغبيف في االلتحاؽ بالتخصصات التي تشترطيا. 
  محاور ميارات االتصاؿ التربوي غير المفظي: وىي

مجموعات مف ميارات االتصاؿ التربوي غير المفظي 
محورية األساسية التي يستخدميا عضو ىيئة التدريس ال

وتتكوف مف ميارات فرعية ضمف نفس المجموعة. وىذه 
المحاور كالتالي: محور المظير الخارجي، والصوت، 

 والحركات الجسدية واإليماءات، والزماف والمكاف.
  عضو ىيئة التدريس: ىو كؿ مف يحمؿ درجة عممية

 ية التدريس في جامعة نجراف.بكالوريوس فما فوؽ ويقـو بعمم
 محددات الدراسةه. 

تبقى نتائج ىذه الدراسة مرىونة بجممة مف المحددات المكانية، 
 :والزمنية، والمنيجية، محددة بما يمي

اقتصرت ىذه الدراسة عمى طمبة السنة التحضيرية في  .8
جامعة نجراف في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 ىػ.8433-8434
أداة الدراسة لجمع البيانات ولتحقيؽ أىداؼ  استخدمت .8

 الدراسة.

 الدراسات السابقة. االطار النظري 3
 أعضاء بعنواف "ميارات االتصاؿ لدى  [12]دراسة النظامي     

ىيئة التدريس في كمية التربية في جامعة اليرموؾ مف وجية نظر 
والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى توافر ميارات  ،"الطمبة
التدريس في كمية التربية في جامعة  صاؿ لدى أعضاء ىيئةاالت

    اليرموؾ مف وجية نظرىـ. 
الباحثة استبانة وزعت عمى عينة عشوائية مف  ولقد استخدمت     

التربية جامعة اليرموؾ. وبينت  ( طالب وطالبة في كمية8811)
ألعضاء ىيئة  النتائج توفر ميارات االتصاؿ بدرجة متوسطة

 ي كمية التربية في جامعة اليرموؾ مف وجية نظر الطمبةالتدريس ف
مع وجود فروؽ ذات داللة لمدى توفر ميارات االتصاؿ باختبلؼ 

لصالح طمبة السنة الرابعة ووجود فروؽ ذات  المستوى الدراسي
 .اإلناث عمى متغير الجنس لصالح إحصائية داللة
بعنواف "مدى توفر ميارات االتصاؿ غير  [7]العريني  دراسة     

التدريس في كمية العمـو بجامعة القصيـ مف  المفظي لدى ىيئة
لتعرؼ عمى مدى توافر  وجية نظر الطمبة" والتي ىدفت إلى

العمـو  ميارات االتصاؿ غير المفظية لدى ىيئة التدريس في كمية
 بجامعة القصيـ مف وجية نظر الطمبة، والتعرؼ عمى معنوية

مستوى ميارات االتصاؿ غير المفظي ألعضاء ىيئة  الفروؽ في
المستوى الدراسي والمعدؿ التراكمي  التدريس مف وفؽ متغيرات

عمى عينة مف  والتخصص، واستخدـ الباحث استبانة وزعت
. وبينت النتائج إلى توّفر ميارات481)  ( طالب مف كمية العمـو

ي كمية العمـو بجامعة االتصاؿ غير المفظية لدى ىيئة التدريس ف
 إحصائية ال وجود لفروؽ ذات داللة وبأنو متوسطة، القصيـ بدرجة

لمدى توّفر ميارات االتصاؿ غير المفظية لدى ىيئة التدريس في 
باختبلؼ متغير التخصص والمعدؿ التراكمي  كمية العمـو

  .لصالح السنة الرابعة وباختبلؼ متغير السنة الدراسية
بعنواف "الوظائؼ التعميمية  [13]ف، السر احمد سميما دراسة     

لبلتصاؿ غير المفظي في الحديث النبوي" والتي  والفاعمية التعممية
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غير المفظي المستخدمة في  ىدفت إلى تحديد أساليب االتصاؿ
وفاعميتيا التعممية. ولقد  الحديث النبوي ومعرفة وظائفيا التعميمية

 األحاديث ى عمى عينة مفاستخدـ الباحث أسموب تحميؿ المحتو 
النبوية الصحيحة. ولقد بينت النتائج أف أساليب االتصاؿ غير 

الحديث النبوي تمثمت فيما يأتي: تعبيرات الوجو،  المفظي في
الوظائؼ  أف الجسمية العامة. وبينت واستخدامات اليد، والحركات

التعميمية لبلتصاؿ غير المفظي في الحديث النبوي تمثمت في 
واالستعداد، والتفاعؿ التربوي، ونقؿ الرسائؿ الوجدانية، ونقؿ  ةالتييئ

 أف المعرفية، ونقؿ التوجييات العممية المباشرة. كما بينت الرسائؿ
االتصاؿ غير المفظي في الحديث النبوي قد حقؽ فاعمية تعممية 
 في المجاؿ المعرفي، والمجاؿ االنفعالي، ومجاؿ تعمـ الميارات،

ركية. وقدـ الباحث توصيات منيا ضرورة النفس ح واألفعاؿ
في عمميات التعميـ واالقتداء بالنبي  استخداـ االتصاؿ غير المفظي
 .التعميمية أساليبو صمى اهلل عميو وسمـ في كؿ

مدى استخداـ معممي ، بعنواف "[14]المرشد، يوسؼ  دراسة     
المرحمة لميارات االتصاؿ في تدريس تبلميذ  الدراسات االجتماعية

العربية السعودية"، والتي ىدفت  المتوسطة بمنطقة الجوؼ بالمممكة
االجتماعية لميارات  لمعرفة مدى استخداـ معممي الدراسات

 االتصاؿ، وىؿ يختمؼ ىذا االستخداـ باختبلؼ نوع ميارات
( 51االتصاؿ )لفظي وغير لفظي(. وتكونت عينة الدراسة مف )

المرحمة المتوسطة بمنطقة الجوؼ االجتماعية في  معمـ لمدراسات
ولقد استخدـ الباحث أداة المبلحظة. . بالمممكة العربية السعودية

متوسط درجة استخداـ معممي الدراسات  أف وبينت النتائج
االجتماعية لميارات االتصاؿ بصورة عامة كانت بيف أحيانا 

ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ  وبأنو وغالبا.
المفظية مف قبميـ. وبوجود فروؽ ذات  ارات المفظية أو غيرالمي

تعزى إلى متغير  (= 0,05) داللة إحصائية عند مستوى الداللة
سنوات.  الخبرة في مجاؿ التدريس لصالح األكثر خبرة مف خمس

وبينت أف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

((=0.01 فظية مف حيث نظرات الستخداـ الميارات غير الم
يماءات العيف، وتعبيرات الوجو، شارات الرأس، وا   .التعزيز وا 

 –بعنواف "األمر يسير بدوف أف تتحدث   [15]ىاميميف دراسة     
 االتصاالت غير المفظية كأداة إلنشاء إدارة فعالة لمصؼ إشارات

   الدراسي". 
 الفصوؿالدراسة إلى فحص دور التواصؿ غير المفظي في  ىدفت

بإدارة الفصوؿ الدراسية، وقد أجريت ىذه  الدراسية مف حيث صمتو
اإلعدادية، حيث قامت باستطبلع  الدراسة عمى المرحمة الدراسية

بيئة تعمـ مثمرة. وقد  لدور لغة الجسد واإليماءات في الحفاظ عمى
المبلحظات  استخدـ الباحث أدوات مختمفة ىي: جمع البيانات،

التي  اقبة، والفيديو، والمقاببلت. ومف أىـ النتائجالميدانية، والمر 
توصمت إلييا الدراسة فعالية اإلشارات غير المفظية مثؿ: وقت 

وقرب المسافة، ونظرة المعمـ في الحفاظ عمى البيئة  االنتظار،
 .بيئة تؤدي إلى التعمـ التعميمية المنتجة وتييئة

لفاعمية المدير  بعنواف "تصورات المعمـ [16] دراسة رينيكنج     
غير المفظي". ىدفت الدراسة إلى اختبار  في إجادة االتصاؿ

غير المفظي لممعمميف،  تصورات المعمميف عف كفاءة االتصاؿ
بفاعمية أدائو  والتعرؼ عمى مدى ارتباط كفاءة المدير غير المفظية

