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 المقدمة:

بأنو اتصالي فظاىرة المجتمع البشري في أساسيا ىي ظاىرة  اإلنسانييتميز المجتمع       
اتصالية بحتة تسيؿ أغراض المجتمع البشري مف ناحية و تحقيؽ اليدؼ اإلنساني مف ناحية 

 أخرى ..

مف غير الطبيعي أف يظير تجمع بشري دوف اتصاؿ يييئ لو الوجود ، فاالتصاؿ جزء 
و المحافظة عمييا و ترحيميا مف جيؿ إلي آخر . فعند  اإلنسانيلحياة الطبيعية لممجتمع مف ا

ووسيمة  جمدتو،ني بكاف وال يزاؿ االتصاؿ عصب انتماء ل البشري،قياـ حضارة التجمع 
 .اإلنسانيالنشاط  أوجوفيو مف أقدـ  المجتمع،لتحقيؽ التناغـ و االندماج بيف أفراد 

العالي بأنماطو المختمفة أحد الوسائؿ الرئيسة التي تّعوؿ و باعتبار أف منظومة التعميـ       
     عمييا المجتمعات لمواجية المتغيرات والمستجدات في مختمؼ مجاالت الحياة، وذلؾ 
مف خبلؿ وظائؼ الجامعات ومؤسسات التعميـ العالي، وما تقدمو مف برامج أكاديمية 

، وأنشطة تدريسية، وأبحاث عممية في مختمؼ المجاالت. وأضحت كثيرًا متخصصة متنوعة
أىـ مقياس  -بالمفيـو المعاصر لمجامعة-مف الجامعات ومؤسسات التعميـ العالي العالمية 

لتقدـ أّي مجتمع مف المجتمعات، وقاطرة تقدمو ككؿ؛ بصفتيا مراكز أكاديمية منتجة، ناقمة 
 ى كونيا حاضنة لمتقنية. ومحدِّثة لممعرفة، باإلضافة إل

        أساتذةتتفوؽ عمى جامعات أخرى عندما يتواجد فييا أعضاء  جامعة إن أية      
      عمى تأىيؿ عاٍؿ. وُتعد وظيفة التدريس الجامعي غاية في األىمية؛ ألنيا الوظيفة الرئيسة 
في أغمب الجامعات المرموقة في العالـ، إذ تنصّب أساسًا عمى إعداد الطالب الجامعي بما 
يمكنو مف مواجية تحديات المستقبؿ، بكؿ ما تحممو مف تطورات عممية وتقنية وتنظيمية 

دورًا رائدًا في التحكـ بمخرجات التعميـ الجامعي، وتأىيميا بما يتناسب  األستاذوثقافية، ويمعب 
 جات العصر، إذا كاف ُمعدًا لمينتو،  مخمصًا في عممو. مع حا
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أحد المكونات الرئيسة لمنظومة التعميـ الجامعي؛ ألنو بناء عمى مدى  األستاذو ُيعدُّ       
تأىيمو وقدراتو العممية والمينية في أدائو لموظائؼ األساسية في ىذه المنظومة تتوقؼ المكانة 

 ينتمي ليا.  والصيت األكاديمي لممؤسسة التي

      وفي ىذا السياؽ يجمع المختصوف في التعميـ عمى أف نجاح األستاذ الجامعي       
في أدائو يرجع إلى أمريف أساسيف ىما:  أواًل مؤىبلتو، وتمكُّنو مف تخصصو العممي.  وثانيًا 

       عميـ، اطبلعو ومتابعتو لمنظريات التربوية، والممارسات المرتبطة بعمميات التعمُّـ والت
 مع الميارة في استخداـ التقنيات التعميمية. 

ومف الضروري أف تتوافر في األستاذ الجامعي العديد مف المؤىبلت التي تسمح            
لو  و تساعده في إنجاح دوره الفعاؿ في المنظومة التعميمية، فبدوف ىذه المؤىبلت  ال يمكنو 

 .القياـ بدوره عمى أكمؿ وجو

و مف بيف ىذه المؤىبلت الواجب توفرىا في األستاذ الجامعي ىي الميارات االتصالية       
التي تساعده بشكؿ كبير في إيصاؿ معموماتو و أفكاره لطمبتو ، و مف بيف ىذه الميارات 

االتصالية الكثيرة الواجب توفرىا في األستاذ الجامعي عي ميارات التحدث ، و التي       
ؤلستاذ إيصاؿ معموماتو بأحسف طريقة لطمبتو و بالتالي تسييؿ عممية مف خبلليا يمكف ل

 استيعابيا مف طرؼ طمبتو .

و عمى أية حاؿ جاءت ىذه الدراسة بغية الكشؼ عف أىمية استخداـ ميارات التحدث       
المفظية و غير المفظية في تفعيؿ العممية االتصالية بيف األستاذ و طمبتو ، و كذلؾ مدى 

األساتذة ليذه الميارات . و احتوت ىذه الدراسة عمى ثبلثة فصوؿ . فالبداية كانت  استخداـ
باإلطار المنيجي، تناولت فيو إشكالية الدراسة،أسباب اختيار الموضوع ، أىداؼ الدراسة ، 
وكذلؾ الدراسات السابقة ، باإلضافة لممنيج المتبع في الدراسة و عينة الدراسة . أما الفصؿ 

ولت فيو العممية االتصالية و محددات فعاليتيا مقسما إلي مبحثيف : األوؿ عالجت األوؿ فتنا
فيو العممية االتصالية مف حيث التعريؼ و المكونات و غيرىا مف العناصر األخرى ،      
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و المبحث الثاني فضـ محددات فعالية العممية االتصالية .و الفصؿ الثاني فعالجت فيو 
و لغة الجسد ، مقسما إلي ثبلثة مباحث ، المبحث األوؿ ضـ  ميارات التحدث المفظية

ميارات التحدث ، و المبحث الثاني تناولت فيو التواصؿ المفظي ، في حيف المبحث الثالث 
لغة الجسد .في حيف تعمؽ الفصؿ الثالث ، باإلجراءات المنيجية لمدراسة مف حيث أدوات 

ة و في األخير تحميؿ البيانات مف حيث عرضيا الدراسة و اإلطار الزماني و المكاني لمدراس
عمى شكؿ جداوؿ و تحميؿ وتفسير تفسير النتائج و في األخير وضع خبلصة وضع      

خبلصة عامة و توصيات و مقترحات تفتح الباب لدراسات أخرى في المستقبؿ 
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 الدراسةـ إشكالية  

يعد االتصاؿ الفعاؿ أىـ الدعائـ األساسية لمحياة االجتماعية باعتباره أساس التفاعؿ       
ومف ثـ فيو ضرورة مف ضروريات الحياة اإلنسانية لتماسؾ ، االجتماعي بأبعاده المختمفة 

فإذا اعتبرنا أف االتصاؿ عممية تفاعؿ و  ،األفراد و الجماعات و المجتمعات و الشعوب
ؿ و المستقبؿ لؤلفكار عف طريؽ عمميات إرساؿ  لممعنى و توجييو ، ثـ مشاركة بيف المرس

استقباؿ بكفاءة معينة في وسط اجتماعي كالجامعة ، فإف االتصاؿ الفعاؿ الواعي سواء كاف 
أو غير لفظي ىو أساس العبلقات التي تنشأ بيف األستاذ و الطالب ،عمى اعتبارىما  لفظيا 

بحيث يكوف اليدؼ مف تمؾ العبلقات ىو العمؿ عمى تنمية الشريحتيف األوسع في الجامعة 
روح التعاوف بيف األفراد و الجماعات ، و تحقيؽ الفيـ المشترؾ و المتبادؿ ليذه المعمومات 

 بيف طرفي العممية االتصالية . و البيانات

   ـ ومف أجؿ تحقيؽ الفعالية المطموبة يتطمب توفر ميارات معينة ىذه الميارات تستخد      
    في العممية االتصالية ،و التي بموجبيا يقـو الشخص بنقؿ أفكار أو معاني أو معمومات 
عمى شكؿ رسائؿ كتابية أو شفوية مصاحبة بتعبيرات الوجو و لغة الجسـ ، و عبر وسيمة 

   اتصاؿ تنقؿ ىذه األفكار إلي شخص يقـو بدوره بالرد عمى ىذه الرسالة حسب فيمو ليا .   
ه لنموذج االتصاؿ، حيث أعتبر أف أىـ العناصر التي ما أكده ديفيد بيرلو في تصوير و ىذا 

 تؤثر في كؿ مف المرسؿ و المستقبؿ ىي ميارات االتصاؿ . 

مف أبرز الميارات االتصالية المفظية أو غير المفظية  الواجب توفرىا لدي األستاذ       
نظرا ألف األستاذ الجامعي يتعامؿ مع عدد الجامعي ىي ميارات التحدث ألىميتيا البالغة ، 

كبير مف الطمبة المتساويف في القدرات العممية ، و المستوي الثقافي و كذلؾ تفاوت قدرات 
االستيعاب و غيرىا . فكما يقوؿ شكسبير " أصمح كبلمؾ قميبل و إال فسد حظؾ " . ما يدؿ 

    ؿ )الطمبة( ايجابيا و الذي يبدأ عمى ضرورة التركيز عمى ىذه الميارة لمتأثير عمى المستقب
 مف خبلؿ الحديث المؤثر القادر عمى اإلقناع و التأثير. 
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فبالرغـ مف ىذه الميارة متوافرة لدى الغالبية الكبرى مف األساتذة بغض النظر عف الخبرة     
        المينية أو الجنس أو التخصص ، إال أف ىناؾ فرؽ بيف القدرة عمى الحديث و إقناعو 
و استخداـ الصوت المناسب و مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة الذيف يتحدث ألييـ األستاذ 
،ألف االتصاؿ الفعاؿ بيف األستاذ و طمبتو ينعكس إيجابا عمى تطوير المستوى العممي 

 و بالتالي ضماف فعالية األداء ونجاح العممية االتصالية .  لمطمبة 

 إلشكالية التالية :ولدراسة ىذا الموضوع وضعت ا

ميارات وتقنيات في كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية كيف يستثمر األستاذ الجامعي   
 التحدث المفظي و غير المفظي لتفعيل العممية االتصالية بينو و بين  طمبتو ؟    

 الفرعية:التساؤالت      

  بنوعييا ميارات التحدث واستعماللؤلستاذ عمى الخبرة المينية  و التخصصػ كيؼ يؤثر  1
 ؟

    استخداـ ميارات التحدث المفظية عمى فعالية العممية االتصالية بيف األستاذ كيؼ يؤثر ػ  2
 و طمبتو؟.

        كيؼ يؤثر استخداـ ميارات غير المفظي في فعالية العممية االتصالية بيف األستاذ ػ  3
 .طمبتو ؟ و

 ـ أسباب اختيار الموضوع :  2 

اىتمامي بالمواضيع التي تمس الجامعة ىو أىـ األسباب التي جعمتني األسباب الذاتية:  ــ  
فمف خبلؿ مبلحظتي خبلؿ الفترة التي قضيتيا في الدراسة الجامعية  الموضوع.أختار ىذا 

        أدركت أىمية معالجة مثؿ ىذه المواضيع الحساسة التي تعتبر أىـ عوامؿ التي تساىـ 
العممية االتصالية باعتبارىا العنصر األساسي في كؿ تجمع بشري . باإلضافة في فعالية  
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لمثؿ ىذه الميارات التي تساىـ بشكؿ كبير في فعالية  إلي ذلؾ مبلحظة إىماؿ األساتذة
  العممية االتصالية .

 األسباب الموضوعية :  ػػ

تكمف ىذه األىمية في ضرورة تسميط الضوء عمى مثؿ ىذه المواضيع اليامة ، فمف       
خبلؿ ىذه الدراسة سأقدـ ولو نظرة صغيرة عف ضرورة االىتماـ بميارات التحدث المفظي أو 
غير المفظي ، وذلؾ نظرا لؤلىمية الكبيرة ليذه الميارة ، فيي تساىـ بشكؿ كبير في تفعيؿ 

 العبلقة االتصالية بيف األستاذ و طمبتو .

فمعظـ الدراسات تطرقت إلي  خاص،ػ قمة الدراسات التي عالجت ىذا الموضوع شكؿ 
 لمدراسة.دوف التركيز عمى ميارة واحدة  عاـ،ميارات االتصاؿ بشكؿ 

 أىداف الدراسة :       ــ 3

  التعرؼ:ييدؼ البحث إلي       

    ػ محاولة الوقوؼ عمى أىمية إتقاف ميارات التحدث و دورىا في فعالية العممية االتصالية 
 بيف األستاذ و طمبتو . 

 ػ تبياف دور الخبرة المينية لؤلساتذة في مدى استعماليـ ليذه الميارة .

 ػ التعرؼ عمى طريقة استثمار األساتذة لميارات التحدث في العممية االتصالية مع طمبتيـ . 

 ػ  أبراز أثر إتقاف ميارات التحدث عمي فعالية العممية االتصالية بيف األستاذ و الطمبة .

 أىمية الدراسة : ــ 4

ح العممية االتصالية ػ التركيز عمى أبرز ميارة اتصالية تساعد األساتذة بشكؿ كبير في إنجا
 بينو و بيف طمبتو .  
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ػ تسميط الضوء عمى أىمية استثمار ميارة التحدث و دورىا فعالية العممية االتصالية بيف 
 األستاذ و طمبتو .

 إثراء المكتبة الجامعية بعمؿ عممي في موضوع ميارات التحدث المفظي و غير المفظي .ػ 

     و خاصة  األىمية،فظية لما ليا مف وظيفة بالغة ػ تركيزىا عمى ميارات التحدث غير الم
 و ذلؾ ألف الرسائؿ غير المفظية تتميز بالثبات ، و يمكف الوثوؽ بيا .التعميـ،في 

    ػ كونيا ستعمؿ عمى تبييف دور استعماؿ ميارات التحدث المفظية و غير المفظية و دورىا 
 في فعالية العممية االتصالية بينو و بيف طمبتو .  

  ػ تبرز أىمية الدراسة كونيا تأتي كمحاولة لمكشؼ عف واقع استخداـ ميارات التحدث المفظية 
 و غير المفظية لدى أساتذة كمية العمـو اإلنسانية و االجتماعية بجامعة بسكرة 

 فاىيم الدراسةــ م55 

 ـ ميارة ـ

ويقاؿ ميرت بيذا  ميرة،و الجمع  عمبل،و الماىر الحاذؽ بكؿ  الشيء،لغة ىي الحذؽ في  
 حاذقا.أي صرت  ميارة،أمير بو  األمر،

          و بو ، يمير ميرا و ميورا و ميارة و ميارة ،  وفيو، الشيء،قد مير  سيدة:قاؿ ابف 
 ىو الحاذؽ .و في الحديث " الماىر بالقرآف مثؿ السفرة " ، و الماىر 

الميارة نشاط معقد يتطمب فترة مف التدريب المقصود ، و الممارسة المنظمة ، و الخبرة 
المضبوطة ، بحيث تؤدى بطريقة مبلئمة ، وعادة ما يكوف ليذا النشاط وظيفة مفيدة و 

 .(1)يتضمف معناىا : التآزر و التكامؿ 

 التعريف اإلجرائي : ـ 
                                                             

(1)
،   ل محمد عبد السالم محمد الحافظ ، أثر نموذج باٌبً للتعلم البنائً فً تنمٌة بعض مهارات التعبٌر الشفهً ، كلٌة  التربٌة ، جامعة الموص ـ 

.   13ص     
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     التحدث بطبلقة و التعبير عف األفكار بطريقة سيمة و تمقائيةوىي السعي نحو تحسيف     
 و بوضوح ، لضماف فعالية العبلقة االتصالية بيف األستاذ و طمبتو .

 ـ ميارات التحدث : 2

يعد الحديث أحد وجيي االتصاؿ المفظي ػ الوجو الشفيي وىو عبارة عف رموز لغوية ـ      
أتجاىاتنا إلي اآلخريف  و يتـ الحديث عف طريؽ االتصاؿ  منطوقة تنقؿ أفكارنا و مشاعرنا و

المباشر كالمناقشات و المحادثات و عبر وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية و وسائؿ االتصاؿ 
 (1)الشخصي غير المباشر .

التحدث ىو أحدى ميارات المغة سواء كانت المغة العربية أو لغة أخرى ـ التعريف اإلجرائي : 
ارة بشكؿ كبير في استيعاب المغة استيعابا تاما و ايجابيا ، باإلضافة إلي ، تساىـ ىذه المي

 ذلؾ المساىمة بشكؿ كبير في فعالية العممية االتصالية بيف األستاذ و طمبتو .

وىو االتصاؿ الذي يتخذ مف األلفاظ و الكممات وسائبل النتقاؿ ـ االتصال المفظي :  3
الرسالة مف المرسؿ الي المستقبؿ ، وىو نوعاف االتصاؿ الشفوي ، ويتـ عف طريؽ الكبلـ و 

 . (2)الحديث بيف المرسؿ و المستقبؿ ، واالتصاؿ الكتابي يتـ عف طريؽ    الكتابة 

األلفاظ و الكممات التي تصدر مف المرسؿ نحو  و ىو كؿ العبارات و ـ التعريف اإلجرائي :
المستقبؿ ، يساعد ىذا النوع مف االتصاؿ األستاذ بشكؿ كبير في إيصاؿ رسائمو االتصالية 
بدقة و وضوح تاـ نحو طمبتو ، و بالتالي ضماف فعالية العممية االتصالية بينو و بيف طمبتو 

. 

 

   

                                                             
(1)

. 291،ص 2010هند كابور ، مهارات اتصال المدٌر بمعلمٌه من وجهة نظر المعلم وعالقتها بكفاءة المعلم الذاتٌة ، مجلة جامعة دمشق ،   
(2)

 أحمد بن عبد هللا بن صقٌر العرٌنً ، مدى توافر مهارات االتصال غٌر اللفظٌة لدى هٌئة التدرٌس فً كلٌة العلوم بجامعة القصٌة من وجهةـ  

.6، ص  2011نظر الطلبة ، كلٌة اآلداب و التربٌة ، جامعة القصٌم ،   



 

 
12 

ذي ال تكوف مادتو الكممة المقروءة أو وىو االتصاؿ الاالتصال غير المفظي : ػ   4
المسموعة ، وقد يستخدـ المرسؿ ىذا النوع مف االتصاؿ جنبا الي جنب مع االتصاؿ المفظي 
، ومف أنماط ىذا االتصاؿ األيدي حيث يستخدـ المرسؿ حركة اليد لمتعبيرعف موقؼ معيف ، 

 أو حالة انفعالية معينة ، وحركة الرأس ، أو الضرب بالقدـ .

كذلؾ ىو : تمؾ الحركات و اإليماءات ،سواء كانت تعبيرات الوجو ، أو حركات اليد ، التي  ػ
 (1)تصدر مف الشخص ألشخاص آخريف ، ليدؼ معيف

يمكف تعريؼ االتصاؿ غير المفظي بأنو : كؿ ما يصدر عف جسـ  ـ التعريف اإلجرائي :
اإلنساف مف حركات ، أو إيماءات ، أو تعبيرات وجو ، أو مف خبلؿ المظير ، أو الصوت ، 
وتغيراتو ، سواء كانت إرادية ، أو غير إرادية ، فطرية ، أو مكتسبة ، تصدر مف األستاذ 

ؿ  العممية االتصالية بيف األستاذ و طمبتو .قصديا أو عفويا تساىـ بشكؿ كبير في تفعي

                                                             

(1)
 6، ص  ذكره مرجع سبقأحمد بن عبد هللا بن صقٌر العرٌنً ،  ـ
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 ـ الدراسات السابقة    6 

 الدراسة األولى :

جماؿ مشري ، ياسيف القروي،ميارات االتصاؿ لدى أستاذالتربية البدنية و الرياضية ػ دراسة  
     توسطات بمدية ورقمة ػ ،مذكرة ليسانس ، كمية العمـو اإلنسانية ميدانية ببعض ثانويات و م

 .  2012و اإلجتماعية، جامعة ورقمة ، ، 

 ممخص اإلشكالية : 

 تساؤالت فرعية ـ 

    ػ ىؿ يستعمؿ أساتذة التربية البدنية و الرياضية ميارات االتصاؿ أثناء درس التربية  
 البدنية ؟

    االتصاؿ مف أستاذ الي آخر باختبلؼ الطور الذي يعمؿ ػ ىؿ تختمؼ استعماؿ ميارات
 فيو ؟

 ػ ىؿ تختمؼ ميارات االتصاؿ مف أستاذ الي آخرعمى حسب الشيادة المتحصؿ عمييا؟  

 الفرضيات ـ 

 ػ ما مدى استعماؿ أستاذ التربية البدنية لميارات االتصاؿ .  1

تاذ الي آخر عمى حسب الشيادة ػ ال يوجد اختبلؼ في استعماؿ ميارات االتصاؿ مف أس 2
 المتحصؿ عمييا 

ػ ال يوجد اختبلؼ في استعماؿ ميارات االتصاؿ مف أستاذ الي آخر عمى بحسب اختبلؼ  3
 الطور الذي يعمؿ فيو .
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 أىداف الدراسة : ـ 

 ػ معرفة مدى أىمية االتصاؿ في درس التربية البدنية و الرياضية .