بوجو عاـ، كما ىدفت إلى التعرؼ عمى تصورات المعمميف عف 
ريف، والتعرؼ عمى العبلقة بيف تصور المعمـ تغيير المدي كفاءة

كفاءة االتصاؿ غير المفظي، وجودة  :حوؿ المدير مف حيث
ومعممة مف معممي  ( معمماً 887األداء. وطبقت الدراسة عمى )

كأداة  المرحمة الثانوية بمقاطعة ىوستوف. واستخدمت االستبانة
اءة لمدراسة. وبينت النتائج إلى أف تصورات المعمميف عف كف

المفظي لممديريف ليا تأثير عمى فعالية المدير بوجو  االتصاؿ غير
المعمميف لجودة تغيير المديريف ليا تأثير  عاـ، كما أف تصورات

وكفاءة اتصاليـ غير المفظي.  عمى تصوراتيـ عف فعالية المديريف
تحسيف  كما أف توطيد عبلقة المعمـ مع المدير يساعد عمى
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لمدرسة ويساعد عمى نشر جوٍّ مدرسي التواصؿ غير المفظي با
 .جيد

بعنواف "ىؿ يمكف تعمـ ميارات  [17] وآخروف ايشيكاوا دراسة     
" ىدفت ىذه الدراسة لتطوير برنامج لتدريس غير المفظي؟ االتصاؿ

المفظي واختبار فعالية ىذا البرنامج في  ميارات االتصاؿ غير
المفظي. ولقد استخدـ غير  تطوير وعي الطالب وأدائو في االتصاؿ

 87و ذكور 79( طالب مف كمية طب )816الباحثوف عينة مف )
إناث( اختارىـ بطريقة طبقية حسب الجنس وبطريقة عشوائية مف 

لمتدرب في جمسة عمى ميارات االتصاؿ قبؿ تقديـ  مجموعة 84
وبعد الجمسة التدريبية،  .اليادؼ اختبار الفحص السريري المنظـ

في مقابمة اختبار الفحص السريري المنظـ  فيـأىدا كتب الطبلب
الطالب  أداء محتوى. ولقد تـ تقييـ إلى اليادؼ، والتي تـ تحويميا

في االتصاؿ غير المفظي باالعتماد عمى فيديو مسجؿ لممقاببلت 
تمت في االختبار. بينت النتائج أف مجموعة الطبلب كانوا  التي

تصاؿ غير المفظي ولـ المتعمقة باال األىداؼ قادريف عمى كتابة
االتصاؿ غير المفظي في  يكف ىناؾ فروؽ ذات داللة في تقييمات

وعي الطمبة  االختبار. كما بينت النتائج فعالية البرنامج في رفع
 .باالتصاؿ غير المفظي ولكنو لـ يكف كافيا لتغيير األداء الفعمي

توصية ببحوث أخرى تستكشؼ ما إذا كاف التدريب اإلضافي 
 .غير المفظي أداء االتصاؿ سيحسف
بعنواف "دور السموؾ غير المفظي في  [18] دراسة جوفيندير     

" والتي والنتائج المترتبة عمى ذلؾ تزويد الطبلب بتغذية راجعة
في تزويد الطبلب  ىدفت إلى معرفة دور السموؾ غير المفظي

تسجيؿ  بتغذية راجعة. ولقد استخدـ الباحث طريقة المبلحظة وتـ
تفاعؿ عف طريؽ كاميرا فيديو لرصد السموؾ غير المفظي عند ال

ودوره في التغذية الراجعة. ولقد تـ تحويؿ األقساـ التي  المعمـ
السموؾ غير المفظي لنموذج جيفرسوف. كما تـ  استخدـ فييا المعمـ

التحميؿ  أثناء بسموؾ غير لفظي تضميف صور لممعمـ أثناء قيامو
تطور الفعؿ. وبينت النتائج أف معمـ  إظيار اجؿ ليذه البيانات مف

المفظي بأشكالو المتنوعة  المغة االنجميزية يعتمد عمى السموؾ غير
ويزودىـ  في كثير مف األحياف حتى يصحح أخطاء الطبلب

 بالقرائف الصحيحة. ووجدت الدراسة أيضا أف المعمـ في كثير مف
ولكف  األحياف ال يصحح األخطاء مباشرة لمطبلب بشكؿ لفظي

المفظي إلعطاء الطبلب الفرصة لمراجعة  يستخدـ السموؾ غير
أف المعمميف يستخدموف  إجاباتيـ وأخطائيـ، كما بينت النتائج

 .الراجعة السموؾ المفظي كمبلذ أخير لتزويد الطبلب بالتغذية
بعنواف "السموؾ غير  ,Chaudhry & Arif [19] دراسة     

تحصيؿ الطالب". ىدفت الدراسة عمى  المفظي لدى المعمميف وأثره
 األكاديمي التحصيؿ لمعرفة اثر سموؾ المعمميف غير المفظي عمى

لمطالب، والعبلقة بيف االتصاؿ غير المفظي لممعمميف العامميف في 
( معمـ 91تعميمية مختمفة. تـ اختيار عينو عنقودية مف ) مؤسسات

 تحاديةالعامميف في المدارس الحكومية اال واإلناث مف الذكور
المتوسطة، ومدارس الجيش العامة، والمدارس الخاصة  اإلنجميزية

استخدـ نموذج مبلحظة بمقياس تصنيفي  بطريقة عشوائية. ولقد
جالوويز عف التواصؿ   مكوف مف سبع نقاط معتمدا عمى فئات

لممعمميف  غير المفظي. وبينت النتائج أف السموؾ غير المفظي
ظي مف خبلؿ تقبؿ مشاعر وأفكار متناسؽ ومتسؽ مع السموؾ المف

المحاضرة. كما بينت عدـ وجود اختبلفات  أثناء الطبلب وأسئمة
السموؾ غير المفظي. وعدـ وجود  بيف المعمميف الذكور واإلناث في

في المدارس  فروؽ في السموؾ غير المفظي لممعمميف العامميف
 ميفالخاصة والعامة. ووجود عبلقة بيف السموؾ غير المفظي لممعم

 .والتحصيؿ األكاديمي لمطمبة
مف الدراسات السابقة بأنيا تناولت االتصاؿ غير  تبيف      

زوايا، فركزت عمى تناوؿ موضوع مدى  المفظي التربوي مف عدة
 المفظي لدى توفر ميارات االتصاؿ وميارات االتصاؿ غير

 [7]ودراسة العريني  [12]ىيئة التدريس كدراسة النظامي  ءأعضا
وركز بعضيا عمى تحديد أساليب االتصاؿ  [14]. ودراسة المرشد

الحديث النبوي ومعرفة وظائفيا  غير المفظي المستخدمة في
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كما تناولت  [13]. التعميمية وفاعميتيا التعممية كدراسة سميماف
ببيئة  بعض ىذه الدراسات ميارات االتصاؿ غير المفظي وعبلقتو

 [15] ظ عمى ىذه البيئة كدراسةتعمـ مثمرة ومدى فعاليتو لمحفا
Hamelin  باإلضافة إلى تأثيره في فعالية أداء المدير وعبلقتو

 تحسيف االتصاؿ غير المفظي بينيما كدراسة بالمعمـ وأثرىا في
 . [16]رينيكنج
 تناولت بعض الدراسات فعالية برنامج تدريس ميارات كما     

زيادة وعييـ وتغيير الطمبة وأثرىا في  االتصاؿ غير المفظي لدى
 وتناوؿ بعضيا  ,Ishikawa and others [17]أدائيـ كدراسة

استخداـ االتصاؿ غير المفظي كسموؾ صادر مف المعمـ  اآلخر
عطائيـ التغذية الراجعة المناسبة  لتصحيح أخطاء الطبلب وا 

ومعرفة اثر سموؾ المعمميف غير المفظي في  [18]. كدراسة
. ولقد اختمفت ىذه [19] كدراسة لمطالب األكاديمي التحصيؿ

حيث استخداـ األدوات المناسبة لمكشؼ عف موضوع  الدراسات مف
وتباينت مف حيث استخداـ أداة . الدراسة والوصوؿ إلى نتائج