أساتذة التربية البدنية و الرياضية بجوانب االتصاؿ عمما و ػ محاولة الكشؼ عف مدى معرفة 
 عمبل .

ػ الكشؼ عف دور االتصاؿ في المجتمع التربوي و كيؼ يؤثر في سيرورة درس التربية 
 البدنية و الرياضية 

 ػ معرفة تأثير االتصاؿ في العبلقة بيف األستاذ و التمميذ .

ستوى العممى ألساتذة التربية البدنية في  ػ كشؼ مدى تأثير األختبلؼ في األطوار و الم
 حسف استعماؿ ميارات االتصاؿ .

 النتائج المتحصل عمييا : ـ 

      ػ تبيف لمباحثاف أف جؿ أساتذة التربية البدنية و الريضية يستعمموف ميارات االتصاؿ كما 
 ال يقموف أىمية عف أساتذة المواد الخرى .

أضيرت ليما أف أي فعؿ يقـو بو األستاذ عبارة عف اتصاؿ إال ػ أف النتائج المتحصؿ عمييا 
 أنو يختمؼ مف أستاذ الي آخر وال يكوف أختبلؼ واضح .

        ػ أظيرت النتائج التي تحصبل عمييا أف أساتذة التربية البدنية و الرياضية ال يختمفوف 
      خريجي الجامعات في استعماؿ تقنيات االتصاؿ الفعاؿ باختبلؼ الطور أو اختبلؼ بيف 

     أو المعاه الوطنية و أنيـ ينتقوف جميع أنواع االتصاؿ سواء المفظي أو غير المفظي  وىذا 
 ما يدؿ عمى أىمية االتصاؿ في التعميـ بصفة عامة و في درس الربية البدنية خاصة . 
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ضيا صاحبا أستفدت مف ىذه الدراسة بشكؿ كبير في اإلشكالية التي و فوائد الدراسة : ـ 
الدراسة  ، فمف خبلؿ ىذه الدراسة أستعطت توضيح كيفية صياغة اإلشكاليةالتي سوؼ 

 في موضوعي .  أعمؿ بيا 

 الدراسة الثانية : 

أحمد بف عبد اهلل بف صقير العريني ، مدى توافر ميارات االتصاؿ غير المفظية لدى ىيئة   
ظر الطمبة ، مذكرة ماجستير ،كمية التدريس في كمية العمـو بجامعة القصيـ مف وجية ن

اآلداب و التربية ، قسـ العمـو النفسية و التربوية ،جامعة القصيـ  ،المممكة العربية السعودية 
،2011 . 

 ممخص الدراسة 

 التساؤل الرئيسي ـ 

ػ ما مدى توافر ميارات االتصاؿ غي المفظية لدى ىيئة التدريس في كمية العمـو بجامعة 
 وجية نظر الطمبة ؟القصيـ مف 

ػ ما معنوية الفروؽ في مستوى ميارات االتصاؿ غير المفظية ألعضاء ىيئة التدريس مف 
وجية نظر الطمبة في كمية العمـو بجامعة القصيـ عمى وفؽ متغيرات ) المستوى الدراسي، 

 المعدؿ التراكمي ، التخصص ( ؟ 

 أىداف الدراسة : ـ 

التصاؿ غي المفظية مف خبلؿ ) المظير ، المكاف ، ػ التعرؼ عمى مدى توافر ميارات ا
  لدى ىيئة التدريس في كمية العمـو بجامعة القصيـ مف وجية نظر  الحركات ، الصوت(

 الطمبة .
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التعرؼ عمى  معنوية الفروؽ في مستوى ميارات االتصاؿ غير المفظية ألعضاء ىيئة  ػ 
التدريس مف وجية نظر الطمبة في كمية العمـو بجامعة القصيـ عمى وفؽ متغيرات ) المستوى 

 الدراسي، المعدؿ التراكمي ، التخصص ( . 

 نتائج الدراسة : ـ 

التصاؿ غير المفظي لدى ىيئة التدريس كانت ػ توصمت الدراسة إلي أف درجة توافر ميارات ا
بدرجة متوسطة ، و يمكف تفسير ذلؾ أف عممية االتصاؿ غير المفظي بكؿ أبعادىا تصدر 
عف ممارسات و خبرات سابقة ، و مف الضروري االىتماـ بيا لتفعيؿ عممية االتصاؿ و 

 التركيز عمييا إلنجاح المحاظرات . 

 فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ػ توصمت الدراسة إلي عدـ وجود 

a(0.05  تعزى لمتغير التخصص و المعدؿ التراكمي ، و يمكف تفسير ذلؾ أف أعضاء  ) 

ىيئة التدريس يشتركوف في بعض المواد بيف التخصصات المختمفة ، و عمى ذلؾ ال توجد 
 فروؽ بالنسبة لمتخصص و كذلؾ المعدؿ التراكمي .

 ين دراستي و ىذه الدراسة : أوجو التشابو بـ 

تتشابو دراستي و دراسة أحمد بف عبد اهلل العريني ، في أشتراكي معو في دراسة نقطة       
مشتركة و ىي االتصاؿ غير المفظي ، فالباحث أحمد بف عبد اهلل العريني تطرؽ إلي دراسة 
الفروؽ في مستوى ميارات االتصاؿ غير المفظية ألعضاء ىيئة التدريس مف وجية نظر 
الطمبة في كمية العمـو بجامعة القصيـ عمى وفؽ متغيرات    ) المستوى الدراسي، المعدؿ 
التراكمي ، التخصص ( بينما الدراسة التي سأقـو بيا سترتكز عمى دور ميارات التحدث 

العممية االتصالية بيف األستاذ و طمبتو في كمية العمـو اإلنسانية و غير المفظية في فعالية 
 بسكرة . اإلجتماعية بجامعة محمد خيضر 
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  فوائد الدراسة : ـ

ػ أستفدت مف ىذه الدراسة العديد مف النقاط التي ساىمت و بشكؿ كبير في توضيح مصار 
ف و ضعيما الباحث أستطعت دراستي التي سأقـو بيا ، فمف خبلؿ التسائميف الرئيسييف الذي

 دراستي .   أف استقي منيما أحد التساؤالت الفرعية التي و ضعتيا في

ػ باإلضافة الي ذلؾ الخطة التي أقترحيا صاحب ىذه الدراسة ، فمف خبلؿ اإلطار النظري 
 ليذه الدراسة أتضحت لي مبلمح الخطة التي سأضعيا لدراسة موضوعي .

   :الدراسة الثالثة 

بركات نواؿ ، ميارات االتصاؿ و دورىا في العبلقة بيف األستاذ و الطالب ، دراسة ميدانية 
بكمية العمـو اإلنسانية و اإلجتماعية ، مذكرة ماجستير ، كمية العمـو اإلنسانية و اإلجتماعية، 

 .  2012جامعة محمد خيضر ،بسكرة  ، 

 ممخص اإلشكالية 

رات االتصاؿ في تفعيؿ العبلقة بيف األستاذ و الطالب ماىو دور ميالتساؤل الرئيسي : اػ 
 الجامعي ؟ 

 التساؤالت الفرعية :ـ 

 ػ ما ىي ميارات االتصاؿ الفعاؿ لدى الطالب الجامعي ؟ 

 ػ ما ىي ميارات االتصاؿ الفعاؿ لدى األستاذ الجامعي ؟ 

 أىداف الدراسة : ـ 

 تتـ بيف الطالب و األستاذ الجامعي .ػ تحديد الميارات األساسية لمعممية االتصالية التي 
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ػ التعرؼ عمى مدى توافر تمؾ الميارات لدى كؿ مف األستاذ و الطالب الجامعي كطرفي 
 اتصاؿ .

 ػ تحديد مدى فعالية االتصاؿ بيف الطالب و األستاذ .

 نتائج الدراسة : ـ 

 استنتجت الباحثة ممف خبلؿ ىذه الدراسة مايمي : 

بيف الطالب و األستاذ الجامعي مف خبلؿ ما يمتمكو فعبل و ما يتميز  ػ وجود فعالية لبلتصاؿ
كؿ منيما )  الطالب و األستاذ الجامعي ( كطرفي اتصاؿ ) مرسؿ و مستقبؿ ( مف ميارات 

 اتصالية عالية .

ػ العبلقات االتصالية التي تتـ بيف الطالب و األستاذ الجامعي تميؿ ألف تكوف فعالة بحكـ ما 
 مف طرفييا مف ميارات اتصالية عالية .يمتمكو كؿ 

 أوجو التشابو بين دراستيا و دراستي : ـ 

و  عالجت الباحثة موضوع ىاـ اال وىو ميارات االتصاؿ و دورىا في العبلقة بيف األستاذ
الطالب الجامعي ، ىذه الميارات تندرج تحتيا العديد مف الميارات التي مف بينيا ميارات 
القراءة و التحدث التي درسيا مف جانبيف ، الجانب األوؿ متعمؽ بالمرسؿ ) األستاذ  

 الطالب ( .   )         الطرؼ الثاني في العممية االتصالية الجامعي ( وكذلؾ 
بينما دراستي ستختص في ميارة واحدة و ىي ميارة التحدث . التي سأدرسيا مف جانب واحد 
و ىو التركيز عمى المرسؿ في العممية االتصالية ) األستاذ( و دور ىذه الميارة في فعالية 

 األداء في العممية االتصالية .

  : أستفدت مف ىذه الدراسة في العديد مف النواحي أبرزىا مايمي ائد الدراسة :فو ـ 



 اإلطار النظري                            الفصل األًل: العملية االتصالية ً محذدات فعاليتيا

 

 

51 

الموضوع الشامؿ الذي تطرقت أليو الباحثة حوؿ ميارات االتصاؿ ككؿ ، ساعدني في أف  ػػ
أختار جانب واحدا مف ىذه الميارات و المتمثمة في ميارة التحدث سواء كاف لفظيا أو غير 

 لفظيا .

مف حيث الخطة التي أعتمدت عميياا الباحثة و خاصة في الفصميف األوؿ و الثاني فمف  ػػ
 خبلليا أستطعت بناء خطة البحث الذي سأقـو بو 

االستمارة التي وضعتيا الباحثة لؤلساتذة ساعدتني بشكؿ كبير في تسميط الضوء عمى  ػػ
 ثة في استمارتيا .بعض الجوانب أو األسئمة اليامة التي لـ تتطرؽ ألييا الباح

 ـ مجاالت الدراسة:7

 ـ منيج المتبع و أدواتو  :  7

 ــ منيج الدراسة  

أستخدمت في ىذا البحث منيج المسح االجتماعي ألنو يناسب موضوع الدرسة . و يعرؼ 
دراسة استطبلعية نقـو بيا بقصد الكشؼ عف مشاكؿ المجتمع  أو أنو   منيج المسح بأنو :

محاولة منظمة لتقرير و تحميؿ و تفسير الوضع الراىف لنظاـ اجتماعي أو لجماعة معينة 
 تنصب عمى الوقت الحاضر بشكؿ أساسي .

ثقافية كما يمكف تعريفو بأنو : تجميع منظـ لمبيانات المتعمقة بمؤسسات ادارية أو عممية أو 
وكذلؾ   ،أو اجتماعية ، كالمكتبات و المدارس و المستشفيات مثبل، وأنشطتيا المختمفة

 عممياتيا و أجزائيا و موظفييا و خدماتيا المختمفة ، و ذلؾ في فترة ز منية معينة و محددة 
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أستاذ  135أف عدد األساتذة في كمية العمـو اإلنسانية و اإلجتماعية بجامعة بسكرة ػ بأعتبار 
، نظرا لمعديد مف الفوائد و التي مف  شامؿ لجميع أفراد المجتمع مسح  أقـو باجراء،  س

 أبرزىا : 

،فبدال مف تقسيـ المجتمع االصمي الي طبقات ، ومف ثـ أختيار . اختصار الوقت و الجيد
 .العينة ، سأقـو باجراء مسح شامؿ ليـ 

 .دراستي  . سرعة الوصوؿ إلي النتائج و بما يحقؽ أىداؼ

 . دقة كبيرة في النتائج خصوصا في حالة التجانس النسبي بيف أفراد مجتمع الدراسة

ػ الحصوؿ عمى اعمى درجات الدقة في النتائج ، و السبب في ذلؾ المسح الشامؿ لجميع 
  أفراد المجتمع ، باختبلؼ تخصصاتيـ ، و خبرتيـ المينية .... .

 ـ أدوات الدراسة :

أف منيج المسح ال يقتصر عمى استخداـ أسموب واحد في عممية البحث و  باعتبار و 
جمع البيانات و المعمومات و أنما يعتمد في ذلؾ عمى مجموعة مف األساليب و األدوات 
البحثية كالمبلحظة و االستبياف ،وىي مجموعة األدوات العممية التي سأعتمدىا في دراستي 

 ىذه و التي نستعرضيا كالتالي:

:تعد المبلحظة مف أىـ أدوات البحث العممي وأولى خطواتو التي ترافؽ الباحث  لمالحظة اـ  .1
       مف أوؿ خطوة في البحث وىي استشعار وجود مشكمة إلى آخر خطوة في البحث 
العممي ،حيث تعرؼ عمى أنيا "مشاىدة عممية لظاىرة محؿ الدراسة يتمكف الباحث مف 

اعبلت المبحوثيف ومف التعرؼ عمى أنماط معيشتيـ و خبلليا مف مراقبة تصرفات و تف
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مشاكميـ اليومية مما يعني أف المبلحظة ليست عممية عشوائية بؿ ىي عممية مقصودة وفؽ 
 1.خطة مرسومة لمبحث"

وقد انطمقنا في دراستنا ىذه مف مرحمتيف أساسيتيف المبلحظة غير المقصودة أو غير 
عممية و ىي ما يطمقو عمييا الباحثوف المبلحظة السريعة و ذلؾ مف خبلؿ مبلحظة مدى 
اىتماـ أساتذة كمية العمـو اإلنسانية االجتماعية باستخداـ ميارات التحدث المفظي و غير 

تصالية مع طمبتيـ ،و انطبلقا مف ىذه المبلحظات استشعرنا أف المفظي في العممية اال
ىناؾ مشكمة في مدى اىتماـ األساتذة في كميتنا بإىماؿ ىذه الميارات أو عدـ استخداميا 
بالطريقة الصحيحة التي تضمف فعالية العممية االتصالية مع طمبتيـ  ، حيث أصبح مف 

ليذه الميارات االتصالية ، و ذلؾ مف خبلؿ الضروري البحث في كيفية استخداـ األساتذة 
تنظيـ ىذه المبلحظة لتصبح عممية عممية منيجية و ىو ما يحدده الباحثوف في أنيا تسيـ 
في استيداؼ الظاىرة بدقة و الكشؼ عف تفاصيؿ الظاىرات و العبلقات الخفية و الظاىرة 

في تحريؾ ىذه  و بذلؾ تحديد عناصر أو متغيرات يمكف أف تكوف المحرؾ الرئيسي
 الظاىرة. 

  االستبيان:ـ 2 

ص و الخبرة المينية في استعماؿ األساتذة لميارات صلمعرفة مدى تأثير التخ        
التحدث سواء كانت المفظية أو لغة الجسد و تأثيرىا في فعالية العممية االتصالية بيف األستاذ 

ت الفرعية قمت بجمع المعمومات و طمبتيـ ، و بعد تحديد إشكالية الدراسة ووضع التساؤال
الضرورية ، و اعتمدت في الدراسة التطبيقية الميدانية لمحصوؿ عمى أجوبة أو آراء األساتذة 

 عمى استمارة االستبياف .

                                                             
.203،ص 2003،ديواف المطبوعات الجامعية:الجزائر ، مناىج البحث العممي في عمـو اإلعبلـ و االتصاؿ، أحمد بف مرسمي  1  
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و يعرؼ األستبياف بأنو وسيمة مف وسائؿ  جمع البيانات و تعتمد أساسا عمى إستمارة      
األشخااص الذيف تـ إختيارىـ لموضوع الدراسة  تتكوف مف مجموعة مف األسئمة تسمـ إلي

ليقوموا بتسجيؿ إجاباتيـ عف األسمئة الواردة فيو و إعادتو ثانية ، ويتـ ذلؾ بدوف مساعدة 
 1 الباحث لؤلفراد سواء في فيـ األمثمة أو تسجيؿ اإلجابات عنيا .

ر ومف مجموعات كذلؾ يمثؿ االستبياف أداة ميمة لجمع المعمومات و البيانات في وقت قصي
كبيرة مف مجتمع البحث حيث يعتبرىا الباحثوف مف أكثر األساليب العممية المعتمد عمييا في 
جمع المعمومات و البيانات بسيولة و بتكاليؼ منخفضة ،ويستخدـ االستبياف في جمع 
 المعمومات و البيانات األولية و األساسية المباشرة مف العينة التي تـ تحديدىا مف مجتمع

 2البحث ككؿ و التي يراعى فييا أف تكوف ممثمة لو .
ػ سيتـ توزيع استمارة االستبياف عمى عينة مف أساتذة كمية العمـو اإلنسانية و االجتماعية 

  .تخصصاتيـبجامعة بسكرة باختبلؼ 

 بناء و وثيقة استمارة االستبيان ػ  

لممؤشرات التي وضعتيا في األسئمة فقًا و  قمت بأعداد أسئمة ىذه االستمارة مصدر األسئمة : 
الفرعية ، فكؿ مؤشر يؤدي إلي طرح العديد مف األسئمة ، و تتمثؿ ىذه المؤشرات في 

 المحاور التالية :

لميارات عمى استعماؿ األساتذة و التخصص  متعمؽ بتأثير الخبرة المينية:األوؿالمحور  ـ
 التحدث.

 الكمية.متعمؽ بمدى توفر ميارات التحدث غير المفظية لدى أساتذة  :الثانيـ المحور 
                                                             

، ص  1999عامر ، البحث العلمً و استخدام مصادر المعلومات ، دار الٌازوري العلمٌة للنشر و التوزٌع ، عمان ،  ،قندٌلجً 1

105 .  

.206،ص  2006دراسات في مناىج البحث العممي بحوث اإلعبلـ،عالـ الكتاب ،القاىرة،حسيف سمير محمد ،  2  
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متعمؽ بكيفية تأثير استخداـ ميارات غير المفظي  في فعالية العممية :  ثالثـ المحور ال
 االتصالية بيف األستاذ و طمبتو . 

  اإلجابات:صياغة اختيارات 

ىذه األخيرة أف تكوف فئات تتألؼ وثيقة االستمارة أساسا مف أسئمة مغمقة تقتضي     
األجوبة معدة أو محضرة و ال يبقى لممبحوث بعد ذلؾ سوى أف يقـو باالختيار تتـ صياغة 
ىذه األجوبة المسبقة و فؽ قواعد تسمح مف جيتيا بتفادي األخطاء الشائعة التي تؤثر سمبا 

 في التحميؿ البلحؽ . و مف أىـ ىذه القواعد :

ة مقبولة : أي تتطابؽ مع جانب الواقع الذي يمكف أف يكوف  ػ ينبغي أف تكوف كؿ األجوب
 موجودا فعبل .

ػ ينبغي أف تكوف اإلجابات واضحة وال يقتفييا أي غموض إذ يوضع المبحوث أماـ مجموعة 
 اإلجابات.أو قائمة مف 

 ػ يجب أف تكوف فئات اإلجابات حصرية بالتبادؿ ، أي أف تكوف كؿ فئة محددة بدقة حتى 
 ؽ حدود الفئة األخرى .ال تختر 

    ذلؾ ألف القائمة الطويمة لئلجابات يمكف  محدودًا،يجب أف يكوف عدد فئات اإلجابات  ػ
 .(1)المبحوثيفأف تنتج عنيا حيرة كبيرة لدى 

  صدق األداة:ـ 
( ستة مف 06قمت بالتحقؽ مف صدؽ االستبلنة بعرضيا عمى محكميف، بمغ عددىـ )

المحكميف وذوي الخبرة, مف أعضاء ىيئة التدريس في كمية العمـو اإلنسانية بالقطب الجامعي 
شتمو ػجامعة محمد خيضر, وطمبت منيـ إبداء الرأي عمى أسئمة  االستبلنة مف حيث 

                                                             
(1)

.  253. 252، ص ص  2010مورٌس ،أنجرس ، منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ،    
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ـّ ارتباطيا بالبعد، واقتراح الت عديؿ في صياغتيا أو حذفيا أو إضافة أسئمة أخرى, وقد ت
استبلـ استجابات المحكميف، وبعد األخذ برأييـ أصبحت االستبلنة في صياغتيا النيائية 

  ( ثبلثة  محاور.3( ، موزعة عمى )31( ثمانية  وعشروف سؤااَل بداًل، مف )28مكونة مف )

أساتذة  10قمت بتوزيعيا عمى عينة تجريبية بمغة  لقياس درجة ثبات االستمارة ـ ثبات األداة:
 ئمة االستمارة و تناسقيا الداخميالختبار مدى ثبات أس

 ــ مجتمع البحث  8

يتمثؿ مجتمع الدراسة التي سأجرييا في األساتذة الدائميف بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية 
 اجتماعية،عمـو  إنسانية، عمـو تخصصات أستاذ مقسموف إلي ثبلثة 135و البالغ عددىـ 

 النفس.عمـ 

 ـ عينة الدراسة : 

أما فيما يخص العينة فيي تختمؼ باختبلؼ الموضوع فصحة نتائج الدراسة أو عدـ       
صحتيا يتوقؼ عمى طريقة اختيار العينة، وعند اختيارىا ال بد مف مراعاة اإلمكانيات المادية 

 ني والجيد المبذوؿ فيو.والزمنية التي يتطمبيا البحث الميدا

عينة الدراسة: شممت عينة الدراسة عمى جميع أساتذة كمية العمـو اإلنسانية و االجتماعية   
  90أستاذ في جميع التخصصات ، و قد استجاب مف ىذا المجتمع  135و البالغ عددىـ 

جراء مف مجتمع الدراسة ، و ىذه النسبة مرتفعة تمكننا مف إ % 67أستاذ أي ما نسبتو 
دراسة مسحية. باعتبار أف كمية العمـو اإلنسانية و االجتماعية ، تضـ قسميف أساسييف ىما 
العمـو اإلنسانية و العمـو االجتماعية ، فياذيف القسميف اعتبرا كمقياس لتخصص األستاذ ، 
أي أف جميع األساتذة الذيف يدرسوف في مختمؼ تخصصات العمـو اإلنسانية ، وضعوا في 
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حد وىو العمـو اإلنسانية باعتبارىما ينتموف ليذا القسـ ، و نفس الشيء بالنسبة قالب وا
 ألساتذة العمـو االجتماعية، باختبلؼ التخصصات التي يدرسونيا. 