ولقد مثمت ىذه  .االستبانة، والمبلحظة، والمقابمة، واالختبار

سة لمدرا الدراسات قاعدة معمومات اعتمد عمييا في اإلطار النظري
 .الحالية وفي تحميؿ النتائج
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسةأ. 
استخداـ المنيج الوصفي لوصؼ الظاىرة محؿ الدراسة،  سيتـ     

البيانات واستخبلص الدالالت لتحديد  وجمع وتفسير وتحميؿ
التحضيرية في جامعة نجراف  المشكبلت األكاديمية لطمبة السنة

المراجع والمصادر  البحثي السابؽ بعد الرجوع إلىوربطيا بالتراث 
 .السابقة األدبيات لبناء
 مجتمع الدراسةب. 
مجتمع الدراسة مف جميع طبلب وطالبات السنة  تكوف    

والمسجميف في الفصؿ الدراسي  التحضيرية في جامعة نجراف،
عددىـ بحسب  ىػ وقد بمغ8434-8433الثاني لمعاـ الجامعي 

( طالبا 8851القبوؿ والتسجيؿ في الجامعة )إحصائية عمادة 
 (:8وكما يوضحو الجدوؿ ) وطالبة،

 1جدول 
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات الجنس والمستوى الدراسي

 المجتمع المستوى األول المستوى الثاني المجموع
 الطالب 314 548 858
 الطالبات 888 887 898
 المجموع 485 735 8851

 عينة الدراسةج. 
( طالبا وطالبة مف السنة 867عينة الدراسة مف ) تكونت     

اختيارىـ بالطريقة العشوائية.  التحضيرية في جامعة نجراف تـ

الدراسة. ويبيف الجدوؿ  %( مف مجتمع83وتشكؿ العينة ما نسبتو )
 .متغيرات الدراسةالعينة بحسب  أفراد ( توزيع8)

 2جدول 
 حسب متغيري الجنس والمستوى الدراسي توزيع عينة طالب وطمبة السنة التحضيرية في جامعة نجران

 النسبة المئوية التكرار الصفة المتغير
 74.8 898 ذكر الجنس

 85.8 69 أنثى
 %111 267 الكمي 

 36.3 97 مستوى أوؿ المستوى الدراسي
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 63.7 871 مستوى ثاني
 %111 267 الكمي 
 
 

 أداة الدراسةد. 
 ( فقرة موزعة عمى خمسة51تطوير استبانة مكونة مف ) تـ      

االتصاؿ التربوي غير المفظي لدى  محاور مف محاور ميارات
والصوت، والحركات  : المظير الخارجي،يالتدريس وىعضو ىيئة 

(. 3كما يوضح الجدوؿ ). والمكاف والزماف، ،واإليماءات الجسدية
 Edward ولقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى تصنيؼ إدوارد ىاؿ

Hall تناوليا لميارات االتصاؿ غير المفظي وضمف المحاور  في
كما تمت االستعانة ببعض الدراسات السابقة التي تعرض  .الخمسة

 التي تـ استخداميا فييا األدوات لموضوع الدراسة واالستفادة مف
 .)8ممحؽ )

  3جدول 
 من وجهة نظر الطمبة حسب الفقرات لدى أعضاء هيئة التدريس في السنة التحضيرية توزيع محاور مهارات االتصال التربوي غير المفظي

 عدد الفقرات أرقام الفقرات المحاور الرقم
 81 81-8 المظير الخارجي 8
 81 81-88 الصوت 8
 81 31-88 المكاف 3
 88 48-38 الزماف 4
 9 51-48 الحركات واإليماءات 5

   51 العدد اإلجمالي
ولتفسير النتائج ومعرفة مدى توفر ميارات االتصاؿ التربوي غير 

ىيئة التدريس في السنة التحضيرية في جامعة  أعضاء المفظي لدى
اعتماد مقياس التقدير التالي ومف  نظر الطمبة، تـنجراف مف وجية 

الحسابية، وكما ىو  أجؿ تفسير النتائج وبحسب المتوسطات
 ):4موضح في الجدوؿ )

 4جدول 
 مقياس التقدير لدرجات فقرات االستبانة

 درجة معدومة درجة ضعيفة درجة متوسطة درجة مرتفعة مستوى المقياس
 فأقؿ 8.75 8.5 – 8.75أكثر مف  3.85 – 8.5أكثر مف  4 – 3.85أكثر مف  الحسابي المتوسط

 األداةصدق . ه
التحقؽ مف الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة مف خبلؿ  تـ      

مف أعضاء ىيئة التدريس  عرضيا عمى عدد مف المحكميف
 أصوؿ تخصصات(، في 9المختصيف في مجاؿ التربية وعددىـ )

التربية، والقياس والتقويـ، والمناىج والتدريس في جامعة نجراف في 
العربية السعودية لمتحقؽ مف مدى اتساؽ الفقرات وعبلقتيا  المممكة

ومبلءمتيا ليدؼ الدراسة، باإلضافة إلى الحكـ  بموضوع الدراسة
لممحاور،  األداة وانتماء فقرات عمييا مف حيث الصياغة المغوية،

 وكفاية عدد الفقرات، ومبلءمتيا ليدؼ الدراسة. ولقد تـ اختيار
الفقرات التي اتفؽ عمييا الكؿ، مع تعديؿ صياغة بعض الفقرات 

%( مف 81فقرات استنادا عمى موافقة )) 6حيث تـ حذؼ )
عدـ انتمائيا  أو عدـ وضوحيا أوالمحكميف بسبب تكرارىا 

( 51يا النيائية مف )مكونة بصورت األداة أصبحت لممحاور. وبذلؾ
 .)8فقرة موزعة عمى خمسة محاور. الممحؽ )

 ت األداةاثبو. 
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بعد التأكد مف صدؽ أداة الدراسة، تـ التأكد مف ثباتيا عمى      
( طالبا وطالبة في السنة 51عينة استطبلعية مكونة مف )

ات كرونباخ التحضيرية في جامعة نجراف، ثـ تـ حساب معامؿ الثب

ألفا لكؿ محور مف المحاور، ولؤلداة ككؿ لمتحقؽ مف درجة 
( يوضح ذلؾ.5وفقراتيا، والجدوؿ )االتساؽ الداخمي لممحاور 

 
  5جدول 

 لولألداة ككلدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران من وجهة نظر الطمبة  قيم معامالت الثبات لمحاور مهارات االتصال التربوي غير المفظي
 *معامل ثبات كرونباخ ألفا المحور 
 1.791 المظير الخارجي 8
 1.671 الصوت 8
 1.778 المكاف 3
 1.766 الزماف 4
 1.771 الحركات واإليماءات 5

 1.916 اإلجمالي 
 ( فأقل1.15* دال عند مستوى الداللة )

تتمتع ( أف معدالت الثبات لمحاور الدراسة 5الجدوؿ ) ويبيف
نسبيا، حيث بمغ الثبات الكمي لؤلداة  بمعامبلت ثبات عالية

 .الدراسة ( واعتبرت مقبولة إلجراءات1.98)
 متغيرات الدراسة ي.
 المتغيرات المستقمة وىي: .8
 )الجنس ولو فئتاف )ذكر وأنثى 
 )المستوى الدراسي ولو مستوياف )األوؿ والثاني 
المتغير التابع: استجابات أفراد العينة عمى فقرات األداة  .8

التي تمثؿ مدى استخداـ أعضاء ىيئة التدريس لميارات االتصاؿ 
التربوي غير المفظي مف وجية نظر الطمبة وتشمؿ خمسة محاور 

 ىي: 
 المظير الخارجي  .8
 الصوت  .8
 الحركات الجسدية واإليماءات .3
 الزماف  .4
 المكاف  .5

 تطبيؽ أداة الدراسة

الدراسة عمى طبلب وطالبات السنة التحضيرية بعد  أداة تـ توزيع
( نسخة 365حيث تـ توزيع ما يقارب ) التحقؽ مف صدقيا وثباتيا،

وكانت االستبانات  ،(ـ8183أيموؿ  31-85في الفترة ما بيف )
 (.874المعادة )
 اإلحصائية المعالجة

المعالجات واستخدمت  (SPSS) البيانات باستخداـ إدخاؿ تـ
 :اإلحصائية التالية

ثبات )كرونباخ ألفا( لحساب الثبات لكؿ محور مف  معامؿ     
مف درجة االتساؽ الداخمي لممحاور  المحاور ولؤلداة ككؿ لمتحقؽ