 و الجدوؿ التالي يبيف توزيع عينة الدراسة حسب تخصصاتيـ 

   التخصص  التكرار  النسبة المئوية

 العمـو اإلنسانية  20 25%
 العمـو االجتماعية 60 50%

 المجموع  81 % 011
و كما ىو واضح مف خبلؿ ىذا الجدوؿ أف نسبة أساتذة العمـو اإلنسانية كبيرة مقارنة بأساتذة 
العمـو اإلنسانية ، و السبب في ذلؾ أف عدد أساتذة العمـو االجتماعية كبير في الكمية فيو 

اإلنسانية ، فنسبتيـ ضئيمة ، فعددىـ  أستاذ ، مقارنة بأساتذة قسـ العمـو 100ما يقارب 
 صغير مقارنة بأساتذة العمـو االجتماعية .

ػ أما فيما يحص رتب أفراد العينة فكانت متقاربة ، باستثناء أساتذة التعميـ العالي ، قمنا 
 باختبار مفردة واحدة فقط ، لعدـ تمكننا مف االتصاؿ بيـ ، الرتباطاتيـ .

 طبيعة الدراسة و مجاالتيا 

تندرج ىذه الدراسة ضمف الدراسات المسحية التفسيرية التي تيدؼ إلى تصور الوضع       
روؼ السائدة ،لمحصوؿ عمى تفسير ظالحاضر و الممارسات و العمميات و االتجاىات و ال

ليذا الوضع ، يقـو ىذا النوع مف الدراسات عمى جمع المعمومات و البيانات مف أقراد 
 ديد الحالة الراىنة.المجتمع ، ومحاولة تح

و بالنسبة ليذه الدراسة سوؼ نقـو بتفسير و تحميؿ مدى استخداـ أساتذة كمية العمـو       
اإلنسانية و االجتماعية لميارات التحدث وفي العممية االتصالية بينو و بيف طمبتو ، و دور 
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تغيريف أساسييف ىذه الميارات في تفعيؿ ىذه العممية . و سيتـ معالجة ىذا الموضوع وفؽ م
و ىما تخصص األستاذ و مدة خيرتو المينية.و تأثير ىاذيف المتغيريف في مدى استخداـ 

ليذه الميارات.و لمقياـ بيذه الدراسة سوؼ نقـو بجمع البيانات حوؿ ىذا الموقؼ عف األستاذ 
 طريؽ استخداـ المبلحظة المباشرة ، و االستبياف.  

 حدود الدراسة:ـ 

 :المجال المكاني

ػ الخاص بالبحث في بجامعة محمد خيضر  ) الجانب التطبيقي( الدراسة الميدانية ستكوف
 ػ  القطب الجامعي شتمو

  الزماني: ـ المجال  2

الممتدة ،  2015ػ 2014السداسي الثاني مف السنة الجامعية  تمت معالجة البحث في فترة 
 .مف شير ديسمبر إلي غاية شير ماي 
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 الفصل األول : العممية االتصالية و محددات فعاليتيا

      إف عممية االتصاؿ مف العمميات اليامة في الحيوية بيف الجماعة ، فيي وسيمة      
غاية ، وينبغي معرفة أف االتصاؿ السميـ ىو نتيجة التفاىـ بيف أطراؼ العممية   و ليست
تسبب ليا . و أف نجاح أو فشؿ عممية االتصاؿ ) األستاذ و الطالب ( و ليس الم  االتصالية

كثيرة  تااعتبار األستاذ ( أو بموضوعو ، بؿ عمى  ) باالتصاؿليس فقط عمى عمـ الفرد القائـ 
 منيا خبرتو في صياغة األفكار و استخداـ طرؽ االتصاؿ المناسبة ليذه األفكا و كفاءة فيـ 

و استقباؿ تصرؼ الفرد اآلخر الذي يستقبؿ األفكار . و أف االتصاؿ الجيد الذي يساعد 
و إحداث التغييرات المرغوبة في األداء  بوضوح،و جعؿ األفكار تفيـ  األىداؼ،عمى تحقيؽ 

  النتائج.و   

وىو ما سوؼ نتطرؽ أليو في ىذا الفصؿ الذي يتضمف مبحثيف سيتـ التطرؽ فييا    
العناصر األساسية المتعمقة بالعممية االتصالية ، و عوامؿ فعاليتيا باإلضافة عمى أىـ 

 ي أىـ العراقيؿ التي تقؼ دوف تحقيؽ أىدافيالإ

ماىية العممية االتصالية المبحث األول :   

     االتصاؿ ركيزة العممية االجتماعية و ىو الوسيمة التي يستخدميا اإلنساف لتنظيـ       
   و استقرار و تغيير حياتو االجتماعية ، و مف خبلؿ العممية االتصالية يمكف نقؿ تقاليدنا  

يمكف ألية  و أنماطنا االجتماعية مف جيؿ آلخر عف طريؽ التعبير و التسجيؿ ، و ال
       جماعة أو منظمة أف تنشأ و تستمر دوف عممية االتصاؿ التي تجرى بيف أعضائيا. 

ي المجتمع الحديث بكافة مؤسساتو و ىيئاتو و مكوناتو و أفراده ألدركنا أف و إذا نظرنا إل
االتصاؿ ىو الجياز العصبي الذي يربط األجيزة مع يعظيا البعض ، عف طريؽ العممية 
االتصالية التي تربط بيف مكوناتو أو أجيزتو.ومف خبلؿ ىذا المبحث سوؼ نتطرؽ إلي أىـ 
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      تصالية ، مف خبلؿ التعريج عمى تعريفيا و مكوناتيا ، النقاط األساسية في العممية اال
 و أىداؼ ىذه العممية .      و أىمية 

 المطمب األول  : مفيوم العممية االتصالية وعناصرىا .

ـ مفيوم العممية االتصالية :  0  

اإلنساف ال يستطيع أف يعيش بعزلة تامة عف بقية أفراد المجتمع البشري ، وىو يحتاج     
اآلخريف إلشباع حاجاتو النفسية و البيولوجية و الفكرية و الثقافية و األمنية ، فبلبد لو مف 
أف يتصؿ باآلخريف  و يتعاوف معيـ الستمرار الحياة االجتماعية و التقدـ الحضاري ، و ىذا 

ه ػ أبف خمدوف ػ في مقدمتو " أف االجتماع اإلنساني ضروري ... و اإلنساف مدني ما أكد
بالطبع " و مف ىنا تتجمى أىمية عممية االتصاؿ و التواصؿ بيف األفراد في المجتمع سواء 

 .كانوا تابعيف أـ متبوعيف ، رؤساء أـ مرؤوسيف 

مرسؿ و مستقبؿ و التي يتـ ػ العممية االتصالية : ىي العممية التي يتفاعؿ بمقتضاىا  
 بواسطتيا نقؿ المعمومات و القيـ واألفكار و الحقائؽ و المشاعر و األحاسيس 

بأنيا عممية تبادؿ األفكار و المعمومات مف أجؿ إيجاد فيـ  األمريكية:ػ و تعرفيا الجمعية 
 المجتمع.مشترؾ و ثقة بيف العناصر اإلنسانية في 

االتصالية : بأنيا نقؿ المعمومات أو إرساليا بيف شخصيف  ػ و ىناؾ تعريؼ مبسط  لمعممية
 أو أكثر 

  :  (1)عناصر عممية االتصالـ  2

                                                             
 . 4ص مرجع إلكتروني ،،  فن و ميارات االتصال الفعالوليد الشعبي ،  ــ  (1)
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تبرز ثبلثة عناصر أساسية  االتصاؿ،مف استعراض المفاىيـ التي توضح ماىية عممية     
   المستقبؿ ( ، إال أنو يزاد طرفيف آخريف ىما )قناة االتصاؿ ،  الرسالة، المرسؿ،و ىي ) 

 و االستجابة ( استكماال إلطار عممية االتصاؿ .

حيث تبدأ العممية معو ) بقصد تحقيؽ  االتصاؿ،و ىو أساس و بداية عممية  المرسل:ـ  0
 ىدؼ محدد مف جانبو ( . فقد يوجو أمرًا أو يعرض معمومة أو يأمر بتوجيو .

    االتصاؿ،و ىي موضوعات ىدؼ المرسؿ مف  (:ـ الرسالة ) المحتوى ـ المضمون  2
و ىذا العنصر يستدعى تخطيطًا مف حيث انتقاء  تعميمات.بما يتضمنو مف أوامر أو 

مع أىمية  المستقبؿ،و األلفاظ أو المصطمحات التي تتناسب مع اليدؼ و مع    الكممات
 الرسالة.ي مراعاة المؤثرات التي قد تحوؿ دوف الفيـ المطموب أو تسبب التشويو ف

 لفظية،لفظية أو غير  سواء كانتو ىي الوسيمة المختارة لنقؿ الرسالة  االتصال:ـ قناة  3
    شخصية،أو غير  شخصية،فقد تكوف  متعددة،ووسائؿ االتصاؿ  رسمية.رسمية أو غير 

 مباشرةو قد تكوف مباشرة أو غير 

و مف الضروري  ألخرى،وتختمؼ فاعمية ىذه القنوات مف منظمة ألخرى و مف فترة      
ألف ما ىو مطموب ىو التوافؽ بيف محتوى الرسالة  لميدؼ،تبعًا لذلؾ اختيار القناة المناسبة 

  المناسبة.ووسيمة االتصاؿ ) أي األدوات و القنوات ( 

و ىو مف قصده المرسؿ و أراد  و ىو الشخص الذي يستقبؿ الرسالة ، ـ المستقبل : 4 
المرسؿ  التأثير فيو بدفعو لمتعامؿ مع ما  احتوتو  الرسالة . و يؤثر في فيـ المستقبؿ لرسالة 

 . (1): وضوح الرسالة ، و التوقيت المناسب ، و الحالة اإلدراكية و النفسية لممستقبؿ

                                                             
 ـ  (1)
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   الرسالة،ؿ عمى ىذه و تتمؿ في توليد رد فعؿ مطموب مف جانب المستقب االستجابة:ـ  5
          معيا.مف حيث ىدى فيمو لمرسالة عمو الوجو المطموب و اختيار السموؾ المرافؽ 

و ىذه االستجابة تتوقؼ عمى كفاءة العناصر اأٍلربعة السابقة ، ويمكف التأكد مف نجاح 
عممية االتصاؿ مف خبلؿ التغذية العكسية التي تسمح بمعرفة مدى استيعاب المستقبؿ 

 .(1)ولدتيا    لمرسالة ، و االستجابة التي 

 

 

 

 

 

 

 شكل بياني : يوضح عناصر العممية االتصالية
 

االتصال.أنواع  الثاني:المطمب   

  مف المنطقي جدا أف يتـ التعرؼ عمى المستويات التي يتـ فييا االتصاؿ ، و الفوارؽ    
التي تنشأ بينيا جراء المشاركيف في العممية االتصالية ، وكذا الوسائؿ المستعممة ، بالرغـ 
مف أف ىذه المستويات متداخمة و مرتبطة بعضيا ببعض ، فيناؾ مف يجعمو اتصاال مباشرًا 
قائما عمى مبدأ الغريزة باعتباره خاصية كؿ فرد أو اتصاال تقنيا قائما عمى الوسائط المتعددة 

                                                             

  . 9المرجع السابؽ، ص ـ  (1)

 الرسالة
 املستقبل املرسل

الوسيل

 ة

 

التغذية 

 الراجعة
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أف االتصاؿ حاجة اجتماعية و يتفؽ معظـ الباحثوف  باعتبارعمى االتصاؿ الجماىيري و 
 في دراسات االتصاؿ عمى التقسيمات التالية : 

اإلنساف ىو أوؿ مف أستخدـ حواسو لفيـ عممو عمى ضوء ذلؾ حدد  ـ  االتصال الذاتي : 0
حواسو ، وبيذا أدرؾ ما يدور حولو مف كائنات طبيعية ، و لـ يكف اإلدراؾ عف طريؽ 
االتصاؿ الذي يجربو الفرد مع ذاتو ، و ليذا فإف االتصاؿ الذاتي ىو أساس االتصاؿ 

التصاؿ ، كما أف االتصاؿ الذاتي يسمح يساعد في التفتح عمى أشكاؿ ا باعتبارهالبشري ، 
     لمفرد اتخاذ قراراتو استنادا إلي المعمومات التي تنقميا حواسو ، و يتحدد ىذا االتصاؿ 

 في جميع العمميات التي تحدث داخؿ الفرد .

 شخصين:ـ االتصال وجاىا لوجو أو بين  2

لكف لو اقتصر االتصاؿ  يعتبر االتصاؿ مف شخص آلخر ، عادة يومية يتـ استخداميا ، و
         في المجتمع ، لكاف عدد األشخاص الذيف بيـ محدودًا جدا ، و يعرؼ ىذا النوع 
مف االتصاؿ ، بحالة التفاعؿ التي يمتقي فييا شخص بشخص آخر ، مثمما يحدث في 
    لقاءاتنا اليومية ، وفي ىذا التفاعؿ يتبادؿ أدوار المصدر و المتمقي ، و تكوف الحركات 

 .(1)أو الحوار المغوي كوسيط في العممية االتصالية أما ردود الفعؿ قد تكوف مباشرة و آنية

 

 الصغرى :  اتـ اتصال الجماع 3

ال يخرج ىذا النوع مف االتصاؿ عف االتصاؿ وجيا لوجو ، ألنو ىو اآلخر يتـ بشكؿ      
عفوي ، ولكف االختبلؼ يكمف في أف ىذا النوع  مف االتصاؿ يتعدى الشخصيف ، ليصؿ 

                                                             
واقع استخدام اإلعالم المدرسً فً تنمٌة مهارات االتصال اللغوي لدى تالمٌذ ـ عدنان بن محمد علً بن حسن ،األحمدي،    (1)

  . 22، ص 2008لقرى ، السعودٌة ، ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة علوم التربٌة ،جامعة أم ا بالمدٌنة المنورة المرحلة االبتدائٌة
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     عدد محدود مف األشخاص ، و يتواجد ىذا النوع مف االتصاالت في المقاءات الرسمية 
سواء في العمؿ أو في الحياة االجتماعية العادية ، أيف يكوف  و الغير رسمية و االجتماعات

استقباؿ و إرساؿ الرسائؿ كمصدر متمقي في أي وقت مف األوقات و يتميز ىذا االتصاؿ 
 . (1)بزيادة حجـ التفاعؿ

 العام:ـ االتصال  4

ال يختمؼ ىذا االتصاؿ عف االتصاؿ وجيا لوجو ، إال أف المرسؿ في ىذا النمط      
         االتصالي يسعى لتوصيؿ أفكاره لمجميور ، و نجد ىذا النوع في الخطب و الندوات
و المحاضرات ، و ىنا يصبح المصدر متمقيا في آف واحد أثناء أداءه لعممية اإلرساؿ لردود 
فعؿ الجميور ، مف ألفاظ و حركات و إيماءات  و ىذا النوع أيضا يمعب المرسؿ فيو الدور 

عممية االتصالية ، ولكف ىذا ال يعني إغفاؿ العناصر األخرى ، بؿ أف طبيعتو الميـ في ال
         المباشرة مع الجميور دوف توفر حواجز زمنية أو مكانية يسيؿ التفاعؿ المتبادؿ 

 .(2)بيف الطرفيف

 

 

 

 

                                                             
مكانة االتصال الداخلى فً المؤسسات العمومٌة االقتصادٌة الجزائرٌة)دراسة حالة لشركة األكٌاس و ـ حورٌة شرٌط ، (1)

، رسالة ماجستٌر،قسم علوم اإلعالم و االتصال ، كلٌة اآلداب و اللغات ،جامعة الجزائر  1000ـ 2111ـ رالصنادٌق لواد السما

 .59،ص 2000،

 .23عدنان بن محمد علً بن حسن ،األحمدي،  مرجع سبق ذكره ،صـ  (2)
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: أىمية العممية االتصالية . الثالث المطمب  

عمى المشاركة و التفاعؿ مع اآلخريف ،ػ وتبديؿ  ترجع أىمية عممية االتصاؿ إلي المقدرة     
اآلراء و األفكار و المعمومات التي تزيد مف فرصة الغرد في البقاء و النجاح في الظروؼ 

 المختمفة المحيطة بو ، و تمخص أىمية عممية االتصاؿ في النقاط التالية:

   ذلؾ  تعميميا،تعمؿ عممية االتصاؿ عمى نشر المعرفة اإلنسانية اليادفة و  التعميم:ـ  0
وزيادة قدراتو  اإلنساف،أف نشر المعرفة يثري العقؿ و الشخصية و يساعد في رفع ميارات 

 و تمكنو مف مواجية المشاكؿ المستجدة و التغمب عمييا . نموه،غبر مراحؿ 

     نشر اإلبداع الفني و الثقافي و حفظ التراث  تعمؿ عممية االتصاؿ عمىالتثقيف : ـ  2
     و تطويره ، مما يؤدي إلي توسيع آفاؽ الفرد المعرفية ،  و إيقاظ الخياالت و المواىب 
     و اإلبداع ، ونقؿ خبرات و أفكار و مبتكرات شعب معيف لشعب آخر و مف جيؿ آلخر

 و مف جماعة ألخرى . 

تتحؿ عممية االتصاؿ الفرصة لئلنساف كي يتزود بأنباء و أخبار  االجتماعي:التقارب ـ  3
     وىذا يزيد مف فرص التعارؼ االجتماعي  اإلنساني،اآلخريف في محيطو االجتماعي و 

 معيـ.و التقارب و التفاىـ لظروؼ و أحواؿ اآلخريف و الشعور 

يكتسب  الحياة،تعرؼ التنشئة االجتماعية بأنيا عممية مستمرة مدى  االجتماعية:التنشئة ـ  4
 .(1)المرء مف خبلليا المعايير و القيـ و أنماط السموؾ المقبولة اجتماعياً 

                                                             

معوقات االتصال و التواصل التربوي بين المديرين و المعممين بمدارس محافظة غزة و سبل   ،الدعس،زياد أحمد خميؿ ـ   (1)
سبلمية ، غزة ، فمسطيف وؿ التربية ، الجامعة اإل، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، أص مواجيتيا في ضوء االتجاىات المعاصرة

 . 28،، ص 2009،

 



 اإلطار النظري                            الفصل األًل: العملية االتصالية ً محذدات فعاليتيا

 

 

67 

 

 

و يتـ تحقيؽ الذات مف خبلؿ تأثر الفرد باآلخريف و تأثيره  الحاجة إلي توكيد الذات :ـ  5
، و أف يحقؽ النجاح ، و أف يعبر عما في صدره  فييـ ، فاإلنساف بحاجة ألف يؤثر في غيره

، وأف ال يبقى مجااٌل لمتأثير باآلخريف فقط ، فعف طريؽ عممية االتصاؿ ندفع اآلخريف 
 لممشاركة في المسائؿ التي تشغمنا ، فنتأثر بيـ و يتأثروف بتا و بأفكارنا .

اليادفة ، مف خبلؿ تسميط  بما توفره عممية االتصاؿ مف أسباب المناقشة الشرفةالحفز : ـ  6
األضواء عمى القوى التي حققت النجاح و االنجازات المتفوقة و بياف العوامؿ و األساليب 

  .التي أدت إلي ذلؾ ، , حفز األفراد و إثارة آماليـ و طموحاتيـ لمحاكاة ىؤالء

و التوتر فعف طريؽ العممية االتصالية يستطيع الفرد التخفيؼ مف المعاناة الترفيو : ـ  7
الذي يستشعره نتيجة ضغوط الحياة ، و تزيد الفائدة إذا اتجو الترفيو نحو البناء فتستغؿ رغبة 
األفراد في االستمتاع بالمواد المعروضة ، في الوقت ذاتو الذي نتعمـ فيو أشياء جديدة تساعد 

 في تثبيت قيـ موجودة أو تعديميا .

 ية فيما يمي : و كذلؾ يمكف توضيح أىمية العممية االتصال

ػ بواسطتيا يتـ نقؿ العادات و األفكار و المشاعر و التجارب مف جيؿ إلي آخر مما يؤدي 
 إلي وجود المجتمع و استمراريتو .

ػ توفر فرصة التفكير و االطبلع و الحوار و تبادؿ المعمومات و المعارؼ في شتى مجاالت 
 العمـو لما يوفره مف اختبلط و احتكاؾ بشري .
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 الناضجة،اسطتيا يتـ التعرؼ عمى أفكار و آراء اآلخريف و صقؿ الشخصية المستقمة ػ بو 
 .(1)باآلخريفاإلنساف يستفيد و تنمو شخصيتو مف خبلؿ التواصؿ ألف 

 

 

و خصائص العممية االتصالية وظائؼ و  أىداؼ:المطمب الرابع  

  أىداف العممية االتصالية :ـ  أوال 

ال يمكف الحديث عف العممية االتصالية بمعزؿ عف الحياة االجتماعية ، فكؿ منيا يكمؿ      
           اآلخر ، و تتغير كؿ منيا باختبلؼ الصفات المتحركة ، و الخبرات المشتركة ، 
    و ىكذا فإنيا تساعد في تنمية التراث الثقافي و االجتماعي و االقتصادي و السياسي ، 

 دائما عناصر مكممة لبعضيا البعضو التي ىي 

          العممية االتصالية في االتصالية في العبلقة ببف األستاذ أىدافوو بالحديث عف    
يمكف وجود  فيي تعتبر العصب الحساس فبدوف تكويف عممية اتصالية ناجحة ال  ،و الطالب

قت يستخدميا كبل إي عبلقة بينيما بدوف اتصاؿ ، فيي الوسيمة و األداة في نفس الو 
الطرفيف لمتواصؿ مع اآلخر، و ليده العممية أىداؼ كثيرة يسعى األستاذ لتحقيقيا ، فمف بيف 

       ىي إيصاؿ معموماتو و أفكاره بالطريؽ التي تسمح لمطمبة سيولة فيميا  ىذه األىداؼ
 و بالتالي الوصوؿ إلي أعمى درجات التفاعؿ بينيما.   و استيعابيا ،

  ائف العممية االتصالية :ظو  ـ ثانيا 

                                                             

    . 29المرجع نفسو، ص ػ  (1)
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تعتبر أىداؼ االتصاؿ وضائؽ في آف واحد ، وتحدد ىذه الوظائؼ حسب عناصر      
العممية االتصالية الذي وضع بيانيا ػ جاكوبسف ػ و حددت ىذه الوظائؼ حسب الرسالة 

 اإلعبلمية :

       تركز الرسالة ذات المرسؿ و تبيف مباشرة مواقفو مف القضايا االنفعالية:ـ الوظيفة  0
 .(1)تعرضياو المواضيع التي 

  تتوجو الرسالة لممتمقي لتنبييو و الطمب منو تنفيذ بعض األمور . ـ الوظيفة الندائية : 2

تشير الرسالة إلي محتٌٍ معيه ، ً ىي تترك المجال للمتلقي لربط  ـ الوظيفة المرجعية : 3

 ما تلقاه بما سبقو ً بما سٌف يأتيو .

       فتصفيا و تحمميا  مضمونا،تجعؿ الرسالة اإلعبلمية لمغة  لغوية:ـ وظيفة ما وراء  4
 بأصولوو تركبيا و تعرؼ 

   ، و ييدؼ المرسؿ مف ورائيا إلي التأثير  المتمقيتنصب عمى  ـ الوظيفة التأثيرية : 5
 .مواقؼ أو سموكيات و أفكار المرسؿ إليوعمى 

إف اليدؼ مف عممية االتصاؿ ىو البحث عما يجعؿ ـ الوظيفة الشعرية أو الجمالية :  6 
مف الرسالة رسالة شعرية أو جمالية ، و ذلؾ بالبحث عف الخصائص الشعرية و الجمالية 

 القصيدة الشعرية و مكوناتيا اإلنشائية و الشكمية. مثؿ التركيز عمى

يتـ التركيز عمى القناة لوظيفة حفاظية أو إفيامية كأف يستعمؿ ـ الوظيفة الحفاظية: 7
   األستاذ خطابا شبو لغوى أو لغوى حركي مف أجؿ تمديد االتصاؿ و استمراره بيف األستاذ

 ( ...! التالية ) أرجوكـ انتبيوا  و طمبتو و ذلؾ باستعماؿ بعض المركبات التعبيرية
                                                             

ػ دراسة ميدانية تحميمية عمى عينة  االتصالاالتصال في أوساط الشباب في ظل التكنولوجيا الحديثة لإلعالم و ىاروف ، ،مميكة ـ  (1)
 .62، ص  2004مف شباب والية تيبازة ػ كمية العموـ السياسية و اإلعبلـ ، قسـ عمـو اإلعبلـ و االتصاؿ ، جامعة الجزائر ، 
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يركز األستاذ عبر ىذه الوظيفة عمى شرح ـ الوظيفة الميتالغولية أو الوصفية : 8
المصطمحات و المفاىيـ الصعبة و الشفرة المستعممة مثؿ قواعد المغة و الكممات الموجودة 

 في النص و المفاىيـ النقدية الموظفة أثناء الشرح.  

           تتضمف الرسائؿ تعبيرا تتيح فيو لممرسؿ إقامة االتصاؿ  ـ الوظيفة الوصمية : 9
 .(1)أو قطعو

 

 

 العملٌة االتصالٌة الناجحة :  ائصصخ ثالثا ـ 

إن مدى ق أو البطء فً نقل المعلومات  قد ٌعود إلً الوسٌلة المستخدمة ،  ـ السرعة : 2

            فعند مقارنة الهاتف بالخطب ٌتبٌن أن األول أسرع من الثانً ، و هناك بعد آخر 

و هو وصول المعلومات فً الوقت المناسب حٌث تفقد المعومات قٌمتها إن لم تنقل أو تصل 

 التصرف . فً وقت اتخاذ القرار أو

مف إمكانية حصوؿ أطراؼ االتصاؿ  االتصاؿ،تسيؿ الوسائؿ الشفيية في  االرتداد:ـ  1
أما الوسائؿ  بنجاح،عمى معمومات تساعد عمى رد الفعؿ السميـ و إتػماـ عمميات االتصاؿ 

المكتوبة كالخطابات و المذكرات و التقارير فيي بطيئة و غير فعالة في تقديـ معمومات 
  االتصاؿ.مرتدة إلي أطراؼ 

 مثؿ:إذ لبعض الوسائؿ االتصاؿ أف تحفظ في سجبلت و ممفات وذلؾ  التسجيل:ـ  3
   ييا لمتابعة التقدـ و يفيد ىذت في إمكانية الرجوع إل التقارير،و  المذكرات،و  الخطابات،

                                                             
س بوالٌة ورقلة ) دراسة مٌدانٌة لعٌنة مدار أنماط التفاعل الصفً اللفظً لدى معلمً التعلٌم االبتدائًـ عوٌن ، محمد الهادي،  (1)

 .  54،ص  2009مذكرة ماجستٌر ،علم النفس التربوى ، كلٌة العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة ، جامعة ورقلة ،  (،
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    أما الوسائؿ الشفيية لبلتصاؿ فيصعب تسجيميا  االتصاؿ،في إنجاز الموضوعات محؿ 
 و االحتفاظ الرسمي بيا .

    تتميز بعض الوسائؿ بأنيا قادرة عمى تقديـ معمومات كثيفة مثؿ الخطابات  الكثافة:ـ  4
ئع المعقدة أو الخطط أو نتائج األمر يمكف مف استخداميا في عرض الوقا التقارير،و 

و بصفة عامة كمما قدمت وسيمة االتصاؿ معمومات كثيفة كمما كاف ذلؾ  الرقابة،المتابعة و 
 .(1)أفضؿ

 .(2)استخداـ لغة بسيطة، بصوت واضح، ومبلحظة حركات الجسـػ 

 

 

 

أبرز الجوانب المتعمقة بالعممية االتصالية ، مف خبلؿ التعريؼ ذا المبحث ىحاولنا في      
كما حددىا روماف جاكوبسوف، و كذلؾ أىمية  وظائفياو مكونات ىذه العممية و أبرز بيا  

في شتى مواقؼ الحياة . فبدوف ىذه  ه العممية دورا فعاؿذلي أف وممخص القوؿىذه العممية .
مع غيره و تحقيؽ أىدافو و غاياتو ، فيي العصب العممية ال يستطيع اإلنساف التواصؿ 

لضماف فعالية ىذه العممية الحساس لكؿ مجتمع أو مؤسسة أو غيرىا مف األجيزة ، و لكف 
يجب مراعاة بعض الجوانب اليامة و المحددات األساسية التي تضمف فعالية العممية 

     االتصالية و بالتالي تحقيؽ أىدافيا بأكمؿ وجو.

محددات فعالية العممية االتصالية  ثاني :المبحث ال  

                                                             

  . 63المرجع السابؽ ، ص مميكة ،  ،ىاروفـ  (1)

 .2001، جامعة اإلسكندرية،مدخل إلى عالم االتصالمحمود ،  ،مناؿ طمعت  ـ (2)
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       و المشترؾ في جميع العمميات المختمفة ،  األساسيتعتبر العممية االتصالية العنصر       
       فمف خبلليا يمكف تبادؿ المعمومات و األفكار و الحقائؽ ، فيي عممية تساعد الناس 
  عمى التماسؾ في وحدة متكاممة ضمف تنظيـ واحد . و لكي تحقؽ ىذه العممية أىدافيا يجب 
أف تتوفر فييا خصائص معينة تمكنيا مف تحقيؽ ذلؾ ، و ىو ما يعرؼ بمحددات الفعالية . 
        فمف خبلؿ ىذا المبحث سوؼ نتطرؽ إلي أىـ النقاط األساسية إلي تؤدي إلي فعالية 

أىـ ، ففي البداية سوؼ نتطرؽ إلي عوامؿ فعالية ىذه العممية ، و كذلؾ ىذه العممية 
  لتجنبيا . و ىو ما سنتطرؽ إليو بالتفصيؿ الحقًا. معوقات األداء في العممية االتصالية

 : عوامل فعالية  العممية االتصالية ولأل االمطمب  

   ، بالعوامؿ التي تؤثر في نجاح  1960بيرلو في نموذجو الذي نشره عاـ  ددافي أىتـ     
 أو فشؿ االتصاؿ في عمقتيا بكؿ عنصر مف عناصره .

     ووجود ىذه العوامؿ أو غيابيا يحدد بشؾ مباشر مصادر التشويش في عممية االتصاؿ 
 . (1)المرسؿ و المتمقيو اتجاىاتو ، و التي تؤٌدي إلي إدراؾ المعنى المتماثؿ لدى كؿ مف 

   ي تؤثر في األفكار و االتجاىات و السموؾ ، تبمعنى أف عممية االتصاؿ الناجح ىي ال
أٌلف االستجابة المستيدفة تظؿ مرىونة بمدى نجاح أو فشؿ العممية االتصالية  مف خبلؿ 

 مناقشة االعتبارات التي تؤثر في ذلؾ .

 ـ االعتبارات الخاصة بكل من المصدر و المتمٌقي : 0

يتوقؼ نجاح االتصاؿ مف جانب كؿ ف المصدر و المتمقي عمى عدد مف االعتبارات      
 :التي تؤثر في الموقؼ االٌتصالي و ىي 

                                                             

 االتصال التنظيمي و عالقتو بالتفاعل االجتماعي لمعاممين بالمؤسسة ـ دراسة ميدانية بإذاعة سطيف الجيويةطبيش،  ،ػ ميمود  (1)
  . 39، ص  2011ػ ، مذكرة ماجستير ، كمية العمـو اإلنسانية و االجتماعية ، جامعة ورقمة ،
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 أ ـ الميارات االتصالية : 

     مف جانب يجب توفر ميارات الكتابة و التحدث  المصداٌقية،باإلضافة إلي عامؿ      
 و ميارات القراءة و الكتابة مف جانب آخر.

عمى وضع الرموز التي تعبر  المصدر،و نعنى بيا قدرة المتحدث بوصفو المرسؿ أو        
و كذلؾ قدرة المتمقي عمى االستماع أي قدرتو عمى تحويؿ  تستيدفيا،عف المعاني التي 

 يدركيا.الرموز التي يتمقاىا إلي معاف 

   يرتبط نجاح العممية االتصالية أساسا بمدى معرفتنا بنوعية المتمٌقي الذي يستقبؿو "    
غرافية و الخصائص السيكولوجية لممتمٌقي و الرسالة ، و ليذا فإف معرفة الخصائص الديم

     ،تكوف أساسية لتوجيو الرسائؿ المبلئمة إلييـ ، كما أف اإلطار الداللي لممستقبؿ يؤٌثر
ر المفيومة لممستقبؿ ، فكؿ فرد و كؿ جماعة ليا مجموعة مف التصورات عمى الرموز غي

 واالتجاىات مشتقة مف بيئتو و ثقافتو "

   ساعد ذلؾ عمى فيـ  لممرسؿ،بمعنى كمما كاف المستقبؿ إطار دالليا يتفؽ مع مثمو      
 .(1)االتصاؿما يعنيو الرموز و مف ثـ نجاح عممية 

 ب ـ االتجاىات : 
اتجاىات مصدر و المتمقي عمى الموقؼ االتصالي بشكؿ مباشر ، و تؤثر أيضا  تؤثر     

 عمى الحكـ بنجاح عممية االتصاؿ أو فشمو  وأىـ ىذه االتجاىات ما يمي :

     اتجاه الفرد نحو نفسو : سواء كاف مصدرا أو مستقببل ، ذلؾ أف االتجاه السمبي  ـ 0
نحو الذات يعكس قدرا مف عدـ الثقة في نفسو التي تؤثر بالتالي في اختيار موضوع الرسالة 

                                                             
.39ـ المرجع نفسه ، ص (1)  
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    و قوة تأثيرىا ، وكذلؾ تؤثر في اقترابو مف اآلخريف و بالتالي استكماؿ الموقؼ االتصالي
  .و نجاحو

امو و ىو ما يترجـ اقتناع افرد بما يقوؿ أو اىتم االتصاؿ:اتجاه الفرد نحو موضوع ـ  2
 بالفكرة.و بالتالي فإنو يعكس صدؽ التعبير و كذلؾ القدرة عمى ىمو و االقتناع  بالموضوع،

اتجاه كؿ منيما نحو اآلخر : فالفرد ال يتحمس لمحديث أو االستماع إلي آخر ماداـ ـ  3
 اٌتجاىو نحوه سمبيا . 

وجداني تنظمو خبرات  ،مٌما سبؽ يمكف القوؿ أف االٌتجاه ما ىو إال ميؿ عاطفي      
الشخص السابقة ليتفاعؿ إيجابيا أو سمبيا نحو شخص أو موقؼ مٌعيف و ىذه االتجاىات 

 تؤثر عمى الكفاءة االتصالية لممصدر و المتمقي .

  المعرفي:ج ـ المستوى 

مف الواضح أف مقدار المعرفة لدى المصدر عف الموضوع يؤثر في رسالتو و مف       
ناحية أخرى إذا كاف المصدر متخٌصصا أكثر ، " فقد ال ينجح في نقؿ المعاني المطموبة 
لعدـ قدرتو عمى التبسيط و استخدامو لمصطمحات قد ال يستطيع المتمقي أف يفيميا " ، 

بدائؿ التي تسيـ في التبسيط و اإليضاح حتى يستطيع بمعنى مدى القدرة عمى اختيار ال
 .(1)المتمٌقي فيميا و إدراكيا 

ألنو ما لـ يتوفر  الرسالة،و كذلؾ بالنسبة لممتمقي حيث يسيـ مستوى المعرفة في إدراؾ      
و إذا تعرض ليا فمف  البداية،لديو القدرة و المعمومات فإنو لف يختار التعرض لمرسالة مف 

 يستطيع أف يدركيا ، ألف اإلدراؾ يرتبط أساسا بالمخزوف المعرفي لدى الفرد.

                                                             
.40ـ المرجع نفسه ، ص   (1)  
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  االجتماعي:د ـ السياق 

يتأثر كؿ مف المصدر و المتمقي بالنظـ االجتماعية و الثقافية التي يعمؿ في إطارىا "      
عمؿ في إطارىا القائـ فمكي نحدد تأثير االتصاؿ يجب معرفة النظـ االجتماعية التي ي

  التي المياـباالتصاؿ و مكانتو في النظاـ االجتماعي لممؤسسة و األدوار التي يؤدييا و 
يجب أف يقـو بيا "  بمعنى أف النظاـ االجتماعي و الثقافي يعكس أنماط  المعتقدات و القيـ 

 ة .السائدة ، كما تعكس األدوار و المكانة االجتماعية أنماط السموؾ المتوقع

 ـ االعتبارات الخاصة بالرسالة :  2 

  تتأثر كفاءة الرسالة في القياـ بدورىا عمى مدى الوضوح و التبسيط الذي تتميز بو ،      
و الذي يرتيف أساسا باختيار العناصر و تكوينيا ، أي وضعيا في بناء و يتـ ترتيبيا أيضا 

 بحيث تسير في النياية إلي الفكرة أو المعنى .

و ىذه الميارة يطمؽ عمييا ميارات الترميز التي ترتبط أساسا بالتحديد الدقيؽ لؤلىداؼ      
و النوايا الخاصة بالمصدر و الموقؼ االتصالي ، " و التي أساساىا يختار الفكر و المعاني 
التي تحقؽ ىذه األىداؼ و النوايا ، ومف جانب آخر يجب أف يتوفر لكؿ منيا ميارة التفكير 

القرار فيما يتعمؽ بالموقؼ االتصالي ، وىذا يتأثر بالدرجة األولى بالمقدرة المغوية و اتخاذ 
   لكؿ مف المصدر و المتمقي ، حيث يتـ مف  خبلؿ التعرؼ عمى وحدات الفكر ووصفيا ، 

 .و التعبير عنيا مف خبلؿ المسميات المغوية

ا في الرسالة فعالية عالية وىناؾ مجموعة مف المتغيرات األسموبية التي يحقؽ تواجدى     
لمعممية االتصالية ، كأف تعالج الرسالة بحيث تجذب انتباه المستقبؿ و يتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ 
احتوائيا عمى مثيرات تضمف استمرار جذب انتباه المستقبؿ ، وىي صفات ترتبط بفيـ 

يجد فييا  الرسالة و كذلؾ مدى تناسب موضوع الرسالة مف حاجة المستقبؿ ، فالرسالة التي
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         المستقبؿ مصمحتو أو تحقؽ إشباع لبعض حاجاتو ، تمقى استجابة كبيرة مف جانبو 
و يتجاوب معيا ، و عميو أف يضع المرسؿ رسالتو بصياغة تتناسب و خصائص المستقبؿ 
   االجتماعية و االقتصادية و  كذلؾ اختيار الوقت المناسب إلرساؿ و استقباؿ الرسالة ، 

اسب مع وسائؿ االتصاؿ المتاحة لممرسؿ فالرسالة التي تبذؿ جيود مضيئة في وما يتن
إعدادىا مع عدـ توافر الوسيمة المناسبة التي تناسبيا لنقميا إلي المستقبؿ تصبح عديمة 

 الجدوى. 

االعتبارات المتصمة بقنوات االتصال : ـ  3   

     لكؿ وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ مزايا و حدود ، و كمما توافرت تمؾ الوسائؿ عددا      
نوعا ، أتاح ذلؾ الفرصة لممرسؿ ألف يختار مف بينيا الوسائؿ التي تتناسب مع اليدؼ    و

المقصود ، و تتناسب ومع طبيعة المستقبؿ و خصائصو ، فالتنويع في استخداـ الوسائؿ 
   صة مقابمة الفروؽ بيف األفراد المستقبميف و ىذا مف شأنو أف يساعد المختمفة يزيد مف فر 

في نجاح العممية االتصالية ، فالوسائؿ المسموعة و المرئية تكوف عموما أكثر الوسائؿ 
 .(1)فعالية في تغيير االتجاىات  

بمعنى مدى اختيار الوسيمة المناسبة لمموقؼ االتصالي ، مف حيث خصائصيا و اتفاؽ    
     ىذه الخصائص مع تفضيؿ المتمقيف و قدرات كؿ مف  المصدر و المتمقي عمى استخداـ 

 الوسيمة.