واالنحرافات المعيارية  وفقراتيا، واستخداـ المتوسطات الحسابية
داـ استخ والدرجة والرتبة لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ. كما تـ

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية لئلجابة
 .عف السؤاؿ الثاني والثالث

 ومناقشتها . النتائج5
 :األوؿ مف السؤاؿ األوؿ نتائج الفرع

لئلجابة عف الفرع األوؿ مف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة      
ما مدى توفر ميارات االتصاؿ التربوي غير المفظي : "والذي نصو
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في السنة التحضيرية جامعة نجراف مف  لدى أعضاء ىيئة التدريس
تـ حساب  الخارجي؟ وجية نظر الطمبة حسب محور المظير

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لفقرات 
 :( وىي6)محور المظير الخارجي، كما يظير في الجدوؿ 

 
 
 
 6 الجدول

 الستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات محور المظهر الخارجي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة
 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة رقم الفقرة

 1 مرتفعة 0.60 3.60 الطمبةيتعامؿ بطريقة ميذبة مع  .6
 2 مرتفعة 0.64 3.56 يظير عميو الحماس والحيوية والنشاط .3
 3 مرتفعة 0.66 3.55 تظير عميو السبلمة الصحية والجسمية .10
 4 مرتفعة 0.68 3.54 يظير استعدادا لبلستماع لمطمبة .8
 4 مرتفعة 0.67 3.54 يدؿ مظيره الخارجي عمى الثقة بالنفس .2
 5 مرتفعة 0.66 3.50 يمشي معتدال .9
 6 مرتفعة 0.65 3.35 يظير جسمو بوضعية معتدلة .7
 6 مرتفعة 0.69 3.35 يستطيع ضبط انفعاالتو .5
 7 مرتفعة 0.73 3.27 ترافؽ االبتسامة محياه .4
 8 متوسطة 0.79 3.08 ييتـ بمظيره الخارجي .1

   مرتفعة 0.39 3.43 الدرجة الكمية لممحور
( أف مدى توفر ميارات االتصاؿ التربوي 6الجدوؿ ) يشير      

التدريس في جامعة نجراف في  غير المفظي لدى أعضاء ىيئة
المتوسط  محور المظير الخارجي )مرتفعة( في مجمميا حيث بمغ

(. ولقد 1.39) ( واالنحراؼ المعياري3.43) الحسابي لممحور
السادسة "يتعامؿ بطريقة ميذبة مع الطمبة" عمى  حصمت الفقرة

حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة  أعمى متوسط بيف فقرات المحور
وحصمت الفقرة (. 1.61( واالنحراؼ المعياري )3.61السادسة )

 األولى "ييتـ بمظيره الخارجي" اقؿ درجة بيف فقرات المحور حيث
( 1.79معياري )( واالنحراؼ ال3.18بمغ المتوسط الحسابي )

متوسطة. ولقد تساوت في المرتبة الرابعة الفقرة  وكانت درجتيا
لبلستماع لمطمبة" بمتوسط حسابي بمغ  الثامنة "يظير استعدادا

والفقرة الثانية "يدؿ مظيره  ،(1.68( وانحراؼ معياري بمغ )3.54)
وانحراؼ  (3.54) الخارجي عمى الثقة بالنفس" بمتوسط حسابي بمغ

 (، وكانت درجتيما مرتفعة. كما تساوت رتبة1.67مغ )معياري ب
الفقرة السابعة "يظير جسمو بوضعية معتدلة" بمتوسط حسابي بمغ 

(، والفقرة الخامسة "يستطيع 1.65معياري بمغ ) ( وانحراؼ3.35)
( وانحراؼ معياري بمغ 3.35بمغ ) ضبط انفعاالتو" بمتوسط حسابي

 .(، وكانت درجتيما مرتفعة1.69)
 :األوؿ ج الفرع الثاني مف السؤاؿنتائ

مف أسئمة الدراسة والذي  األوؿ لئلجابة عف الفرع الثاني مف السؤاؿ
 ما مدى توفر ميارات االتصاؿ التربوي غير المفظي لدى: "نصو

ىيئة التدريس في السنة التحضيرية جامعة نجراف مف  أعضاء
تـ حساب المتوسطات  وجية نظر الطمبة حسب محور الصوت؟

حسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لفقرات محور ال
 :( وىي7الصوت، كما يظير في الجدوؿ )

 7الجدول 
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 الستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات محور الصوت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة
 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  العبارة رقم الفقرة
 1 مرتفعة 0.76 3.31 (ينوع في نبرات صوتو )ارتفاعًا وانخفاضاً  11
 2 مرتفعة 0.80 3.30 يتحكـ بنبرة صوتو حسب الموقؼ 12
 3 متوسطة 0.92 3.18 يركز عمى الكممات اليامة باستخداـ صوتو 15
 4 متوسطة 0.79 3.10 ُيظير انفعاالتو بصوتو 13
 5 متوسطة 0,87 3.00 مف مخارجيا الصحيحة األصوات يخرج 19
 6 متوسطة 0.85 2.97 يصمت أحيانا لجذب انتباه الطمبة 20
 7 متوسطة 0.85 2.95 (ُينوع في سرعات صوتو )بطيء، سريع 14
 8 متوسطة 0.89 2.81 يتوقؼ عف الحديث توقفا مؤقتا عند المواضع الميمة 18
 9 ضعيفة 0.88 2.12 ()آآآ الكبلـ أثناء لفترات طويمة لمتفكيريتوقؼ  17
 10 ضعيفة 0.92 1.97 تطغى أصوات الطبلب عمى صوتو 16

   متوسطة 0.43 2.87 الدرجة الكمية لممحور
( إلى مدى توفر ميارات االتصاؿ التربوي 7يشير الجدوؿ )     

التدريس في جامعة نجراف ضمف ىيئة  أعضاء غير المفظي لدى
بمغ المتوسط  محور الصوت في مجمميا بدرجة )متوسط(، حيث

(. 1.43( واالنحراؼ المعياري )8.87الحسابي الكمي لممحور )
غى أصوات الطبلب عمى سجمت الفقرة السادسة عشرة "تط ولقد

( 1.98وانحراؼ معياري بمغ ) (1.97) متوسط حسابي بمغ" صوتو
الفقرة الحادية عشرة "ينوع في  أما .بيف الفقرات رتبة األقؿ وىي

 المتوسط الحسابي  نبرات صوتو )ارتفاعا وانخفاضا("، فبمغ

 .الفقرات ( وكانت األعمى بيف1.76( واالنحراؼ المعياري )3.38)
 :األوؿ نتائج الفرع الثالث مف السؤاؿ

والذي مف أسئمة الدراسة  األوؿ لئلجابة عف الفرع الثالث مف السؤاؿ
ما مدى توفر ميارات االتصاؿ التربوي غير المفظي لدى : "نصو

في السنة التحضيرية جامعة نجراف مف  أعضاء ىيئة التدريس
تـ حساب المتوسطات  وجية نظر الطمبة حسب محور المكاف؟

الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لفقرات محور 
 :وىي( 8المكاف، كما يظير في الجدوؿ )

 8الجدول 
 الستجابة أفراد العينة لفقرات محور المكان المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة

 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة رقم الفقرة
 1 مرتفعة 0.90 3.32 يمتـز بمكاف المحاضرة المحدد في الجدوؿ الدراسي 23
 2 مرتفعة 0.79 3.30 يحافظ عمى مسافة مناسبة بينو وبيف الطبلب 21
 3 متوسطة 0.83 3.23 يحافظ عمى انتباه المتعمـ بالتحرؾ بدرجة معقولة 30
 4 متوسطة 0.96 3.17 يجيز ما يمـز مف تقنيات ومصادر تعميمية الستخداميا 29
 5 متوسطة 0.93 3.14 ييتـ باإلضاءة داخؿ القاعة 22
 6 متوسطة 1.00 3.10 ييتـ بالتيوية داخؿ القاعة 24
 7 متوسطة 0.78 3.01 يوّظؼ المكاف في عرض المحاضرة 28
 8 متوسطة 1.02 2.82 يبدي اىتماما بدرجة حرارة القاعة 25
 9 متوسطة 1.04 2.66 ييتـ بتنظيـ مقاعد جموس الطبلب داخؿ القاعة 27
 10 متوسطة 0.92 2.49 في مكاف واحد داخؿ القاعةيجمس  أو يقؼ 26