 ـ االعتبارات الخاصة بالتشويش :  4

        وىي تمؾ العوائؽ التي تحوؿ دوف القدرة عمى اإلرساؿ أو االستقباؿ و تجسد      
       في أي تداخؿ فني ػ بقصد أو بغير قصد ػ يطرأ عمى إرساؿ المعمومات في رحمتيا 

                                                             
.41،ص ـ المرجع نفسه (1)  
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مف المرسؿ إلي المتمقي " ، فالتشويش المبكر يرجع بعضو إلي المنبع حيث تصؿ الرسالة 
محرفة بدرجة إلي المرسؿ ، و التشويش الوقتي يرجع بعضو إلي المتصؿ و البعض اآلخر 

و البعض اآلخر إلي المستقبؿ كمتصؿ ، و البعض ينشأ مف الرسالة إلي القناة االتصالية 
ىذا خبلفا ما لمبيئة مف تأثير ، و كذلؾ قد ينشأ عف اختبلؼ المستويات اإلدارية في التنظيـ 

       .(1)، و يمكف التغمب عمى التشويش مف خبلؿ تكرار الرسالة

ة: معوقات األداء في العممية االتصالي نيالثاالمطمب     
إذ أي خمؿ أو إخفاؽ يحصؿ في عممية االتصاؿ يترؾ آثرا سمبية عمى نوعية الرسالة      

   المنقولة ، وبالتالي عمى نتائج األداة فنظاـ االتصاؿ ينبغي أف يكوف محكما الحمقات ، و
أف أي تغيير يحدث فيو مف شأنيا إضعاؼ ىذا النظاـ ، و منو فأف لبلتصاؿ الفعاؿ يفقد 

وف وجود حمقة مؤثرة لمتغذية العكسية ، ىذه األخيرة ىي مؤشر فعالية العممية قيمتو مف د
 االتصالية ألنيا تعطينا صورة واقعية عف مدى فعالية االتصاؿ و جدواه .

 ـ عوائق متعمقة بالمرسل :  0

  يرى روزنفيمذ أف االتصاؿ الفعاؿ يتطمب قدرا عاليا مف التركيز و الحكمة و المنطؽ      
  (2)الدراسة مف قبؿ المرسؿ ، ألف مف مصمحة المرسؿ أف يكوف كذلؾ لذا زاد فعبل إيصاؿو 

معمومات أو بيانات معينة تحقؽ لو و لممستقبؿ أىداؼ معينة ، و عمى ىذا األساس فإف أي 
خمؿ أو إي إخفاؽ متعمد أو غير متعمد مف قبؿ المرسؿ قد يؤدى إلي فشؿ عممية االتصاؿ 

 وقات التي يكوف المرسؿ مصدرىا .  و مف أىـ المع

 أ ـ الحالة النفسية لممرسل :  

                                                             
 43المرجع نفسه ، ص ـ  (1)

.17، ص  2008، دار الفجر للنشر و التوزٌع ، القاهرة ، االتصال ة العولمة حمد بخوش ، ـ   (2)  
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% مف معوقات االتصاؿ و مشاكمو وفؽ أحدث  50فيي تعد مسئولة عف حوالي      
الدراسات في ىذا المجاؿ ، وقد تبيف مف خبلؿ الدراسة المذكورة أف الحاالت المزاجية 

المرسؿ تؤثر بشكؿ سمبي عمى جوىر  المتوترة مثؿ الغضب ،  التوتر ، اإلحباط التي يمر
   الرسالة و معناىا بحيث تصؿ إلي المستقبؿ بشكؿ مربؾ لمغاية بحيث أنيا تزيد مف قمؽ  

 .و ارتباؾ المستقبؿ و بالتالي تفقد المعنى المطموب الذي قصده المرسؿ

    لية ، و عميو فأف الحالة النفسية السمبية لممرسؿ تعد مف أبرز معوقات العممية االتصا  
       و منو فإنو يتطمب مف المرسؿ قدرا عاليا مف ضبط النفس و التأني قبؿ إرساؿ نوع 

  .مف الرسائؿ

 ب ـ االفتراضات أو األحكام الخاطئة أو المضممة لدى المرسل :

قد يكوف المرسؿ أو يعتقد أف الرسالة مفيومة وواضحة مسبقا دوف أف يدرؾ أف ىذا      
االنطباع قد ال يكوف موجودا بنفس المعنى لدى المستقبؿ و ليذا السبب يجب عمى المرسؿ 

 المستقبؿ.أف يكوف واعيا و مدركا لطبيعة و ثقافة 

 ج ـ االستخدام الخاطئ لتوقيت إرسال الرسالة : 

     توقيت الخاطئ لمرسالة مف قبؿ المستقبؿ قد يؤثر بالسمب عمى قيمة الرسالة إف ال     
     و جوىرىا فقد تصؿ في وقت متأخر أو مبكر و في كمتا الحالتيف يكوف تأثيرىا ضعيفا

 . (1)سمبيا و نتائجو و خيمة التأثيرأو معدوما و في حاالت كثيرة يكوف 

  االتصال:لميارات  افتقارهد ـ عدم كفاءة المرسل أو 

                                                             
. 17المرجع نفسه ، ص ـ  (1)  
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قد يكوف المرسؿ غير ممـ بشكؿ كاؼ بفنوف و ميارات االتصاؿ مما يؤدي إلي تشويو      
   (1)عمى الرسالة و يفقدىا معناىا و مضمونيا خصوصا في االتصاؿ المفظي الذي يعتمد

التعابير المفظية أو لغة الجسد فصياغة عبارات و جمؿ بشكؿ غير دقيؽ قد يرسؿ رسائؿ 
 .ممة و منو فشؿ عممية االتصاؿمض

 بالرسالة:ـ عوائق تتعمق  2

ىناؾ عائؽ متعمؽ وىو أنو تتضمف الرسالة بعض األخطاء التي تقمؿ وضوح الموضوع      
و ينتج عف ذلؾ أف تصبح الرسالة المستقبمية عمى درجة مف عدـ اليقيف و أف عدـ فيـ 

في العوائؽ التي ترتبط بالمؤثرات  المستقبؿ لمرسالة يطمؽ عمييا التشويش مثمما يحدث
الخارجية مثؿ : الضوضاء ، و ارتفاع درجة الحرارة و شدة البرودة  التي تحوؿ دوف إمكانية 

 .حدوث االتصاؿ بصورة جيدة

  بالمستقبل:ـ عوائق تتعمق 3

 ىناؾ جممة مف المعوقات تحد مف العممية االتصالية و تخص المستقبؿ و منيا :      

أ ػ الحالة السيئة لممستقبؿ بحيث يجب عمى المرسؿ أف يعرؼ طبيعة المستقبؿ مف حيث 
 التشويش.مزاجو و عاداتو و تقاليده و ثقافتو حتى يخاطبيا و أال يحدث 

 مناقشتيا.ب ػ تعالي المستقبؿ عمى المرسؿ باإلعراض إلي رسالتو أو قراءتيا أو 

ي المستوى التعميمي و الثقافي أو المغوي بيف ج ػ الفيـ الخاطئ لممعاني بسبب التفاوت ف
 . (2)المرسؿ و المستقبؿ

                                                             
.18ـ المرجع نفسه ، ص (1)  

ـ محمد سالمة غٌاري ، السٌد عبد الحمٌد عطٌة ، االتصال و وسائله بٌن النظرٌة و التطبٌق ، المكتب الجامعً الحدٌث ، القاهرة  (2)

  31، ص  1991، مصر ، 
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د ػ التحيز و عدـ الموضوعية في النظرة لؤلمور و ىنا يرفض المستقبؿ المتميز مف المرسؿ 
 .االستماع إلي وجية نظره أو الرأي اآلخر مما يؤدي إلي تشويو المعنى الكمي لمرسالة

  يمكف إيجاز ىذه العوائؽ فيما يمي :ـ العوائق المتعمقة بالقناة :  4

 أ ـ االختيار الخاطئ لموسيمة :

 حيث تفشؿ عممية االتصاؿ بصفة كمية عندما يتـ اختيار وسيمة اتصاؿ غير مبلئمة      
أو ضعيفة أو اختيار توليفة مف الوسائؿ غير المتكاممة أو غير المتجانسة مع بعضيا 

     ض فالمعروؼ أف طبيعة الرسالة تحدد الوسيمة أو الوسائؿ التي ينبغي استخداميا ،البع
و التي تكوف أفضؿ مف غيرىا مف الوسائؿ في حالة كيذه فاالتصاؿ المباشر و الشخصي 
يتطمب استخداـ    وسيمة االجتماعات أو لقاءات وجيا لوجو حيث تكوف التغذية العكسية 

 شخصي يحتاج إلي و سائؿ أخرى مثؿ التقارير .فورية بينما االتصاؿ ال

 ب ـ االستخدام الخاطئ لموسيمة : 

قد تتوافر لدى األفراد و المؤسسات و سائؿ اتصاؿ متعددة تقميدية و الكترونية مثبل ،       
إال أف المعنييف باالتصاؿ قد يستخدموف الوسيمة غير المبلئمة إما بسبب الجيؿ أو اإلىماؿ 

رة ، فاالستخداـ الخاطئ لموسيمة يفقد االتصاؿ قيمتو و يعطي مؤثرات مضممة أو سوء اإلدا
في أحياف كثيرة ، فميس مف المنطؽ بشيء أف تمجأ منظمة متخصصة بتكنولوجيا المعمومات 
و االتصاالت باستخداـ الفاكس مثبل البريد العادي لبث رسائؿ عاجمة إلي الجميور ، و 

 . (1)تصاؿغيرىا مف تقنيات اال

 

                                                             
  (1) 119،ص  1999،دار مجدالوي للنشر و التوزٌع ، األردن ، التصال و دوره فً التفاعل االجتماعً ـ أبو عرقوب ،ابراهٌم ، ا
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 االتصال:ج ـ سوء أو ضعف وسيمة 

    حيث أف وسائؿ االتصاؿ الضعيفة فنيا ووظيفيا قد تؤدي إلي تشويو عممية االتصاؿ     
 (1)إضعافيا  و

  العكسية:ـ معوقات متعمقة بالتغذية  5

تعتبر التغذية العكسية عنصر ىاـ مف عناصر العممية االتصالية و منو فإف معوقات      
التغذية العكسية تفسد العممية االتصالية كميا ، و يمكف اختصار مشكبلت و معوقات 

 االتصاؿ بالنسبة لمتغذية العكسية فيما يمي : 

نظر إلي أىداؼ ػ تركيز المرسؿ عمى األىداؼ و الحاجات التي يسعى لبموغيا دوف ال
تطمعاتو.المستقبؿ و   

 ػ عدـ االىتماـ بالرسائؿ غير المفظية التي تعطي مؤشرات عند وصوؿ الرسالة مف عدميا .

ػ تعالي المرسؿ عمى المستقبؿ و عدـ استعداد المرسؿ لمنظر أو االستماع إلي وجيات نظر 
 .(2)الرسالةالمستقبؿ بخصوص ما ورد في 

ى يمكن تمخيصيا فيما يمي :و ىناك معوقات أخر         

 عدـ متابعة المرسؿ بالنظر إليو.ػ 

                                                             
، دار الٌازوري العلمٌة للنشر و التوزٌع ، األردن  أساسٌات االتصال نماذج و مهاراتـ الطائً، حمٌد ، العالق، بشٌر ،  (1) 

  . 77،      ص  2009،

45ـ طبٌش مٌلود ، مرجع سبق ذكره ، ص   (2)  
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 ضعؼ رغبة المرسؿ أو المستقبؿ في استمرار عممية االتصاؿ.ػ 
 .المقاطعة المستمرة لعممية االتصاؿ بالمفظ أو غير المفظػ 

 .(3)التيكـ والسخرية مف المرسؿ أو المستقبؿ أثناء عممية االتصاؿػ 
 
 

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

  (1)الفروؽ الثقافية بيف المرسؿ والمستقبؿػ 

 الجامعيأىم الخصائص الواجب توفرىا في األستاذ ثالث :المطمب ال

 :يمكف توضيحيا فيما يمي      

و مفرداتو ، ومراجعو ، و متطمبات تنفيذه ، و طرؽ ـ تحديد أىداف كل مقرر دراسي :  0
 تقويمو ) خطة المقرر ( في أوؿ لقاء لؤلسػتاذ مع الطمبة بداية كؿ فصؿ جامعي .

فالعرؼ األكاديمي يحتـ عمى األستاذ الجامعي أف يستعد ـ التحضير الجيد لممحاضرة :  2
قبؿ وقتيا ، مف خبلؿ االطبلع عمى المراجع ذات العبلقة المباشرة  استعدادًا تاما لممحاضرة

قديميا و حديثيا ، حتى يتمكف مف عرضيا بطريقة جاذبة و مشوقة لمطمبة ، كما يتوجب 
 عميو إعداد أسئمة عامة تمييدا لممحاضرة ، بغية إثارة انتباه الطمبة نحوىا .

                                                             

38، مرجع سبؽ ذكره، صبوالنصرأ محمد،مدحت ـ   (3)  

توافر ميارات االتصال التقميدية والرسائل غير المفظية وأثره عمى فاعمية االتصال اإلداري ]دراسة مدى الذيابات، أحمد سميماف ،ـ (1)
", رسالة ماجستير ميدانية عمى اتجاىات الرؤساء العاممين في قطاعات الصناعات االستخراجية األردنية من وجية نظر المرؤوسين[

  .2006غير منشورة، جامعة مؤتة، األردف، 
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    ألف تأخر األستاذ المحدد تمامًا : ـ الحضور إلي مكان إلقاء المحاضرة في الوقت  3
           عف موعد المحاضرة المحدد قد يعطي الطمبة انطباعًا بأف أستاذىـ غير منظـ ، 
و أف التدريس غير ميـ بالنسبة لو ، إذ ُيعده الطمبة قدوة ليـ ، وقد يستنتجوف بأف ليـ الحؽ 

 . (2)عف المحاضرة أيضًا   في التأخر 

 

 

 

إذ إف المنطؽ و العقؿ يستدعى إعطاء الطمبة ـ كتابة أىداف كل محاضرة في بدايتيا :  4
فكرة واضحة عف األىداؼ التي يرغب أستاذ المقرر الوصوؿ إلييا عند نياية المحاضرة ، 
فيذا ييسر ليـ فيـ عناصرىا ، كما يعطييـ رسالة غير مباشرة مفادىا ضرورة اإللماـ 

 .ة جميعيا التي تحقؽ تمؾ األىداؼبجوانب موضوع المحاضر 

ألف مراجعة ـ مراجعة األفكار العامة في محاضرة اليوم السابق عند بداية كل محاضرة :  5
األفكار العامة لممحاضرة السابقة تؤدي إلي تثبيت معموماتيا في ذىف  الدارس ، كما تفيد 
قي ربط المحاضرة الجديدة بالسابقة ، مع بياف أوجو التفاؽ و االختبلؼ بينيما ، و تفيد في 

طمبة ، تحفيز الطمبة عمى التعُمـ و الفيـ و إذا نجح األستاذ في طرح أسئمة مدروسة عمى ال
 ومف ثـ انتزاع اإلجابات منيـ ، و إعادة صياغتيا بأسموب عممي يحقؽ الغرض منيا . 

فالمحاضرة ستكوف شيقة إذا نجح أستاذ المقرر في تنويع  ـ تنويع طرق التدريس : 6
      أساليب تدريسو ، إذا اعتنى بإيجاد جو مناسب داخؿ حجرة الدراسة ، حيث يستطيع 

                                                             

  ندوة تنمية أعضاء ىيئة التدريس في مؤسسات التعميـ ، طرق وأساليب تنمية أداء األستاذ الجامعي التدريسي ،القرني, ،عمي ـ  (2)
  . 5، ص  2007،الرياض ،جامعة الممؾ سعود  ،العالي , كمية التربية 
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ذات عبلقة مباشرة بعناصر المحاضرة عمى الطمبة ، ومف ثـ انتزاع  مف خبللو طرح أسئمة
اإلجابات منيـ و إعادة صياغتيا صياغة عممية تخدـ أغراض الدرس ، باإلضافة إلي دعوة 
الطمبة لممشاركة في تحضير بعض عناصر الدرس عف طريؽ توزيعيـ إلي مجموعات ، 

 التي ذ بإدارة الحوار و تسجيؿ العناصربحيث تطرح ، كؿ مجموعة رؤيتيا  ،ثـ يقـو األستا

تخدـ موضوع الدرس . و قد يحضر األستاذ فمما لو عبلقة بموضوع الدرس و يقـو بعرضو 
عمى الطمبة ،  ثـ يطمب منيـ تمخيص أىـ أفكاره و نقدىا عمميًا . و قد يستدعى ضيفًا 

 الحؽ،في وقت بغرض عرضيا عمى أستاذ المقرر  إجاباتو،مختصا في التدريس، و تسجيؿ 
 .(1)الموضوعلتصحيحيا بما يخدـ أىداؼ 

 

 

إذ إف اعتماد األستاذ عمى ـ عدم إلقاء المحاضرة من المقرر الدراسي بطريقة مباشرة :  7
الكتاب المقرر يؤدي إلي ممؿ الطمبة و ربما سأميـ ، و ينتج عف ذلؾ انصرافيـ عف متابعة 

  .ستاذ غير مؤىؿ ، أو غير مستعد لممحاضرةاألستاذ . ولعؿ ىذه الطريقة تظير عمى أف األ

ألنو مف المفيد لمطمبة كتابة ـ كتابة عناصر موضوع المحاضرة عمى السبورة باختصار:  8
      يمي ذلؾ تناوؿ  إسياب،عناصر المحاضرة الرئيسية عمى السبورة بشكؿ موجز دوف 

و بإشراؾ  واقعية،مستعينًا بضرب أمثمة  العميؽ،كؿ عنصر بالشرح الواضح و التحميؿ 
 مداخبلتيـ.و استقباؿ   الطمبة 

إذ إف أسس التدريس الجيد ـ تشجيع الطمبة عمى المشاركة الفعالة في حجرة الدراسة :  9
      مشاركة الطمبة الفاعمة في المحاضرة و تحفيزىـ عمى ذلؾ ، و قد توصمت البحوث 

                                                             
. 6ـ المرجع نفسه،ص  (1)  
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الدروس التي يشاركوف فييا ، و يمكف أف يعمد األستاذ إلي أف الطمبة يتعمموف أكثر مف 
المقرر إلي منح الطمبة الذيف يشاركوف بعض الدرجات تشجيعًا ليـ ، و حفزًا لآلخريف عمى 

 المشاركة .

فتقنيات التعميـ الحديثة مثؿ : الفيدوتيب ، و األفبلـ ـ توظيف الُمساعدات البصرية :  01
المعمومة مف قبؿ األستاذ إلي الطالب ، و إلي تنويع ... أدت إلي تيسير ميمة إيصاؿ 

ـُ إيضاح المعمومات بطريقة مشوقة تشُد انتباه الطمبة إلي  األساليب التدريسية ، حيث يت
 موضوع المحاضرة و تسييؿ فيميا .