   متوسطة 3.02 3.02 الدرجة الكمية لممحور
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مدى توفر ميارات االتصاؿ التربوي  إلى( 8ويشير الجدوؿ )     
ىيئة التدريس في جامعة نجراف ضمف  أعضاء غير المفظي لدى

المحور وبمتوسط  فقرات في أغمب محور المكاف بدرجة )متوسط(
الفقرة  (، وسجمت3.18( وانحراؼ معياري بمغ )3.18حسابي بمغ )

 "يجمس في مكاف واحد داخؿ القاعة السادسة والعشروف "يقؼ أو
 وبدرجة متوسطة حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة أدنى رتبو

وسجمت الفقرة الثالثة  (0.92). (، واالنحراؼ المعياري8.49)
" الجدوؿ الدراسي بمكاف المحاضرة المحدد فيوالعشروف "يمتـز 

رتبة بيف فقرات المحور وبدرجة متوسطة، فبمغ المتوسط  أعمى
 (.1.91( واالنحراؼ المعياري )3.38الحسابي )

 :األوؿ نتائج الفرع الرابع مف السؤاؿ
مف أسئمة الدراسة والذي  األوؿ لئلجابة عف الفرع الرابع مف السؤاؿ

يارات االتصاؿ التربوي غير المفظي لدى ما مدى توفر م": نصو
في السنة التحضيرية جامعة نجراف مف  أعضاء ىيئة التدريس

تـ حساب المتوسطات  وجية نظر الطمبة حسب محور الزماف؟
الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لفقرات محور 

 :( وىي9الزماف، كما يظير في الجدوؿ )
 9الجدول 

 الستجابة أفراد العينة لفقرات محور الزمان المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة
 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة رقم الفقرة

 1 مرتفعة 0.69 3.60 يأتي لممحاضرة في الوقت المحدد 31
 2 مرتفعة 0.71 3.40 يحسف إدارة الوقت 34
 3 مرتفعة 0.74 3.36 يطرح األفكار الرئيسة في الوقت المناسب 39
 4 متوسطة 0.87 3.22 يوزع األنشطة والواجبات بشكؿ منتظـ عمى مدار الفصؿ 36
 5 متوسطة 0.85 3.21 يعطي الطبلب الوقت الكافي إلبداء آرائيـ 35
 6 متوسطة 0.93 3.06 متساويًا لممناقشة والحواريعطي الطبلب وقتًا  33
 6 متوسطة 0.93 3.06 يوزع الخطة الزمنية عمى الطبلب في أوؿ محاضرة 40
 7 متوسطة 0.88 3.04 يعطي نتيجة االختبارات والتكميفات في الوقت المناسب 37
 8 متوسطة 1.01 3.02 يرحب بمقاء الطمبة خارج وقت المحاضرة 38
 9 متوسطة 0.84 2.91 لمطبلب المتأخريف بالدخوؿ بعدهيسمح  41
 10 معدومة 0.86 1.51 ينشغؿ بأشياء غير مفيدة مثؿ الجواؿ وغيره 32

   متوسطة 0.48 3.04 الدرجة الكمية لممحور
مدى توفر ميارات االتصاؿ التربوي  إلى (9ويشير الجدوؿ )     

ىيئة التدريس في جامعة نجراف ضمف  أعضاء غير المفظي لدى
المتوسط الحسابي  محور المكاف كاف بدرجة متوسطة حيث بمغ

 (. وسجمت1.48( واالنحراؼ المعياري )3.14الكمي لممحور )
الفقرة الثانية والثبلثوف "ينشغؿ بأشياء غير مفيدة مثؿ الجواؿ وغيره" 

بذلؾ رتبة بيف فقرات المحور وبدرجة معدومة. وقد سجمت  أدنى
االستبانة كميا. أما الفقرة الحادية والثبلثوف  أدنى درجة في فقرات

المحدد" فسجمت أعمى رتبة بيف فقرات  "يأتي لممحاضرة في الوقت

( 3.61الحسابي لمفقرة ) المحور وبدرجة مرتفعة، فبمغ المتوسط
والثبلثوف  (. وتساوت الفقرة الثالثة1.69واالنحراؼ المعياري )

وقتا متساويا لممناقشة والحوار" بمتوسط حسابي "يعطي الطبلب 
( والفقرة االربعوف "يوزع 1.85وانحراؼ معياري بمغ ) (3.21) بمغ

محاضرة" بمتوسط حسابي بمغ  أوؿ عمى الطبلب في الخطة الزمنية
( في المرتبة السادسة وبدرجة 1.93( وانحراؼ معياري )3.16)

 (.)متوسطة
 :األوؿ نتائج الفرع الخامس مف السؤاؿ
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مف أسئمة الدراسة  األوؿ لئلجابة عف الفرع الخامس مف السؤاؿ
ما مدى توفر ميارات االتصاؿ التربوي غير المفظي "و: والذي نص

في السنة التحضيرية جامعة نجراف مف  لدى أعضاء ىيئة التدريس

تـ حساب  واإليماءات؟ وجية نظر الطمبة حسب محور الحركات
حرافات المعيارية والدرجة والرتبة لفقرات المتوسطات الحسابية واالن

 :( وىي81واإليماءات، كما يظير في الجدوؿ ) محور الحركات
 
 
 
 11الجدول 
 الستجابة أفراد العينة لفقرات محور الحركات الجسدية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة

 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة الرقم      
 1 مرتفعة 0.80 3.34 يوزع النظرات بيف الطبلب داخؿ القاعة 44
 2 مرتفعة 0.79 3.27 يتحكـ بانفعاالتو الشخصية 50
 3 متوسطة 0.77 3.23 تتوافؽ حركات جسمو مع العبارات المستخدمة 45
 4 متوسطة 0.78 3.22 الغضب أو السرور تتضح عمى معالـ وجيو عبلمات 46
 5 متوسطة 0.82 3.21 يحافظ عمى النظر مباشرة في عيوف الطمبة 43
 6 متوسطة 0.82 3.09 يتحرؾ وىو منتصب القامة 47
 7 متوسطة 0.89 3.08 يستخدـ تعبيرات وجيو لمداللة عمى مشاعره 48
 8 متوسطة 0.86 3.07 يتابع المتحدث بيز رأسو 49
 9 متوسطة 0.90 3.06 يستخدـ حركات الجسـ في الحديث لجذب انتباه الطمبة 42

   متوسطة 0.49 3.17 الدرجة الكمية لممحور
مدى توفر ميارات االتصاؿ التربوي  إلى (81ويشير الجدوؿ )     

جامعة نجراف عمى  غير المفظي لدى أعضاء ىيئة التدريس في
 الحركات وااليماءات بدرجة كمية )متوسطة(. وبمغفقرات محور 

( واالنحراؼ المعياري 3.87المتوسط الحسابي الكمي لممحور )
الفقرة الثانية واالربعوف "يستخدـ حركات الجسـ  (. وسجمت1.49)

الطمبة" أدنى رتبة وبدرجة متوسطة، حيث  في الحديث لجذب انتباه
أما  (.1.91المعياري )واالنحراؼ  ،(3.16بمغ المتوسط الحسابي )

الطبلب داخؿ القاعة"  الفقرة الرابعة واألربعوف "يوزع النظرات بيف
 المتوسط  أعمى مرتبة بيف فقرات المحور وبدرجة )مرتفعة(. فبمغ

 (.1.81( واالنحراؼ المعياري )3.34الحسابي )
 :نتائج السؤاؿ الثاني

 أي" :ولئلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة والذي نص
محاور االتصاؿ التربوي غير المفظي )المظير الخارجي، الصوت، 

الزماف، الحركات واإليماءات( أكثر توفرا لدى أعضاء  المكاف،
التحضيرية في جامعة نجراف مف وجية  ىيئة التدريس في السنة

تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  "نظر الطمبة؟
محاور كؿ عمى انفراد، كما يظير في المعيارية والدرجة والرتبة لم

 :( وىي88الجدوؿ )
 11الجدول 

مهارات االتصال التربوي غير المفظي لدى  الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى محاور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة
 عضو هيئة التدريس من وجهة نظر الطمبة