إذ يحرص عمى تقسيـ الطمبة داخؿ القاعة إلي ـ تحفيز أسموب التعمم التعاوني :  00
عناصر ( ، ثـ تكميؼ كؿ مجموعة بميمة محددة ، يجب إنجازىا  3 ػ 2مجمعات صغيرة ) 

في وقت معيف ، ويقتصر دور األستاذ عمى إدارة النقاش و تيسير العممية التعميمية ، ينتج 
عمى ذلؾ تعُمـ الفرد مف المجموعة ، و تفاعمو معيا ، و تعُمـ المجوعة مف الفرد ، و تفاعميا 

جماعيًا ، و االتصاؿ ، و إدارة الصراع ، و حؿ معو ، حيث يتـ تبادؿ األفكار 
، لعب األدوار، و الحصوؿ عمى تغذية راجعة فورية مف زمبلئو . خبلؿ عممو  (1)المشكبلت

 (1)ضمف فريؽ ، بغرض اكتساب ميارات محددة في موضوع معيف

ف الذيأليو في ىذا الفصؿ مف خبلؿ المبحثيف األوؿ و الثاني  تظرفنامف خبلؿ ما        
عالجنا فيو و لو بالقميؿ أىـ نقاط العممية االتصالية ، و أبرز محددات فعاليات ىذه العممية 
لضماف فعاليتيا و تحقيؽ أىدافيا ، فكما يعتبرىا جوف ديوي بأنيا مف أعجب شؤوف و أمور 
اإلنساف عمى اإلطبلؽ ، فالمجتمع ال يوجد فقط عف طريؽ االتصاؿ بؿ يتأسس في عممية 

يتواصموا فأنيـ يميموف لعبلقة  أوفي مكاف تربطيـ صفة  وااجتمعاألفراد إذا ما االتصاؿ.ف
                                                             

. 6ـ المرجع نفسه،ص  (1)  

  .7المرجع نفسو، ص  (1)



 اإلطار النظري                            الفصل األًل: العملية االتصالية ً محذدات فعاليتيا

 

 

86 

بإحدى أدوات التواصؿ المفظي أو الجسدي بيدؼ الوصوؿ إلي حالة مف تبادؿ األفكار أو 
حاجة و ىدؼ لكؿ اجتماع  اإلنسانيةحالة التكيؼ .و إذا كانت العبلقة  لتحقيؽالمشاعر 

و تتطور    تنمو و تستمرفعاؿ و ال يمكف ليا أف  اتصاؿإنساني فإنيا ال تتشكؿ دوف وجود 
مصداقًا لقولو تعالى " يأييا الناس إنا خمقناكـ مف إال عف طريؽ العممية االتصالية الفعالة 

خبير    اكـ إف اهلل عميـ  ذكر و أنثى وجعمناكـ شعوبا وقبائؿ لتعارفوا إف أكرمكـ عند اهلل أتق
 .(13)الحجرات ، اآلية : "
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 الفصل الثاني: ميارات التحدث المفظية و لغة الجسد 

التحدث عبارة عف ترجمة المساف عما تعممو اإلنساف . وىو مف العبلمات المميزة      
      والمفظ  واإلفادة.فميس ىنا كؿ صوت كبلـ ألف الكبلـ أو التحدث ىو المفظ ، لئلنساف

كما أف اإلفادة ىي ما دلت عمى معنى مف  ،ىو الصوت المشتمؿ عمى بعض الحروؼ 
 يءىذا أف التحدث أو الكبلـ ىو ما يصدر عف اإلنساف ليعبر بو عف ش  المعاني ومعنى 

 أو عمى األقؿ في ذىف المتكمـ. ،لو داللة في ذىف المتكمـ والسامع 

والمغة  ،فالتحدث عبارة عف مزيج مف العناصر التالية : التفكير كعمميات عقمية     
الصوت كعممية حؿ لؤلفكار والكممات عف طريؽ  ،كصياغة لؤلفكار والمشاعر في كممات 

التحدث أو الفعؿ كييئة جسمية واستجابة فالتحدث أذف ىو نقؿ  ،آلخريف لأصوات ممفوظة 
 ىات والمعاني واألفكار واألحداث مف المتحدث إلى اآلخريف.االعتقادات والعواطؼ واالتجا

 ما سأتطرؽ أليو في ىذا الفصؿ عف طريؽ عرض العديد مف العناصر األساسية وىو      
     التي تندرج تحت ثبلثة مباحث، المبحث األوؿ سأتناوؿ فيو ميارات التحدث بصفة عامة، 

         ة، أما المبحث الثالث سيضـ لغة الجسد و المبحث الثاني سيضـ ميارات التحدث المفظي
 .) االتصاؿ غير المفظي ( و دوره في تدعيـ ميارات التحدث المفظية
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  وميارات الحديث ومحددات:ولاأل المبحث 

إف التحدث بصفتو نشاطا شفويا يقـو بيف  األفراد عمى اختبلؼ أعمارىـ و مستوياتو،       
         ُيعد ضرورة إنسانية ، بما يتيحو لمفرد مف فرصة لمتفاعؿ مع كافة جوانب الحياة ، 
و االتصاؿ باألفراد ، و تمبية لمطالبو االجتماعية و الحياتية ، و تقريب لوجيات النظر 

إزالة حواجز الخوؼ و التوتر التي تخمفيا المواقؼ الحياتية المختمفة لدى الكثير  المختمفة ، و
      مف األفراد. و عميو تعد ىذه الميارة األساس فيما يدور مف نقاش و حوار بيف األستاذ 
و طمبتو.وفي ىذا المبحث سوؼ نتطرؽ إلي أبرز النقاط األساسية التي يدور حوليا ىذا 

 و ميارات التحدث.  الموضوع، أال و ى

  ليا.مراحل التخطيط  و ميارات التحدث األول:المطمب 

 :تعريف ميارات التحدثـ 0

ػ ىو القدرة عمى توظيؼ الميارات المفظية و المغوية و الصوتية و ميارات الفصاحة     
 التعبير.لمتواصؿ مع اآلخريف سواء عمى االستيعاب أو 

يعد الحديث أحد وجيي االتصاؿ المفظي .الوجو الشفيي  ىو عبارة عف رموز لغوية      
    منطوقة ، لنقؿ أفكارنا و مشاعرنا و اتجاىاتنا إلي اآلخريف و اليدؼ يكوف خفيًا أو ظاىرًا 

 يتـ ىذا االنتقاؿ عبر وسائؿ متعددة منيا : و 

محادثات الرسمية و غير الرسمية    ػ عبر وسائؿ االتصاؿ الشخصي المباشر كالمناقشة و ال 
 المقاببلت ، الخطب و المؤتمرات ( . الزيارات، االجتماعات،) 



 اإلطار النظري                            الفصل األًل: العملية االتصالية ً محذدات فعاليتيا

 

 

89 

  .(1) ف و السينما و الفيديو و الكاسيتػ عبر وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية كاإلذاعة و التمفزيو 

 

 التحدث وسيمة يحقؽ بيا الفرد ذاتو مف خبلؿ التفاعؿ مع اآلخريف.

 مف أدوات االتصاؿ المغوي وتمثؿ ركنا أساسيا في عممية االتصاؿ.التحدث أداة ػ 1

يجدد الفرد في التحدث الفرصة إلبراز مياراتو وتوضيح أفكاره واكتساب الثقة واالطمئناف ػ 2
 أليو.

   الفكري ونضجو العقمي  والتحدث نشاط فكري يعكس مستوى ثقافة اإلنساف ومدى عمقػ 3
 الشرح وتنسيؽ الحديث.إلى جانب القدرة عمى العرض و 

      التحدث نشاط اجتماعي يستخدـ لمتأثير عمى المستمعيف بتقبميـ لممتحدث وما ينقمو ػ 4
 مف أفكار وآراء.

 التدريب عمى ميارة التحدث صار ضرورة لمطبلب في كافة المراحؿ الدراسية  .ػ 5

كذلؾ يعرؼ التحدث : بأنو عبارة عف و ما يصدر عف اإلنساف ليعبر عف شيء لو  ػ     
داللة في ذىف المتكمـ و السامع ) المرسؿ و المستقبؿ( ، فيو عبارة عف لفظ و معنى  ، 
المفظ يتكوف مف رموز صوتية ليا داللة اصطبلحية متعارؼ عمييا بيف المتكمـ و السامع ، 

                                                             

 . 150،ص  2011،عالـ الكتاب ، القاىرة ، مصر ،  ميارات االتصال و التفاعلآؿ مساعد  ، ،حصة محمد ـ   (1)
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الحديث ىو الميارة مف أىـ ميارات االتصاؿ التي تنمو و تتطور الحديث ، و   ىو  فالكبلـ 
 .(1)و التدرب بالممارسة 

 

   

 

 مراحل التخطيط الجيد لمحديث  ـ 2

    سواء كاف اليدؼ مف الحديث الدردشة أو قتؿ الوقت ، اإلقناع أـ التسمية أـ التأثير       
       في اآلخريف أـ مجرد اإلعبلف و اإلفادة فتحف بحاجة لتعمـ ميارة الحديث حتى نتمكف 
      مف تحقيؽ اتصاؿ حقيقي مع اآلخريف و تحقؽ ىدفنا مف االتصاؿ نفسو ، و بصورة عامة 

 فإف التخطيط الجيد لمحديث المنظـ يمكف أف يتبمور في مراحؿ ثبلثة :

 لمحديث:اإلعداد  األولى:المرحمة   

 .الحديثػ تحديد موعد ألقاء  1

 ػ تحديد اليدؼ مف الحديث .   2

 ػ مكاف ألقائو .  3

 ػ تحديد نوعية الجميور لمف .  4

 اختيار مادة الحديث .

 الحديث توجيو  الثانية:المرحمة 
                                                             

   .14، ص  2008، دار المناىج ، األردف ،  ميارات االتصال المغوي و تعميميا،  ،عطية،محسف ـ  (1)
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يتطمب توجيو الحديث حسف االستيبلؾ عف الموضوع ثـ البدء في العرض بطريقة      
خداـ المغة المناسبة لممستمعيف باإلضافة إلى استخداـ حركات الجسـ، منظمة، مع است

اإلشارات واإليماءات وغيرىا مف الرموز وينبغي عدـ اإلفراط في االستعانة باألوراؽ المكتوبة 
تفاديا النشغاؿ المتحدث عف سامعيو، والبد مف تجنب التطويؿ ألكثر مف ساعة مع توزيع 

 . (1) ف الخاتمة في نياية الزمف المحددالوقت حسب الموضوع بحيث تكو 

 جوانب عديدة منيا :ىذه المرحمة و تتضمن 

 ػ المظير الجيد 

 ػ حسف االستيبلؿ .

 ػ العرض المناسب و الجيد .

    ػ استخداـ المغة و االىتماـ بالمستمع و الحرص عمى اجتذابو بصريًا بالحركات و اإلشارات 
 النظرات.و 

 االىتماـ.ػ مخاطبة الجميع عمى قدر المساواة و 

      ػ تجنب اإلفراط في االستعانة باألوراؽ المكتوبة أو المذكرات التي تصرفؾ عف مستمعيؾ 
 أو تشغمؾ عنيـ .

 ػ كذلؾ الحركات العصبية و تجنب التراخي و التثاؤب .

 ػ استخداـ وسائؿ اإليضاح في الوقت المناسب لمعرض المحدد .

                                                             

 .   165 164،ص  سبؽ ذكره، مرجع  ،آؿ مساعد  ،حصة محمد ـ(1)
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 التركيز عمى عممية تنظيـ الوقت ، و تجنب التطويؿ .ػ 

 ػ استخداـ تكتيؾ الجمؿ القصيرة منذ بداية الحديث .

 ػ حدد الحديث بأربعة أو خمس نقاط و عند االنتياء منيا كررىا عمى المستمعيف .

 ػ يبدأ الحديث بممخص سريع لمنقاط التي سوؼ تناقشيا .

ف بؿ الجميور الجتذاب ثقتيـ و ال مانع مف مناقشة ػ يفضؿ البداية باآلراء المقبولة م
 .(1) المعارضةوجيات النظر 

 ػ احرص عمى الخاتمة الجيدة التي تبمور الموضوع .

 ػ احرص عمى الوقوؼ عمى بصفة مستمرة عمى رجع الصدى أو عمى استجابة الجميور.

 الحديث تقييم  الثالثة:المرحمة 

مف حيث االيجابيات و السمبيات ، عممية التقييـ مرادفة لمحديث ككؿ منذ لحظة       
    االستعداد تقـو كافة االستعداد و أثناء الحديث مف خبلؿ رجع الصدى أو التغذية الراجعة 

االستماع إلي مبلحظات  أو استجابة الجميور ، و بعد الحديث بإعادة االستماع إليو أو
ؿ التعرؼ عمى إيجابياتؾ كما الوقوؼ عمى السمبيات التي عميؾ أو مف خبل المستمعيف

 .(1)تبلقييا في األحداث القادمة 

 قواعد االتيكيت في الحديثو مستمزمات الحديث  :نيالثاالمطمب  

 :مستمزمات الحديثـ  0

                                                             

 .   165 164ص نفسو ،المرجع ـ  (1)

 .   165 164ص المرجع نفسو ، ـ  (1)
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 أواًل المستمزمات المتعمقة بالحديث : 

 الجيد.ػ االستيبلؿ الجيد و الختاـ  1

 أكبر عدد مف الحواس .ػ استخداـ  2

 ػ السيطرة عمى دقة الحديث . 3

 ػ تعمـ حسف االستماع . 4

 اآلخريف.ػ تجنب تقميد  5

 .(2)ػ احرص عمى رجع الصدى  6

 ػ  االتجاه الطيب نحو المستمع . 7

 ػ الحرص عمى التمقائية. 8

 االعتبار:مستمزمات متعمقة بالجميور يضعيا المتحدث في  ثانيا:

 الموضوع.اىات المستمعيف و ميوليـ تجاه الفكرة أو ػ معرفة اتج 1

 البدء بنقاط االتفاؽ . 2

 المستترة.ػ معالجة األفكار  3

 فاآلخريػ احتراـ آراء  4

     بأىميتو.ػ اجعؿ اآلخر يشعر  5

 فكرتو.ػ دع اآلخر يشعر أف الفكرة  6
                                                             

. 49، ص  2007، األردف ، عماف ،  ، دار يافا العممية لمنشر و التوزيع ميارات االتصال  ،الحموي ،شريؼـ   (2)  
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 ػ اسأؿ اآلخر أسئمة بداًل مف إلقاء األوامر . 7

 توسؿ بالرفؽ و الميف .ػ ال تجادؿ و  8

 قواعد االتيكيت في الحديث ـ  2

 ثـ عبر عف رغبتؾ صراحة في التصرؼ السميـ  باسمو،ػ وجو كبلمؾ لآلخر بعد أف تناديو 

 الحديث.و إنما شاركيـ  الناس،ػ ال تبؽ صامتا مف دوف كبلـ في لقائؾ مع 

حديثؾ خفيفًا عمى ػ كمما كاف صوتؾ ىادئا رقيقا كنت قريبًا مف القموب ، و كاف 
  (1)االستماع

 

 

     ػ و ميما احتدت المناقشة فعميؾ أال ترفع مف صوتؾ ألف الصوت العالي ال يفرض رأياً 
  درجتو.أجعؿ صوتؾ معتداًل في  أحدًا،وال يقنع 

ػ إذا ما قابمت استفزاز مف أي شخص ، فاجتيد  في عدـ أثارة المشاكؿ و حاوؿ االنسحاب 
 بدبموماسية .

 تتحدث عف نسؾ طواؿ الوقت " ما يضايقؾ وما يبيجؾ " ، " مف فضمؾ " ،" بعد إذنؾ"  ػ ال
 "لو سمحت "، وما إلي ذلؾ . 

                                                             
.49ـ المرجع نفسه ، ص  (1)  
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ػ كممات استئذانية يجب أف تبدأ بتا حديثؾ إذا أردت الحصوؿ عمى أي شيء أو أردت 
      مقاطعة شخص ما ألمر ىاـ ، الزمة غير محببة لدى بعض الناس عند اعتراضيـ 

 (1).رأي يختمؼ مع رأييـ  عمى

 طمب منؾ ذلؾ و ال تتحمس ألي شيء مف نفسؾ .  إذاال تقدـ النصيحة ألحد إال  ػػ  

ػ احذر العبث بمفاتيحؾ و احذري العبث باكسسوارؾ أو حقيبة يدؾ أثناء الكبلـ ، ألنو 
 . يصرؼ انتباه اآلخريف السامعيف لؾ و يفقدؾ شيء مف االحتراـ

 قدر اإلمكاف ( اءناآل ػ قمؿ مف استخداـ )

 ػ تحدث بصوت منخفض و تجنب االنفعاؿ و ال القسـ بأغمظ اإليماف لمتأكيد عمى  أمر ميـ 

 الباقيف.ػ ال تدخؿ في حوار جانبي مع أحد الحضور وال تيمؿ 

   ػ ال تتحدث بمغة ال يفيميا أحد الحضور إذا كاف بينيـ شخص أجنبي أو ال يفيـ المغة 
 .(2)بالحديثألف في ذلؾ موضع شؾ و تساؤؿ فيما إذا كاف ىو المقصود  بيا،التي تتحدث 

 

ػ ال تستخدـ كممات حادة و جارحة مثؿ أنت مخطئ بداًل منيا قؿ يمكف عمؿ ذلؾ بطريقة 
 أخرى.

 ػ ال تستخدـ كممات ) عامية ( لمتعبير عف االستياء .

 استعمؿ العبارات اإليجابية في حالة عدـ الموافقة . ػ
                                                             

 . 50المرجع نفسو ، ص ـ   (1)

ػ ،دار كنوز المعرفة العممية لمنشر و التوزيع ، األردف ، عماف ، ميارات االتصال ـ االتصال مع اآلخرين حسيف جموب ، ـ  (2)
   .123، ص  2010
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 عمة اتزانؾ فاالنفعاؿ يسبب الكثير مف الخسارة . ػ حافظ

 ػ اثبت عمى موقفؾ و ال تتراجع أماـ أو مصاعب في قضية ذات قيمة كبيرة بالنسبة لؾ .

ػ قـ بطرح األسئمة لمحصوؿ عمى معمومات تساىـ في توضيح نقطة ما ، فإف طرح األسئمة 
 . (1)سيدفع محدثؾ لئلجابة بما يساىـ في تقوية موقفؾ

 سمات المتحدث الناجح :ثالثالالمطمب 

 قسـ الدكتور محمد منير سمات المتحدث الناجح إلى ثبلث سمات رئيسية تندرج تحت      
 كؿ منيا العديد مف السمات الفرعية وىي كما يمي:

 أوال: السمات الشخصية: وتتمثل في:

      وتعني القدرة عمى إصدار أحكاـ غير متحيزة مع العدالة في الحكـ الموضوعية:  -0
عمى األشياء وفي نفس الوقت التحدث بمساف المستمعيف وليس المصالح الخاصة، وينصح 
        المختصوف المتحدث بأف يصنع نفسو في موضوع مستمعيو ويفكر مف وجية نظرىـ 

زداد تقبميـ لو مما يجعميـ يتفاعموف معو، ولذلؾ مما يساعده عمى التعاطؼ مع المستمعيف في
  . (2)لمستقبؿأف يكوف موضوعيا في تعاممو مع المرسؿ ينبغي عمى ا

يشير إلى أف المتحدث يعكس حقيقة مشاعره وأفكاره وآراؤه أي أف الحديث يمثؿ الصدق:  -2
حقيقة انعكاس لدواخمو ومطابقة األقواؿ لؤلفعاؿ فالصدؽ يساعد عمى التمقائية في الحديث 
بطريقة طبيعية ال التواء فييا وال غموض مما ينعكس أثرة عمى المستمعيف إلحساسيـ 
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.  96،ص  2006، دار الفجر ، مصر ، ميارات االتصال لإلعالميين و التربويون و الدعاة ، ، حجاب  ،محمد منيرـ   (2)  
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           حتى يتمكف  مستقبميو إلى ىذه المصداقية مع  يحتاجفيو  بمصداقية المتحدث 
مف مساعدتيـ عمى حؿ مشكبلتيـ أو التخفيؼ منيا، أما إذا لـ يكف صادقا في أقوالو وأفعالو 

 و.أف ينعكس سمبا عمى أدائ فإف ذلؾ مف شأنو 

  ت يعني بساطة المغة المستخدمة مع تنظيـ وتسمسؿ المادة، واستخداـ الكمماالوضوح:  -3
غير المعقدة وتجنب استخداـ المفاىيـ العممية إال عند الضرورة مع شرحيا األخصائي 
االجتماعي مع العامة تختمؼ عف تمؾ التي يستخدميا مع المختصيف في الميف المختمفة 
   وينصح بعدـ التفكير في الكممات بؿ تنبغي أف يركز المتحدث عمى األفكار ألف الكممات 

 ئيا حسب الحاجة.مف الممكف استدعا

الدقة تشير إلى أف الكممات المستخدمة تعبر حقيقة عف المعنى المقصود ويساعد الدقة:  -4
         والذي يمكنو مف االختيار الدقيؽ لمكممات ستاذ عمى الدقة وفرة الرصيد المغوي لؤل

عدـ التأكد التي ال تقبؿ التأويؿ ومف ناحية أخرى البد مف تجنب األخطاء في المعمومات أو 
     ألف ذلؾ يعرض مصداقية المتحدث لمخطر ومف أيضا عدـ اختيار الكممات اإليحائية 

 أو الكممات ذات المعاني المتعددة.

يمانو بما يقوؿ يحتاج إلى الحماس فالحماس الحماس:  -5 إلماـ المتحدث بموضوعو وا 
لذي يبدو منيكا وخامبل يجعؿ المتحدث أكثر حيوية وديناميكية ومصداقية بخبلؼ المتحدث ا

 .(1)فإف ذلؾ يحد مف تأثير حديثو عمى المستمعيف
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القدرة عمى التذكر تعني حضور الذىف أثناء الحديث بإضافة المعمومات الجديدة أثناء  -6
الحديث مف خبلؿ المشاىدة والقراءة والخبرة كما يمكف استخداـ االختصارات والرموز لمداللة 

 .عمى األفكار

يعني التحكـ في االنفعاالت بإظيار ما يتناسب منيا مع الموقؼ االنفعالي:  االتزان -7
    ويشير االتزاف االنفعالي إلى امتصاص غضب المستمعيف أو أحدىـ، فقد تظير العديد 

أف يتجاوزىا حفاظا عمى الموقؼ العاـ، باإلضافة ستاذ مف السموكيات غير المستحبة والبد لؤل
        مشاعر العصبية والخوؼ مف مواجية الجميور أو القمؽ،  لذلؾ ينبغي السيطرة عمى

 أو الحماس الزائد فجميعيا تؤثر عمى عممية الحديث.  أو التوتر والخجؿ 

عف المظير في أنواع االتصاالت األستاذ و طمبتو يعكس رسائؿ متبادلة بيف المظير:  -8
         ويؤثر في تقبميـ طمبةىنا أف المظير البلئؽ يستحسنو ال يمكف القوؿغير المفظية و 

غير الئؽ فإف ذلؾ يشكؿ عقبة أماـ تأثير حديثو  ستاذإذا كاف مظير األ    أما         ول
عمى المستمعيف وعموما فإف المظير العاـ تعكسو األناقة والنظافة الشخصية، والممبس 

المتحدث، والناس عادة تتأثر بالمظير وتنجذب  وتمثؿ مجموعة الصفات التي تعكس مظير
عمى المتحدث أف يفعؿ كؿ ما مف شأنو أف يحقؽ الرضا لدى        إليو ولذلؾ ينبغي 

 جميوره مف خبلؿ النظافة واألناقة.