 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي محاور الرقم
 8 مرتفعة 1.398 3.43 المظير الخارجي 8
 5 متوسطة 1.431 8.87 الصوت 8
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 4 متوسطة 1.588 3.18 المكاف 3
 3 متوسطة 1.487 3.14 الزماف 4
 8 متوسطة 1.493 3.87 الحركات واإليماءات 5

    1.369 3.11 الكمي
( أف ترتيب توفر محاور ميارات االتصاؿ التربوي 88الجدوؿ ) بيف

أعضاء ىيئة التدريس في السنة التحضيرية في  غير المفظي لدى
كاف كما يمي: في المرتبة  جامعة نجراف مف وجية نظر الطمبة

وبدرجة  األولى حصؿ محور المظير الخارجي عمى الرتبة األولى
( وانحراؼ 3.43حيث بمغ المتوسط الحسابي لممحور )مرتفعة، 

وفي المرتبة الثانية محور الحركات  (0.39). معياري بمغ
بمغ المتوسط الحسابي لممحور  واإليماءات وبدرجة متوسطة حيث

الثالثة محور  (. وفي المرتبة1.49( وانحراؼ معياري بمغ )3.87)
ي لممحور الزماف وبدرجة متوسطة حيث بمغ المتوسط الحساب

(. وفي المرتبة الرابعة محور 1.48وانحراؼ معياري بمغ ) (3.14)
متوسطة حيث بمغ المتوسط الحسابي لممحور  المكاف وبدرجة

محور الصوت فكاف في  (. أما1.58( وانحراؼ معياري )3.18)

بمغ  المرتبة الخامسة واألخيرة وبدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي
 (.1.43( وانحراؼ معياري )8.87)

 :نتائج السؤاؿ الثالث
ىؿ ": لئلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة والذي نصو

 (α ≤ 0.05) ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ميارات االتصاؿ التربوي غير المفظي لدى أعضاء  مدى توفر

التحضيرية في جامعة نجراف مف وجية  ىيئة التدريس في السنة
تـ حساب  "أنثى(؟ ة يعزى لمتغير الجنس )ذكر،نظر الطمب

 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والقيمة التائية
إلجابات الطمبة تبعًا لمتغير الجنس، كما تـ استخداـ االختبار 

،  (Independent-Samples T-test)لعينتيف مستقمتيف التائي
 .( يوضح ذلؾ88والجدوؿ )

 12الجدول 
 إلجابات الطمبة تبعًا لمتغير الجنس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية

 الداللة مستوى قيمة )ت( درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس المحور
 0.08 1.73 265 0.38 3.45 ذكر المظير الخارجي

    0.42 3.36 أنثى 
 0.12 1.56 265 0.43 2.89 ذكر الصوت
    0.42 2.80 أنثى 
 0.56 0.57 265 0.53 3.03 ذكر المكاف
    0.51 2.99 أنثى 
 0.80 0.27 265 0.46 3.05 ذكر الزماف
    0.55 3.03 أنثى 

 0.00 2.79 265 0.47 3.22 ذكر واإليماءات الحركات
    0.52 3.03 أنثى 

( إلى عدـ وجود فروؽ 88النتائج الواردة في الجدوؿ ) تشير    
بيف  (α ≤ 0.05) مستوى الداللة ذات داللة إحصائية عند

الدراسة تبعا لمتغير  عينة أفرادالمتوسطات الحسابية إلجابات 
قيمة  الجنس وفي كؿ المحاور ما عدا محور الزماف. حيث بمغت

(، وبمغت قيمة مستوى 8.73المظير الخارجي ))ت( لمحور 
قيمة ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى  وىي (1.18الداللة )
ت( لمحور الصوت  (كما بمغت قيمة (α ≤ 0.05). الداللة

وىي قيمة ليست ذات  (1.88وقيمة مستوى الداللة ) (8.54)



 

 

81 

 

وبمغت قيمت  ،(α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة داللة
 ي( وى1.56مستوى الداللة ) ةوقيم(0.57)  )ت( لمحور المكاف

 (α ≤ 0.05). مستوى الداللة قيمة ليست ذات داللة إحصائية عند
عند مستوى  إحصائيةبينت النتائج وجود فروؽ ذات داللة  ولقد 

الحركات  بيف المتوسطات الحسابية لمحور ؿ (α ≤ 0.05) الداللة
وبمقارنة المتوسطات  .صالح الذكور حيثل اتالجسدية واإليماء
الفروؽ لصالح الذكور حيث بمغ المتوسط الحسابي  الحسابية كانت

 . (3.03) ( بينما لئلناث3.88ليا )
  :نتائج السؤاؿ الرابع

ىؿ : "لئلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة والذي نصو     
 (α ≤ 0.05) الداللةىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ميارات االتصاؿ التربوي غير المفظي لدى أعضاء  مدى توفر
التحضيرية في جامعة نجراف مف وجية  ىيئة التدريس في السنة

مستوى أوؿ، مستوى ( نظر الطمبة يعزى لمتغير المستوى الدراسي
تـ حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،  "؟ثاني(

إلجابات الطمبة تبعًا لمتغير الجنس، كما تـ استخداـ  التائيةوالقيمة 
-Independent-Samples T) لعينتيف مستقمتيف االختبار التائي

test)( يوضح ذلؾ83، والجدوؿ ). 
  13الجدول 

 لمتغير المستوى الدراسي إلجابات الطمبة تبعاً  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية
 مستوى الداللة قيمة )ت( درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المستوى الدراسي المحور

 0.02 2.26 265 0.37 3.50 أوؿ مستوى المظير الخارجي
    0.40 3.39 مستوى ثاني 

 0.97 0.03 265 0.44 2.87 أوؿ مستوى الصوت
    0.42 2.87 مستوى ثاني 
 0.55 0.59 265 0.55 3.04 أوؿ مستوى فالمكا
    0.51 3.00 مستوى ثاني 
 0.90 0.12 265 0.52 3.05 أوؿ مستوى الزماف
    0.46 3.04 مستوى ثاني 

 0.30 1.09 265 0.53 3.21 أوؿ مستوى واإليماءات الحركات
    0.46 3.15 مستوى ثاني 

( إلى عدـ وجود فروؽ 83النتائج الواردة في الجدوؿ ) تشير     
بيف  (α ≤ 0.05) مستوى الداللة ذات داللة إحصائية عند

والثاني، إلجابات  المتوسطيف الحسابييف لمتغير المستوى األوؿ
المحاور  أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المستوى الدراسي، وفي كؿ

بمغت قيمة )ت( لمحور باستثناء محور المظير الخارجي. حيث 
( وىي قيمة ليست 1.97) وقيمة مستوى الداللة(0.03) الصوت

وبمغت قيمة  (α ≤ 0.05) مستوى الداللة ذات داللة إحصائية عند
وىي  (1.55الداللة ) ( وقيمة مستوى1.59)ت( لمحور المكاف )

 .(α ≤ 0.05)مستوى الداللة عند قيمة ليست ذات داللة إحصائية

( وقيمة مستوى 1.88قيمة )ت( لمحور الزماف ) كما بمغت     
وىي قيمة ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى (0.90)  الداللة
قيمة )ت( لمحور الحركات وااليماءات  أما (α ≤ 0.05). الداللة

 وىي قيمة ليست( 1.31وقيمة مستوى الداللة ) (8.18فكانت )
 .(α ≤ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

محور المظير الخارجي، فقد أظيرت النتائج وجود فروؽ  أما      
فبمغت  (α ≤ 0.05). مستوى الداللة ذات داللة إحصائية عند

وىي قيمة ذات (0.02)  (، وقيمة مستوى الداللة8.86قيمة )ت( )
 .(α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللةداللة 
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 الفروؽ لصالح المستوى األوؿوبمقارنة المتوسطات الحسابية كانت 
( بينما لممستوى الثاني 3.51حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا )

(3.39 .( 
توفر ميارات االتصاؿ غير  أف تبيففي ضوء النتائج السابقة، 

في جامعة  التربوي لدى عضو ىيئة التدريس في السنة التحضيرية
والمتوسطة نجراف مف وجية نظر الطمبة تراوحت بيف المرتفعة 

تفسير ذلؾ بتمكنيـ مف ىذه الميارات واستخداميا في  ويمكف
 يفسر بالثقة بالنفس واحتراميـ لعممية التدريس عممية التدريس. كما

 :بينت النتائج ما يمي كما دوف تشويش لعممية التفاعؿ. 
مدى توفر ميارات االتصاؿ غير التربوي لدى أعضاء ىيئة . 8

التحضيرية في جامعة نجراف حسب محور التدريس في السنة 
المظير الخارجي كانت بدرجة مرتفعة وبالمرتبة األولى. وىذه 
الميارات أكثر توفرا لدى أعضاء ىيئة التدريس مف المحاور 
األخرى. وكانت الفقرة الوحيدة ضمف ىذا المحور التي حصمت 
عمى درجة متوسطة وبترتيب أخير فقرة "ييتـ بمظيره الخارجي". 