 ثانيا: السمات الصوتية:
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الصوت أىـ أداة لنجاح المتحدث، فيمكف عف طريؽ النطؽ التحكـ في الصوت عموا      
 :(1)اضا مع ضبط وتنوعيا حسب الموقؼ، ومف مميزات الصوت ما يميوانخف

أ( يساعد عمى التحكـ في الصوت قواعد النحو والصرؼ والببلغة فطريقة النطؽ مف العوامؿ 
 .كمتحدثستاذ اليامة لؤل

   أف يجري اختبارا لنفسو لمتعرؼ عمى ليجتو وطريقتو في النطؽ وذلؾ  ستاذب( ويمكف لؤل
 ؿ الصوت عمى مسجؿ ومحاولة تعديؿ األخطاء التي تحدث أثناء النطؽ.عف طريؽ تسجي

ستاذ      ( وضوح الصوت أيضا مف العوامؿ اليامة في عممية التحدث فيجب أف يتأكد األت
       يستطيعوف سماع صوتو بوضوح ولو أف يسأليـ لكي يتأكد مف ذلؾ طمبة أف جميع ال

 كبرات الصوت ألسماع صوتو ليـ.في بداية الحديث وأال يمكنو استخداـ م

تمثؿ ركنا أخر مف أجؿ جودة الحديث فالسرعة  المرسؿ بيا( كما أف السرعة التي يتكمـ ح
       يعجز عف المتابعة وقد يتوقؼ عف السماع لصعوبة الفيـ الناجـ  متمقيالالفائقة تجعؿ 
 في النطؽ.   عف السرعة 

   مف اكتساب ميارة ضبط وتنوع السرعة حسب الموقؼ واألىمية إلى جانب  ؤلستاذػ( والبد لخ
تحديد مواضع التوقؼ أثناء الحديث وقد تكوف في البداية لجذب ستاذ  ما ذكر ينبغي لؤل
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     االنتباه أو أثناء عرض النقاط اليامة، مع عدـ اإلكثار مف الموقفات تجنبا لمتشويش 
 .(1)عمى المستمعيف

 

 

 

 : اإلقناع ىو كسب تأثير فرد أو جماعة لوجية نظر معينةثالثا: 

عف طريؽ األدلة والبراىيف المؤيدة لوجية النظر المطروحة والقدرة عمى اإلقناع سمة أساسية 
 .(1)لممتحدث المؤثر

 وتحتاج إلى العديد مف الميارات مثؿ:

أي القدرة عمى إدراؾ العبلقات بيف العناصر المكونة  لقدرة عمى التحميل واالبتكار:ا (1
 لمفكرة، وتحميؿ ىذه العبلقات بغرض التوصؿ إلى معاني تؤيد الفكرة وتحقؽ اإلقناع.

أسموب العرض يمعب دورا كبيرا في جذب االنتباه مع مراعاة  القدرة عمى العرض: (2
         أ بطرح عدد المتحدث يمكف أف يبدفطبيعية الموقؼ والموضوع الذي يتـ عرضة 

                                                             
. 99المرجع نفسه، ص  ـ  (1)  

. 300المرجع نفسه ، ص ـ   (1)  



 اإلطار النظري                            الفصل األًل: العملية االتصالية ً محذدات فعاليتيا

 

 

101 

التي تغطي الموضوع ثـ يبدأ في اإلجابة عمى ىذه التساؤالت ىذه الطريقة  مف التساؤالت
 عمى التفكير والمشاركة في الحديث.فرد تساعد ال

    بتعبير أو نقد يوجو لو يفقده القدرة  األستاذإف انفعاؿ  القدرة عمى الضبط االنفعالي: (3
      الموضوع ومف ىنا يعد االنفعاؿ أحد العوامؿ المؤثرة  عمى التركيز وربما أخرجو عف

 في عممية إقناع المستمعيف.

النقد أداة ىامة لتقويـ العمؿ أو األفكار واآلراء عف طريؽ  القدرة عمى تقبل النقد: (4
    النقاش وىو يشير إلى حالة عدـ االقتناع برأي أو فعؿ معيف، ومحاولة إثبات عدـ 

 .(2)صحتو 

 مقومات الحديث المؤثر :رابعالالمطمب 

ىناؾ ثبلثة مقومات لمحديث المؤثر منيا ما ىو متعمؽ بالمتحدث وما ىو متعمؽ      
 بجميور المستمعيف وما ىو متعمؽ بالبناء المغوي.

 أوال: المقومات المتعمقة بالمتحدث:

ويجب عمى األخصائي االجتماعي أف يبذؿ االستيالك الجيد والختام الجيد لمحديث:  -0
جيدا كبيرا لجعؿ الجمؿ االفتتاحية مفيدة وذات عبلقة وثيقة بموضوع الحديث وتمكف أىمية 

أو الجمؿ االستيبللية في جذب انتباه العمبلء لما تحممو مف دالالت ومعاني يدركيا  الجممة 
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        النسبة لمجمؿ الختامية العميؿ وتعمؿ عمى استثارة حواسو لمتابعة الحديث وكذلؾ ب
 التي تمخص موضوع الحديث وأىميتو بالنسبة لمعميؿ.

 تعني عدـ االنفراد بالتحدث دوف مشاركة العمبلء بؿ ينبغي السيطرة عمى دفة الحديث:  -2
أف يستدرجيـ باألسئمة لمتعرؼ عمى مكنونات نفوسيـ كما يستمع إلييـ المتحدث فرصة 

 لؾ يفقده عنصر المشاركة وبالتالي الفشؿ في الحديث.لعمبلئو بالتحدث فإف ذ

لكي يكوف الشخص متحدثا بارعا يجب أف يكوف مستمعا جيدا، تعمم حسن االستماع:  -3
إذا كاف مصغيا جيدا فإنو يساعد العميؿ عمى االسترساؿ أما عدـ مرسؿ وىذا يعني أف ال

عف توصيؿ أفكاره  اإلصغاء فيثبط ىمة المتحدث وقد يتوقؼ عف الحديث أو يعجز
 .(1)لمستمعيو

 

عدـ التقميد يدؿ عمى الثقة في النفس مما ينعكس عمى طريقة تجنب تقميد اآلخرين:  -4
عرضة ألفكاره وتأثيرىا عمى المستمعيف وينصح المختصوف بعدـ تقميد اآلخريف ألف ذلؾ 

 يفقد المصداقية.

العوامؿ الميمة إلنجاح عممية : يعد استخداـ الحواس أحد استخدام أكبر قدر من الحواس-5
االتصاؿ فالمتحدث ينقؿ أفكاره ومشاعره عف طريؽ الصوت، ونطؽ الكممات واستخداـ 

 اإليماءات واإلشارات وحركات الجسـ.
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يجب حفظ الحديث فالحفظ يؤدي إلى الحرج خاصة في حالة الحرص عمى التمقائية:  -6
تخداـ المفظ ونبرة الصوت يكوف أكثر تأثيرا النسياف أما االرتجاؿ والتحدث بطريقة طبيعية باس

   وفاعمية وال يقصد باالرتجاؿ عدـ األعداد الجيد لمحديث فبلبد مف األعداد المسبؽ لمحديث 
 مف حيث عناصره ومضمونة واستيبللو وخاتمتو.

فضيمة، وعدـ الخجؿ مف قولو ال أعمـ، فمف قاؿ  أاالعتراؼ بالخط: أ إلقرار بالخطا -7
       ينبغي أف ال يدافع عف الخطاء لفرد جيؿ ومف قاؿ ال أعمـ فقد أفتى، لذا فاأدري فقد 

يتمادي في  متمقي الألف التمادي في الدفاع عف الخطاء يجعؿ متمقيف الإذا صححو أحد 
إثبات صحة رأيو وتقديـ المبررات الدالة عمى ذلؾ، لذا يجب أف ال يعرض نفسو لمثؿ ىذا 

 . (1)لممتمقيراج الموقؼ حتى يتفادى اإلح

 

 

 ثانيا: مقومات متعمقة بالجميور:

عند إعداد الموضوع البد ـ معرفة اتجاىات وميول العمالء تجاه الفكرة أو الموضوع:  0 
مف توقع اتجاىات المستمعيف وميوليـ أو محاولة اكتشافيا مف خبلؿ النظر إلى وجوىـ 
      وتصرفاتيـ فإف ذلؾ مف شأنو أف يساعد األخصائي االجتماعي عمى تعديؿ طريقتو 

 في الحديث، والتركيز عمى الجوانب التي تجد القبوؿ لدييـ.
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ي البدء بالعناصر التي ال تثير خبلفا بيف العمبلء بؿ ىناؾ اتفاؽ البدء بنقاط االتفاؽ أػ 2
حوليا، ثـ ينتقؿ إلى النقاط التي توجد فييا وجيات نظر مختمفة وأف يكوف حذارفي عرض 

 نقاط االختبلؼ بمباقة وكياسة الزميف.

        يجب تجنب العبارات النابية والتي تسئ  طمبةعند مناقشة ال :طمبةـ احترام أراء ال 4
مثؿ قولو أنؾ مخطئ، أو أنت ال تفيـ، ال فائدة مف الحديث معؾ بؿ يجب  طالبإلى ال

 محاورتو واالعتراؼ بالخطاء وتصحيحو أف وقع.

أف يجعؿ عميمو يشعر باألىمية وذلؾ مف الميزات ستاذ عمى األ ـ الشعور باألىمية:5
       مبلئو بؿ يجب التركينفسو أماـ عاإلنسانية اليامة، وأف ال يكثر في الحديث عف 

 عمى الثناء عمى مواىب وقدرات عمبلئو التي يتمتعوف بيا.

اإلنساف عموما يعتز باألفكار التي يشارؾ في وضعيا  أن الفكرة فكرتو: فردإشعار الػ 6
وصياغتيا وبمورتيا، ولذلؾ ينبغي أف يحرص األخصائي االجتماعي عمى األفكار اإليجابية 

 .(1)أثناء المقاببلت

      يمكف استخداـ المناقشة الجماعية كوسيمة لحؿ مشكبلت ، المناقشة الجماعية: ػ 7
وىي نشاط جماعي يكوف في شكؿ حوار منظـ يدور حوؿ موضوع معيف أو مشكمة معينة 

عف طريؽ األسئمة  ويكوف دور األستاذ في عرض الموضوع ومساعدة الطمبة عمى المناقشة 
 الرئيسية التي توصؿ إلييا.ويعمؿ عمى تمخيص األفكار 

 ثالثا: مقومات متعمقة بالمغة:
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المغة ىي الوسيمة التي تنقؿ عف طريقيا األفكار واآلراء واالتجاىات، فضبل عف أنيا  -
 الوسيمة األولى لمتعمـ ولكي تحقؽ المغة اليدؼ منيا ينبغي مراعاة الشروط اآلتية:

وشرح الرموز واإلشارات والصور حتى تكتمؿ أ ػ  يجب التوفيؽ في صياغة الكممات واأللفاظ 
 عممية االتصاؿ.

 ب ػ  يجب أف يختار المصدر أكثر الوسائؿ مبلئمة لنقؿ الرسالة المحاضرات والندوات.

 ج ػ  يجب أف يحرص المرسؿ عمى نقؿ الرسالة إلى المستقبؿ كما ىي دوف تحريؼ أو تأويؿ 
 .أو تشويو  

 محديث وكيفية إجراء الحديث فيجب مراعاة الشروط التالية:أما بالنسبة لمبناء المغوي ل     

: ويقصد بيا عدـ مياجمة أفكار الطمبة وانتقاد سموكيـ ـ  دعم الجوانب اإليجابية لمطمبة  0
بؿ يجب االعتراؼ بالجانب اإليجابي مف أحاديثيـ ومف ثـ تعديمو بعد إقناع الطمبة بذلؾ 

 .(1)بية في أقواؿ الطمبة ليدعـ عممية اإلقناعفاألستاذ يجب أف يتبني المواقؼ اإليجا

االستطراد الممؿ يؤدي إلى الشرود الذىني أو األحاديث الجانبية التي ـ  عدم االستطراد:  2
قد تشوش عمى األستاذ كما يمكف أف يؤدي االستطراد إلى الدخوؿ في موضوعات خارج 

 موضوع النقاش فبلبد مف التركيز عمى النقاط اليامة فقط.
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: البد مف تدعيـ األقواؿ بالدليؿ سواء كاف مف أمثمة وسائل التأثير واإلقناع ـ حشد 3
يستمعوف بانتباه لما يقولو  الطمبة ويجعميـفيذا األسموب يجذب انتباه  غيرىا،توضيحية أو 

 األستاذ.

يقصد بيا تنوع استخداـ طرؽ التعبير الحركي، استخدام االتصاالت غير المفظية:  ـ تنوع 4
اإلشارات، اإليماءات باإلضافة لنغمة الصوت وسرعتو وقد سبقت اإلشارة إلى ليذه 

 .(1)األدوات

         مف خبلؿ ما تطرقنا إليو في ىذا المبحث حوؿ ميارات التحدث ، يمكف القوؿ       
     أف لميارات التحدث أىمية كبيرة في كونيا تعطى مؤشرًا لمحكـ عمى المتكمـ ، فضبل 

يا وسيمة لئلقناع والفيـ و اإلفياـ بيف األفراد ، و إف الفرد بحاجة إلي امتبلؾ عمى أن
الميارات الكافية المرتبطة بالتحدث مف حيث القدرة عمى انتقاء الكممات الموحية ، و االبتعاد 

و فتية األسموب و تجنب األخطاء المغوية حتى يكوف لما يقولو قيمة ثقافية      عف العامية ،
    ي سامعيو ، و ىو ما تطرقنا إليو في محددات الحديث المؤثر ، فالحديث الواضح تؤثر ف

 و المفيـو عامبل ميمبل في تسييؿ عممية استيعاب المتمقي لما يقولو المرسؿ .
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 المبحث الثاني: االتصال و التواصل المفظي 

ىو ركيزة أي نشاط  ال يوجد أي نشاط بشري يخمو مف عممية االتصاؿ ، فاالتصاؿ      
    اجتماعي باختبلؼ طرفي العممية االتصالية مف حيث الخصائص و العادات و التقاليد ،

     يا البعض ضعبففي ىذه العممية يستخدـ طرفييا العديد مف أشكاؿ التواصؿ لتسييؿ فيـ 
في إطار داللي مشترؾ ، و مف بيف أشكاؿ التواصؿ ، ىو التواصؿ المفظي الذي يعتمد 

المستقبؿ  إليو الكممات وسائبل النتقاؿ الرسالة مف المرسؿ باألساس عمى األلفاظ الواضحة 
       . و ىو ما سنعرج عميو في ىذا المبحث عف طريؽ توضيح ىذا النوع مف االتصاؿ ،

في العممية االتصالية بيف األستاذ و طمبتو، و بعض النقاط األخرى لو   و األىمية الكبيرة 
 اوليا بالتفصيؿ في ىذا المبحث.التي سنتن

  المفظي )التواصل ( مفيوم االتصالاألول:المطمب 

   االتصاؿ المفظي ىو االتصاؿ الذي يتـ مف خبلؿ استخداـ الرموز المفظية التي تتمثؿ     
في المغة سواء كانت مكتوبة أو منطوقة أو مسموعة ،و يعتمد فيو بصفة أساسية عمى المفظ 
كوسيمة لنقؿ المعاني ، إال أف المفظ ذاتو يخضع إلي التعدد و التنوع فيناؾ المفظ ذو المعنى 
الضمني ، و المفظ ذو المعنى الصريح ، و األمر متوقؼ عمى قدرة اإلنساف عمى فيـ 

و معانييا كما يقصدىا المرسؿ أي قدرة المرسؿ عمى بناء الرسالة االتصالية  دالالت الرموز
بكيفية تمكف مف نقؿ المضموف إلي المستقبؿ و إيصالو عمى النحو المراد تبميغو . فالكممة 
ليا أثر بالغ في نقؿ الرسالة ألف المغة ىي التي تحمؿ األفكار و تحافظ عمييا و تنقميا لمغير 

  ىذا المعنى ػ كندياؾ ػ عندما قاؿ " نحف ال نفكر بصورة حسنة أو سيئة ، و قد عبر عف 
 .(1)تنا مصنوعة صناعة حسنة أو سيئةإال ألف لغ
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        كذلؾ ىو االتصاؿ الذي يتخذ مف األلفاظ و الكممات وسائبل النتقاؿ الرسالة      
        ريؽ الكبلـ مف المرسؿ الي المستقبؿ ، و ىو نوعاف االتصاؿ الشفوي ، ويتـ عف ط

 . و الحديث بيف المرسؿ و المستقبؿ ، و االتصاؿ الكتابي يتـ عف طريؽ الكتابة

         االتصاؿ المفظي ىو الذي تستخدـ فيو المغة الشفيية و األصوات المعبرة عف األفكار 
      سواء كانت مباشرة مف المرسؿ إلي المستقبؿ المستقبؿ،و المعارؼ التي يراد نقميا إلي 

  . (1)غير مباشرةأو 
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 أىمية التفاعل المفظي الثاني:المطمب 

 وتكمف أىمية التفاعؿ المفظي في اآلتي: 

يسود مف خبللو الممارسات الديمقراطية، ، ولمتعمـ ودفعيـطمبة اليسيـ في إثارة اىتماـ      
، واحتراـ العمؿ الجماعي مف خبلؿ تفاعؿ اآلراء بيف ستاذواالتجاىات اإليجابية نحو األ

 طمبة.ال
بود  ستاذمع األ لطمبة، ويتعامؿ احصةكقائد تربوي في ال ستاذيعزز التفاعؿ المفظي دور األ 

، ويدفع ال  ستاذإلى اإلقباؿ عمى التعمـ، ويتيح لؤل طمبةوبصفتو كبيرًا راشدًا ينبغي أف يحتـر
 فرصًا كثيرة لمعطاء واإلبداع. 

ونحو المادة الدراسية، بؿ ونحو  ألستاذاتجاىات إيجابية نحو ا طمبةيساعد عمى اكتساب الػ 
  .زمبلئيـ

مف أمف  طمبةلم ستاذينمى لدييـ ميارات االستماع والتعبير والمناقشة وذلؾ بما يوفره األ ػ 
، ويقوى تعمميـ مف خبلؿ قياميـ بشرح لطمبةوعدالة وديمقراطية، ويرفع مف مستوى تحصيؿ ا

وفي أنماط  لتحصيمي طمبةاألقؿ قدرة منيـ، ولو دور ميـ  في أداء ال طمبةبعض النقاط لم
       لمتعرؼ  ألستاذ، ووسيمة االقسـسموكيـ، ويسيـ في تطوير روح الفريؽ بيف جماعة 

  . واتجاىاتيـ طمبةعمى حاجات ال

        ىـامعًا، ويقدـ خبرة جيدة تس طمبةوال ستاذينمى ميارات التحدث واالستماع لدى األػ 
 .(1) لطمبةوا ساتذةفي تنظيـ أفكار األ
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معيد الدراسات التربوية ، جامعة القاىرة قسـ عمـ النفس ،، رسالة ماجستير، المفظي لمعممي عمم النفس بالمرحمة الثانوية التفاعل
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، وتأكيد الثقة بالنفس لكؿ منيـ، وتنمية ميارات طمبةوال ساتذةيسيـ في الحد مف خجؿ األػ 

، والحد مف السمبية طمبةبشكؿ فعاؿ، وتنمية المبادأة لدى ال لطالبا وستاذ الحوار لدى األ
تمقيف، وىذا مقروف بأسموب المعمـ في التدريس" ، الناتجة عف التعميـ التقميدي القائـ عمى ال

، كما يؤدى إلى اكتساب المتعمـ ألنماط ثقافية واجتماعية ساتذةونمو القدرات المفظية لدي األ
  مختمفة، وذلؾ لكوف التربية عممية اجتماعية.

 حصة أىمية كبرى داخؿ ال لمتفاعؿ المفظي لو و مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف    
 فيما يمي  تتمثؿ

 :ستاذبالنسبة لألـ  0
 ػ تنمية ميارات االتصاؿ الفعاؿ.

 ػ يساعد األستاذ عمى التخمص مف الذاتية.
 ػ التعرؼ عمى مشكبلت المتعمميف كحاالت االنطواء، وعدـ القدرة عمى التعبير.

 أفضؿ.ػ التعرؼ عمى مدى إسياـ المعمـ في توفير المناخ االجتماعي لتحقيؽ مردود تعميمي 
 بالنسبة لمطالب:ـ  2

 مف التفكير المتمركز حوؿ الذات. طالبػ يخمص التفاعؿ المفظي ال
بالتعبير عف آرائيـ، وأخذ أفكار اآلخريف والبناء عمييا، والبدء في الحوار  مطبلبيسمح ل ػ

 فيو. واالستمرار
 االلتزاـ واالنضباط داخؿ الفصؿ.ػ 
 والمادة التي يدرسيا.، ستاذينمى اتجاه ايجابي نحو األػ 
 . (1)ستاذضد األالطالب يوفر بدائؿ إيجابية لممقاومة التي يسمكيا ػ 
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 المطمب الثالث :ميارات االتصال الشفيي

  و ىي الميارات و الصفات التي يجب أف يتحمى المتصؿ شفييا بيا لتحقيؽ ما يصبو إليو 
 المستقبؿ:مف أىداؼ و فيـ سميـ مف جية 

الدقيقة لمضموف الرسالة ، ولمجية التي سيرسؿ إلييا ، و كذلؾ الوقت المناسب ػ المعرفة  1
 لئلرساؿ .