المظير الخارجي لعضو ىيئة التدريس عنصر مف عناصر ف
االتصاؿ التربوي غير المفظي ويؤثر في عممية التفاعؿ التربوي 
وخاصة في االنطباع األوؿ. ولذلؾ يعتبر حسف الينداـ ميما ألنو 
قدوة يحتذى بو. كما ترسؿ طريقة ابتسامتو ووضعية جسمو ومشيتو 

ير لفظية تبرز ثقتو المعتدلة وسبلمة جسمو وصحتو رسائؿ غ
بنفسو وحماسو وحيويتو ونشاطو. فالمظير الخارجي مف مبلبس، 
وألوانيا، واالىتماـ بالييئة، والشعر، وغير ذلؾ يرفع استعداد عضو 

ولقد اختمفت ىذه  ىيئة التدريس العقمي ويزيد الثقة بينو وبيف طمبتو.
ات التي توصمت إلى توفر ميار  [12]الدراسة مع دراسة النظامي 

االتصاؿ لدى أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية في جامعة 
والتي توصمت  [7]اليرموؾ بدرجة متوسطة. ومع دراسة العريني 

إلى توافر ميارات االتصاؿ غير المفظي لدى أعضاء ىيئة 
 التدريس بكمية العمـو في جامعة القصيـ بدرجة متوسطة.

لدى أعضاء ىيئة مدى توفر ميارات االتصاؿ غير التربوي . 8
التدريس في السنة التحضيرية في جامعة نجراف بحسب محور 
 الحركات واإليماءات كانت بدرجة متوسطة وبالمرتبة الثانية.
وحصمت فقرة "يستخدـ حركات الجسـ في الحديثة لجذب انتباه 
الطمبة" عمى اقؿ رتبة بيف فقرات المحور. فوضع الجسد يساعد 

، والتحرؾ بقامة منتصبة تزيد مف ثقة عمى تحسيف عممية االتصاؿ
عضو ىيئة التدريس بنفسو، وحركة الرأس تعكس صراحتو وتجذب 
انتباه الطمبة بشكؿ خاص عند متابعة الطالب المتحدث بيز 
الرأس. كما تبيف أف عضو ىيئة التدريس "يوزع النظرات بيف 
الطبلب داخؿ القاعة" توفرت لدى أعضاء ىيئة التدريس وبالمرتبة 

ألولى بيف فقرات المحور. فاالتصاؿ البصري المباشر مع الطمبة ا
ينقؿ األحاسيس ويعطي الطبلب شعور بالمساواة في التعامؿ 

التي  [12]معيـ. وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة النظامي 
توصمت إلى توفر ميارات االتصاؿ لدى أعضاء ىيئة التدريس 

التي توصمت إلى  [7] بدرجة متوسطة. واتفقت مع دراسة العريني
توافر ميارات االتصاؿ غير المفظي لدى أعضاء ىيئة التدريس 
بكمية العمـو في جامعة القصيـ بدرجة متوسطة. واتفقت ىذه 

حوؿ مدى استخداـ معممي  [14]النتائج مع دراسة المرشد 
الدراسات االجتماعية لميارات االتصاؿ في منطقة الجوؼ التي 

روقا ذات داللة إحصائية لتوفر ميارات توصمت إلى أف ىنالؾ ف
 االتصاؿ غير المفظي مف حيث اإليماءات.

مدى توفر ميارات االتصاؿ غير التربوي لدى أعضاء ىيئة . 3
التدريس في السنة التحضيرية في جامعة نجراف بحسب محور 

وتبيف أف عضو  الزماف كانت بدرجة متوسطة وبالمرتبة الثالثة.
ممحاضرة في الوقت المحدد" وبالمرتبة األولى ىيئة التدريس "يأتي ل

بيف فقرات المحور، ويحسف إدارة الوقت ويعطي الطبلب وقتا 
متساويا لممناقشة والحوار ويعطي نتيجة االختبارات والتكميفات في 
الوقت المناسب، ويتمتع بجديو واحتراـ لنفسو ولآلخريف. وبينت 

شياء غير مفيدة مثؿ النتائج أف عضو ىيئة التدريس ال "ينشغؿ بأ
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الجواؿ وغيره" وكانت بدرجة معدومة مما يفسرانو يستغؿ كؿ وقت 
المحاضرة مع الطمبة. وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة النظامي 

. التي توصمت إلى توفر ميارات االتصاؿ لدى أعضاء ىيئة [12]
والتي  [7]واتفقت مع دراسة العريني  التدريس بدرجة متوسطة.

توصمت إلى توفر ميارات االتصاؿ غير المفظي لدى أعضاء ىيئة 
التدريس بكمية العمـو في جامعة القصيـ بدرجة متوسطة. كما 

والتي توصمت إلى  Hamelin [15]اتفقت ىذه النتائج مع دراسة 
أىمية االتصاؿ غير المفظي مف حيث الوقت )الزماف( لمحفاظ عمى 

 بيئة تعميمية جيدة.
ى توفر ميارات االتصاؿ غير التربوي لدى أعضاء ىيئة مد. 4

التدريس في السنة التحضيرية في جامعة نجراف بحسب محور 
المكاف كانت بدرجة متوسطة وبالمرتبة الرابعة. وتبيف أف عضو 
ىيئة التدريس "يمتـز بمكاف المحاضرة المحدد في الجدوؿ الدراسي" 

في مكاف واحد داخؿ وبالمرتبة األولى، بينما "يقؼ أو يجمس 
فعممية حسف  القاعة" بالمرتبة العاشرة واألخيرة بيف فقرات المحور.

استخداـ المكاف كعنصر مف عناصر االتصاؿ التربوي غير 
المفظي تؤثر في عممية التعمـ. فيؤثر قرب عضو ىيئة التدريس أو 
بعده عف الطمبة وحركتو في المكاف في ذلؾ، باإلضافة إلى 

ور المادية في المكاف كاإلضاءة والتيوية وترتيب اىتمامو باألم
المقاعد، التي تعمؿ جميعيا عمى إرساؿ رسائؿ غير لفظية لمطمبة. 

التي توصمت إلى  [12]وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة النظامي 
توفر ميارات االتصاؿ لدى أعضاء ىيئة التدريس بدرجة متوسطة. 

وصمت إلى توفر ميارات التي ت [7]واتفقت مع دراسة العريني 
االتصاؿ غير المفظي لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية العمـو في 

 [7]جامعة القصيـ بدرجة متوسطة. واتفقت مع دراسة العريني 
والتي توصمت إلى توافر ميارات االتصاؿ غير المفظي لدى 
أعضاء ىيئة التدريس بكمية العمـو في جامعة القصيـ بدرجة 

والتي توصمت  [15]ت ىذه النتائج مع دراسة متوسطة. كما اتفق

إلى أىمية االتصاؿ غير المفظي مف حيث الوقت )الزماف( لمحفاظ 
 عمى بيئة تعميمية جيدة.

مدى توفر ميارات االتصاؿ غير التربوي لدى أعضاء ىيئة . 5
التدريس في السنة التحضيرية في جامعة نجراف بحسب محور 

وتبيناف عضو  رتبة الخامسة.الصوت كانت بدرجة متوسطة وبالم
ىيئة التدريس "ينوع نبرة الصوت ارتفاعا وانخفاضا" وبالمرتبة 
األولى بيف فقرات المحور، باإلضافة إلى انو يتحكـ بنبرة صوتو 
بحسب الموقؼ ويظير انفعاالتو بصوتو وينوع بسرعتو. وتوفر ىذه 
الميارة ضمف محور الصوت عند عضو ىيئة التدريس بشكؿ 

ركيزه عمى الكممات اليامة أو الصمت أو الوقفات عند خاص بت
مواضع ميمة، يمكف تفسيرىا بيدؼ جذب انتباه الطمبة. إال أف 
عبارة "تطغى أصوات الطبلب عمى صوتو" قد حصمت عمى درجة 
ضعيفة مما يفسر قدرة أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ ميارة 

بشكؿ جيد االتصاؿ التربوي غير المفظي والخاصة بالصوت 
 [12]وبدرجة متوسطة. وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة النظامي 

التي توصمت إلى توفر ميارات االتصاؿ لدى أعضاء ىيئة 
التي  [7]التدريس بدرجة متوسطة. واتفقت مع دراسة العريني 

توصمت إلى توفر ميارات االتصاؿ غير المفظي لدى أعضاء ىيئة 
 عة القصيـ بدرجة متوسطة.التدريس بكمية العمـو في جام

 ≥ α) عند مستوى الداللة ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية. 6
( في مدى توفر ميارات االتصاؿ التربوي غير المفظي لدى 0.05

أعضاء ىيئة التدريس في السنة التحضيرية في جامعة نجراف مف 
وجية نظر الطمبة يعزى لمتغير المستوى الدراسي ولصالح المستوى 

ي محور المظير الخارجي فقط. وال يوجد فروؽ ذات داللة األوؿ ف
( في مدى توفر ميارات α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

االتصاؿ التربوي غير المفظي لدى أعضاء ىيئة التدريس في السنة 
التحضيرية في جامعة نجراف مف وجية نظر الطمبة يعزى لمتغير 

)الحركات واإليماءات، المستوى الدراسي في المحاور األخرى 
والزماف، والمكاف، والصوت(. ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأنو عادة 
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ما يمفت انتباه طمبة المستوى االوؿ المظير الخارجي ألعضاء 
ىيئة التدريس ألنيـ التحقوا بالسنة التحضيرية وفي المستوى األوؿ 

بيئة  بعد أف كانوا في المدرسة الثانوية، ويعتبر ذلؾ انتقاال إلى
جامعية جديدة. أما طمبة المستوى الثاني، فامضوا فصبل دراسيا 
كامبل مع اغمب أعضاء ىيئة التدريس وباتوا يعرفونيـ ويعرفوف 
مظيرىـ الخارجي المعتاد. واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 

التي توصمت إلى فروؽ ذات داللة إحصائية لمدى  [12]النظامي 
غير المفظي لدى أعضاء ىيئة التدريس في توفر ميارات االتصاؿ 

 كمية التربية في جامعة اليرموؾ لصالح المستوى الربع.
 عند مستوى الداللة ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية. 7
(α ≤ 0.05 في مدى توفر ميارات االتصاؿ التربوي غير )

المفظي لدى أعضاء ىيئة التدريس في السنة التحضيرية في جامعة 
نجراف مف وجية نظر الطمبة يعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور 

عند  إحصائيةفي محور الزماف فقط، وال يوجد فروؽ ذات داللة 
االتصاؿ  في مدى توفر ميارات. (α ≤ 0.05) مستوى الداللة

التربوي غير المفظي لدى أعضاء ىيئة التدريس في السنة 
التحضيرية في جامعة نجراف مف وجية نظر الطمبة يعزى لمتغير 
الجنس في المحاور األخرى )المظير الخارجي، والحركات 

ويمكف تفسير ىذه النتيجة بسبب  واإليماءات، والمكاف، والصوت(.
واختمفت نتائج  .ينة البنيفحجـ عينة الطبلب التي تفوؽ حجـ ع

التي توصمت إلى فروؽ ذات  [12]ىذه الدراسة مع دراسة النظامي 
داللة إحصائية لمدى توفر ميارات االتصاؿ غير المفظي لدى 
أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية في جامعة اليرموؾ لصالح 

 اإلناث.
 التوصيات. 6

ميارات  عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في .8
 االتصاؿ غير المفظي وأىميتيا في عممية التدريس الجامعي.

توعية أعضاء ىيئة التدريس بضرورة االىتماـ بميارات  .8
االتصاؿ التربوي غير المفظي لتأثيرىا في عممية التدريس 

 الجامعي.
توعية أعضاء ىيئة التدريس بأىمية عنصر الصوت،  .3

في تحسيف مستوى والزماف، والمكاف، والحركات واإليماءات 
 االتصاؿ مع الطمبة.

إجراء المزيد مف الدراسات في مجاؿ االتصاؿ التربوي غير  .4
 المفظي لقمة الدراسات في ىذا المجاؿ.

إجراء دراسة حوؿ تأثير توفر ميارات االتصاؿ التربوي غير  .5
 المفظي لدى عضو ىيئة التدريس عمى تحصيؿ الطمبة.
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 ربية، الدنمارؾ.اآلداب والتربية، األكاديمية الع

(، االتصاؿ وتكنولوجيا التعميـ. 8111) عبد الحافظ سبلمو، [8]
 الطبعة األولى، عماف: دار اليازوري لمنشر والتوزيع.

رؤية في  -(، ميارات التدريس 8118زيتوف، حسف حسيف ) [9]
 تنفيذ التدريس. القاىرة: عالـ الكتب.

رف الحادي (، مدرس الق8111جابر، عبد الحميد جابر ) [10]
والعشريف الفاعؿ )الميارات والتنمية المينية(. سمسمة المراجع 

 في التربية وعمـ النفس، القاىرة: دار الفكر العربي.

 -(، قراءة بيف السطور 8118بف زعموش، نادية بوضياؼ ) [11]
الجزائر: مجمة التربية جامعة  ميارات االتصاؿ لدى المدرس.

 قاصدي مرباح.

(، ميارات االتصاؿ 8118نانسي عبد الحميد )النظامي،  [12]
لدى أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية في جامعة 
اليرموؾ مف وجية نظر الطمبة، رسالة ماجستير غير 

 منشورة، جامعة اليرموؾ، اربد.

(، الوظائؼ التعميمية والفاعمية 8116سميماف، السر احمد ) [13]
ديث النبوي. المجمة التعممية لبلتصاؿ غير المفظي في الح

 .73 – 83(، 78التربوية، العدد )

(، مدى استخداـ معممي الدراسات 8181المرشد، يوسؼ ) [14]
االجتماعية لميارات االتصاؿ في تدريس تبلميذ المرحمة 

المتوسطة بمنطقة الجوؼ بالمممكة العربية السعودية، مجمة 
 – 864، 8، ج73كمية التربية، جامعة المنصورة، العدد 

387 . 
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NON-VERBAL EDUCATIONAL COMMUNICATION 

SKILLS OF FACULTY MEMBERS AT THE 

UNIVERSITY OF NAJRAN FROM STUDENTS  

POINT OF VIEW 

Arwa Rafeeq Arna'out                                  Marwan Saleh Al-Sumadi 

Najran University 

Abstract_ This study aimed to identify the availability of nonverbal educational communication skills 

among faculty members in the preparatory year at the University of Najran from the students' point of view.  

     The nonverbal educational communication skills were presented in five themes as follows: Appearance, 

sound, physical movements and gestures, time, and place. The study population consisted of (852) male 

students and (298) female students from the preparatory year students at the University of Najran.  

     The sample consisted of (198) male students and (69) female students from the first and second levels 

were chosen by the random stratified method. A questionnaire composed of (50) item was used as a tool for 

the study.  

     The data was processed using the reliability coefficient (Cronbach's Alpha) to calculate stability, the 

means, the standard deviations, T- test, and the ranking. 

     The results showed that there were no significant statistical relationship at the level of significance (α ≤ 

0.05) in the availability of nonverbal educational communication skills among faculty members that are 

attributed to sex variable (male and female) in all themes except in time theme and for the benefit of males. 

     The results showed that there were no significant statistical relationship at the level of significance (α ≤ 

0.05) in the availability of nonverbal educational communication skills among faculty members that are 

attributed to level variable (Level 1 and Level 2) in all themes except in appearance theme and for the 

benefit of the first level. 

Key words: Skill, nonverbal educational communication skills, faculty member. 
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