غير  ووعدـ إجياد المستقبؿ بالمصطمحات الفنية أو المبيمة أ المألوفة،ػ استخداـ الكممات  2
 ناحيتو.المعروفة و غير المألوفة مف 

ف                 ر قدر ممكؾ الحرص عمى إعطاء أكبوكذل المعمومة،ػ الحرص عمى صدؽ  3
 المعمومات.مف 

 السخرية.و االبتعاد عف التوتر و  لممقابمة،ػ العمؿ عمى إيجاد مناخ إيجابي  4

 ػ عدـ إصدار أحكاـ سريعة عمى الطرؼ اآلخر . 5

  .ػ االعتداؿ في سرعة االتصاؿ ، و استخداـ نبرات الصوت المناسبة لمضموف الرسالة . 6

 :لميارات كذلؾو مف بيف ىذه ا  

 :صياغة األسئمة  -أ 
ترتبط صياغة األسئمة بالكممات التي تحوي السؤاؿ، والمضموف الذي يعبر عنو      

المعمـ، واليدؼ مف إلقائو، وعدـ امتبلؾ المعمـ لتمؾ الميارة يقؼ حائبًل دوف تحقيؽ 



 

 

األىداؼ المنشودة، ويتطمب مف المعمـ أف يربط صياغتيا بأىداؼ تعميـ المادة 
  (1).العامة

ومف المبادئ التي ينبغي لؤلستاذ أف يراعييا عند صياغة األسئمة صياغة السؤاؿ 
بوضوح، بحيث تقؿ عدد كمماتو، وتخمو مف المصطمحات والكممات الصعبة، واالبتعاد 

 اإلنجازيةعف األسئمة الغامضة التي تتعدد تفسيرات الطبلب ليا، وتتنوع المتطمبات 
لؤلسئمة، كأف تكوف كتابية، وشفوية، وعممية، ويقتصر السؤاؿ عمى تحقيؽ مطمب واحد 
فقط، وبذلؾ يسيؿ عمى الطبلب اإلجابة عنو، وتتنوع مستوى متطمبات األسئمة بحيث 
تندرج مف السيؿ إلى الصعب، ومف البسيط إلى المركب، وتركز األسئمة عمى المعارؼ 

 لدرس . والمفاىيـ والخبرات الميمة في ا

 توجيو األسئمة: -ب 
والتي تثيرىا  االبتكاريفيعد توجيو األسئمة ىو المقياس الحقيقي الستجابات لمطمبة 

األسئمة، وقد يكوف السؤاؿ صياغتو جيدة ولكف ال يحقؽ اليدؼ الذي صيغ مف أجمو لمطريقة 
 .آخر التي وجو بيا السؤاؿ، والتي قد تكوف غير دقيقة فيفيميا المتعمميف بشكؿ

ويمكف لؤلستاذ استخداـ بعض المبادئ حتى يتقف ميارة توجيو األسئمة كإلقاء السؤاؿ  
بصوت واضح وصحيح مف حيث المغة والمعنى، والنظر إلى جميع الطمبة أثناء تقديـ 
السؤاؿ، لتقميؿ عدد الطمبة  غير المنتبييف، والتدرج في مستوى األسئمة لمراعاة الفروؽ 

عمى المشاركة في  بيف الطمبة، وتعرؼ الطمبة االنطوائييف في الحصة ، وتشجيعيـ   الفردية
التدريسي بفاعمية، عف طريؽ توجيو األسئمة المناسبة، وتقبؿ آرائيـ بالنسبة لمقضايا  الموقؼ

عادة  المختمفة، وعدـ تكرار السؤاؿ لضماف عدـ إضاعة الوقت لضماف انتباه الطمبة، وا 
ألمر ذلؾ، والتوزيع العادؿ لؤلسئمة عمى مجموع الطمبة ليتمكنوا مف السؤاؿ متى تطمب ا
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مف خبلؿ التعبير المفظي  المشاركة في المناقشة، حتى يجد كؿ متعمـ فرصة ليختبر تفكيره 
  .(1)عف أفكاره

 : إجابات الطمبة ستاذتمقى األجـ ـ 
تساعد األستاذ عمى تعد مف األركاف الميمة لمموقؼ التدريسي، ومف المبادئ التي       

لطالب، وامتداح اإلجابة تمقى إجابات الطمبة بفيـ ووعي االستماع بعناية لما يقولو ا
 ب       ت الصحيحة وتسيـ في اشتراؾ الطالألف اإلثابة الفورية تعزز اإلجابا الصحيحة،

سؤااًل في الحوار بينو وبيف األستاذ في المواقؼ التدريسية البلحقة، وأف ال يقدـ األستاذ 
الضمنية، ويستبدؿ ىذا السؤاؿ مركبًا، تتطمب إجابتو الرد عمى مجموعة مف االستفسارات 

بأسئمة قصيرة متتابعة ، وعدـ مقاطعة الطالب أثناء اإلجابة، وتجميع إجابات أفراد الطمبة 
    عف األسئمة وتمخيصيا بمغة واضحة وسيمة، لمجموع طمبة ، والسماح ليـ أف يستفسروا 

 .تاذىـ ، بشرط أف يتـ ذلؾ بطريقة منظمة لضماف حفظ النظاـمف أس

 عوقات التفاعل المفظيالمطمب الرابع: م

تعد عممية التفاعؿ المفظي بيف األستاذ والطالب عممية متشابكة ومعقدة تتأثر بعوامؿ 
عدة، بعضيا يعزى لمبيئة الطبيعية ، وبعضيا يرجع لؤلستاذ، وأخرى ترجع لمطالب، ولكؿ 

 خمفيتو الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، وقدراتو الذىنية، ومياراتو، وحاجاتو.منيـ 

: كمدة الخبرة التدريسية، والخصائص االجتماعية لؤلستاذ كالتسامح، العوامل الخاصة باألستاذـ 
والذكاء االجتماعي، والمرونة، ومعتقدات األستاذ حوؿ سموكياتو المفظية وفعاليتيا، وأسموب 
اإلعداد والتدريب الميني واألكاديمي، ومدى تدربو عمى استخداـ أساليب تحميؿ التفاعؿ الصفي 

ي، ومستوى توقعات األستاذ عف أداء الطمبة، وقدراتيـ قبؿ بدء التدريس، في تقويـ أدائو التعميم
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   واتجاىاتو نحو المادة التي يقـو بتدريسيا، واتجاىاتو نحو المتعمميف، واستراتيجيات التدريس 
 .(1)التي يستخدميا في التدريس

 
ي التعامؿ كآراء الطبلب عف سموؾ األستاذ، ومدى عدالتو ف العوامل الخاصة بالطالب:ـ 

 معيـ، واختبلؼ جنس األستاذ عف الطمبة، ومستوى ذكاء الطبلب وقدراتيـ التحصيمية. 
كسوء استخداـ التعزيز أو التركيز عمى نوع مف أنواع التعزيز مما قد يصبح معوقات أخري : ـ 

 ضررًا حقيقيًا لمتعميـ، ومف ىذه الحاالت:
 فذلؾ يعمؿ عمى إخماد ىمـ الطمبة. عندما يعزز األستاذ االستجابات الكاممة فقط،ػ 
تعزيز االستجابات غير المتميزة لمطمبة مرتفعي التحصيؿ، حيث يجب أف تكوف استجابة ػ 

 المتميزيف مميزة.
 .أفكارىـ تعزيز أفكار الطبلب قبؿ االنتياء مف التعبير عنيا لتعارض ذلؾ مع تطويرػ 
 س مكانؾ، ال تتحرؾ، اخرج كتابؾ.استخداـ عبارات األمر والنيى والتيديد، مثؿ: اجمػ 
    رفض المشاعر والسموؾ دوف تبرير منطقي، استنادًا إلى آراء األستاذ الخاصة دوف اقتراح ػ 

 سموؾ بديؿ مرغوب فيو كقولو، "ىذا ال يسرني..لماذا تقـو بذلؾ وقد أمرتؾ أف ال تفعؿ؟"
 اذ واالستيانة بيا.السخرية مف آراء الطمبة وأفكارىـ التي ال تتفؽ ورأى األستػ 
 استخداـ األسئمة المباشرة التي ال تثير تفكير الطمبة ، وال تبرز الفروؽ الفردية بينيـ.ػ 
 تعميـ النقد والعقاب لطبلب الفصؿ لخطأ مف أحدىـ كقولو " السيئة تعـ والحسنة تخص" ػػ
الجارح والفكاىة عمى حساب الطمبة، كذكر األستاذ ألقاب ال يقبميا الطبلب يستخدميا  المرح ػ

 عمى سبيؿ الفكاىة. األستاذ
 الشكر والثناء لمطالب مف غير استحقاؽ. تقديـ ػ  

 ػ استخداـ األستاذ ألسموب اإللقاء في التدريس وعدـ إتاحة الفرصة لمطمبة  لممشاركة.
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 صوؿ عمى استجابة فورية مف المتعمـ عف األسئمة التي طرحيا.استعجاؿ األستاذ لمح  ػ  
 : (1)ىناؾ معوقات أخرى ندرجيا فيما يمي

 
 :ستاذمعوقات تتعمق باألـ  0
 بالحديث أثناء الشرح، وفرضو آلرائو وأفكاره بطريقة تسميطو.  ستاذانفراد األػ 
 نقص الكفاءة المغوية لممعمـ.ػ 
 غير المناسبة لمموقؼ التعميمياستخداـ الوسائؿ التعميمية ػ 
 :طمبة معوقات تتعمق بالـ  2
 واعتياده عمي الطرؽ التقميدية في التدريس. طالبسمبية الػ 
 مف اإلدالء بإجابات قد تكوف خاطئة. طمبة تخوؼ الػ 
 .عمي اإلدالء بأفكار تتسـ بالجدة واألصالة طالبعدـ تعود الػ 
 : تنميو ميارات التفاعل المفظي الخامسلمطمب ا

 يمي:  ما لؤلساتذة مف وسائؿ تنمية ميارات التفاعؿ المفظي 

"وتعنى تزويد األفراد بالميارات المغوية التي تجعميـ قادريف عمى فيـ  الكفاءة المغوية :ـ  0
  طبيعة المغة والقواعد التي تضبطيا والنظاـ الذي يحكـ ظواىرىا، والخصائص التي تتميز 

امتبلؾ ميارات  ستاذومفردات وتراكيب ومفاىيـ ومنيا يستطيع األ أصاتابيا مكوناتيا، 
دارة المناقشة الجماعية، وتعزيز استجابات  التفاعؿ المفظي كصياغة وتوجيو األسئمة، وا 

 . ، واالتصاؿ والتعامؿ اإلنسانيطمبة ال
عممية  ألنو الطرؼ الثاني في أيضاً  طالب وىذه الكفاءة المغوية تعد مطمبًا رئيسًا لم      

   التفاعؿ المفظي الذي يتـ في الموقؼ التعميمي، لذا ينبغي أف يحصؿ كؿ منيما عمى قدر 
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مف الكفاءة المغوية التي يستطيع مف خبلليا أف يعبر بطبلقة عف الرسالة التي ينقميا لمطرؼ 
  .(1)اآلخر

 

 الكفاءة المغوية: 
    "تعد المغة المفظية أداة اتصاؿ بيف أفراد الجنس البشرى وعند التدريس البد أف يكوف      

وىذا يدعوا إلى البحث عف وسائؿ وأدوات ، مف بيف األىداؼ االىتماـ بكفاءة االتصاؿ"
   مبتكرة تنمى ميارات التفاعؿ المفظي، لتيسير عممية التعمـ، ومف أىـ الوسائؿ التي يمكف 

 ؾ الميارات:أف تنمى تم

       حيث قدـ العديد مف الباحثيف برامج في المناظرات وقد أفادت  استخدام المناظرات:ـ 
 .في العممية التعميمية وأثمرت بنتائج جيدة

حيث إف الصور تعطى السياؽ الواقعي الذي يدرؾ مف خبللو المتعمـ  استخدام الصور:ـ 
 المعنى. 

تحوى مجموعة مف العبارات والتعميمات تيسر عممية  : فالبرامجاستخدام برامج الحاسوبـ 
 التعمـ.

 وسائل أخري:ـ  3
 بأسمائيـ. طمبةمخاطبة الػػ 
 عف أسئمتو، وأسئمتيـ وآرائيـ. طمبةممارسة ميارة االستماع مثؿ سماع استجابات الػ 
يضاحياطمبة التقبؿ مشاعر ػ   دوف إحراج ليـ سواء أكانت المشاعر سمبية أو إيجابية. وا 
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عطاء الحقائؽ واآلراء حوؿ محتوى الدرس أو طريقتو، تعبيرًا عف اآلراء ػ  اإللقاء والشرح وا 
الخاصة، أو طرح األسئمة الببلغية كجزء مف طريقة المحاضر، وذلؾ لزيادة فرص التفاعؿ 

 تحقيؽ األىداؼ التعميمية. نحوطمبة الودفع 
ـ في توضيح األىداؼ والطرائؽ، إعطاء التعميمات والتوجييات بالقدر الكافي الذي يسيػ 

 وليعزز اشتراؾ الطبلب وتحقيقيـ لؤلىداؼ.
 .(1)طمبة توجيو النقد إلى السائؿ وليس إلى كؿ الػ 
التصرؼ بمرح وارتياح، وفي حالة المجوء إلى الفكاىة يجب الحرص عمى أال تكوف جارحة ػ 

 أو جماعات. فرداً طمبة الألي مف 
الوقت الكافي لئلصغاء واالستجابة، دوف استعجاؿ أو مقاطعة مف قبؿ  طبلبإعطاء الػ 

  اآلخريف، ودوف إصدار أوامر صارمة.
بداء اآلراء  متنوعة كطرح األسئمة، و بمبادراتطمبة الإعطاء الفرص لقياـ ػ  التعميقات وا 

 .(1)والمشاعر والمقترحات

التطرؽ إلي بعض النقاط مف خبلؿ ما تطرقنا أليو في ىذا المبحث مف خبلؿ        
األساسية في ىذا الجانب يمكف القوؿ أف لبلتصاؿ المفظي دورا في تفعيؿ العبلقة االتصالية 
بيف األستاذ و طمبتو ، فمف خبلؿ المغة الواضحة و الكممات العبرة و المؤثرة يمكف لؤلستاذ 

     يقدمو ،  و كذلؾ جذب انتباه طمبتو و إبقائيـ معو و تحريكيـ لمتفاعؿ االيجابي لكؿ ما 
مف خبلؿ ىذا النوع يمكف لؤلستاذ مف ضماف استيعاب الطمبة لما يقدمو مف رسائؿ اتصالية 

 و التعبير الواضح مفتاح نجاح العممية االتصالية .   ،ألف المغة السميمة 

 االتصال غير المفظي )لغة الجسد(:  الثالمبحث الث   

                                                             

الفكر العربي ، (، دار الميارات المغوية) مستوياتيا، تدريسيا، صعوباتيا ،السيد مناع ،طعمية ، محمد ،رشدي أحمد ـ  (1)
  .34ص ،2001القاىرة،

.35ـ المرجع نفسه ،ص
(1)  



 

 

إف عممية االتصاؿ والتواصؿ بيف األفراد عممية ىامة وحيوية في جميع مجاالت الحياة       
وقد أظيرت الدراسات في مجاؿ االتصاؿ اإلنساني أىمية  ،سواًء المفظية أو غير المفظية 

سواًء كانت لوحدىا أو متكاممة ومتزامنة مع االتصاؿ )لغة الجسد( االتصاؿ غير المفظي 
       ـو أف اإلنساف ال يستطيع إخفاء انفعاالتو ومشاعره ألنيا تظيرومف المعم، المفظي

لذلؾ فإف الجيؿ في االتصاؿ غير المفظي يعتبر مف عوائؽ االتصاؿ  ،عمى أجزاء جسمو
               % مف عممية االتصاؿ.65وقد أثبتت الدراسات أف االتصاؿ غير المفظي يمثؿ     ،الجيد 

 ا المبحث .و ىو ما سنتناولو في ىذ

 : ) لغة الجسد ( غير المفظيمفيوم االتصال  األول:المطمب 

يعتبر االتصاؿ غير المفظي ػ ما يطمؽ عميو حديثا ) لغة الجسد ( ػ مف أقدـ طرؽ       
يمكف تحاشيو أو التيرب منو ، فعندما يكؼ  االتصاؿ التي عرفيا اإلنساف ، و ىو أمر ال

   اإلنساف عف الكبلـ فإنو ال يستطيع أف يكؼ عف الحركة و التعبير عف ذاتو  بوسائؿ أخرى 
  .و االتصاؿ غير المفظي دائما يكمؿ أو يعزز أو يفسر  االتصاؿ المفظي

    إرادية رة ال تصرفات البشر تتـ بصو  % مف 85و يعتقد عمماء النفس بأف أكثر مف       
    و التصرفات غير اإلرادية غالبا ما تكوف  غير لفظية ،  إرادية.% الباقية تكوف 25أف      و

     أي عف طريؽ اإليماءات ، أو اإليحاءات أو الرموز وىي ذات تأثير أقوى بخمس مرات 
 مف ذلؾ التأثير التي تتركو الكممات

أف يظير االتصاؿ غير المفظي األفكار و المشاعر و المقاصد الحقيقية ويمكف       
و لذلؾ يشار في بعض األحياف السموكيات غير المفظية بأنيا تصريحات '  ما،لشخص 

 عف الحالة العقمية الحقيقية لمشخص '  ألنيا تخبرنا 

      لة تنتقؿ و تبيف األبحاث أف االتصاؿ غير المفظي ىو الجزء  األىـ مف أي رسا      
       إلي المستقبؿ ، و أف الرسالة غير المفظية المنقولة ىي غنية و معقدة في طبيعتيا ، 



 

 

و تحتوى عمى تعابير الوجو ، و حركات الجسـ ، و اليديف و القدميف  و مبلبس الشخص 
 نظرتو ، و تجدر اإلشارة إلي أف أىـ مزايا االتصاؿ غير المفظي ىي  و   المرسؿ ،

 .(1)يعبر عف معمومات وجدانية ، ال يعبر عنيا بطريقة لفظية   :أوال

فيو يمدنا بأدوات  الرسالة،االتصاؿ غير المفظي يعطي معمومات متصمة بمضموف  ثانيا:
إضافة إلي أنو  وىكذا،مثؿ نبرة الصوت ، تعبيرات الوجو ....  نسمعيا،لتفسير الكممات التي 

 االتصاؿ.يفيد في فيـ طبيعة العبلقة بيف األطراؼ المشتركة في عممية 

 بيا.ال يمكف التحكـ  ما غالبوألنيا  بصدقيا،الرسائؿ غير المفظية تتميز  ثالثا:

كذلؾ ىو االتصاؿ الذي ال تكوف مادتو الكممة المقروءة ، أو المسموعة ، وقد يستخدـ ػ 
   االتصاؿ جنبَا إلي جنب مع االتصاؿ المفظي ، سواء الشفيي منو  المرسؿ ىذا النوع مف 

 أو الكتابي ، ومف أنماط ىذا االتصاؿ : األيدي حيث يستخدـ المرسؿ حركة اليد لمتعبير 
عف موقؼ معيف ، أو حالة انفعالية معينة ، وحركة الجسـ كحركة الرأس أو الضرب بالقدـ ، 

 .(1)بتة و أثر بالغ عند المستقبؿليا دالالت ثا   كؿ ىذه الحركات 

           ومعبرا عف المشاعر لممعنى،و الوجو الذي يعتبر أكثر أجزاء الجسـ نقبل        
تعبير  ( 250000و يذكر أحد خبراء االتصاؿ أف الوجو قادرا عمى عكس)   و االنفعاالت

 الغضب، السعادة، ىي:و بشكؿ عاـ فيو يعكس ستة أنواع مف االنفعاالت  مختمؼ،
  الخوؼ.   االشمئزاز، الحزف، الدىشة،

                                                             

مدى توافر ميارات االتصال غير المفظية لدى ىيئىة التدريس في كمية العموم بجامعة العريني ، ،أحمد بف عبد اهلل بف صقير ،ـ   (1)
جامعة القصيـ ،  ،العموـ النفسية والتربوية واالجتماعيةقسـ  ، كمية اآلداب والتربية ،، رسالة ماجستير  وجية نظر الطمبةمف  القصيم

  .9، ص 2001السعودية ،

 . 291 ، صمرجع سبؽ ذكره ،كابور،ىند ـ  (1)



 

 

   و يعتقد عمماف النفس أف معظـ حاالت التخاطب بيف الناس تتـ بطريقة غير شفيية       
      أي عف طريؽ اإليماءات و اإليحاءات و الرموز ، ال عف طريؽ الكبلـ و المساف و يقاؿ 
     ) أف الطريقة ذات التأثير القوي ، أقوى بخمس مرات مف ذلؾ التأثير الذي تتركو 

 .(2)(الكممات 

 

و ىذا النوع مف االتصاؿ يتمثؿ  الصامتة،و يسمى أيضا بالمغة  :المفظياالتصال غير 
 .الكبلـبوضوح في حالة تخاطب األفراد البكـ العاجزيف عف 

 : كذلكاالتصال غير المفظي ـ يعرف 

    بؿ يوظؼ نظاما مف العبلمات  المنطوقة،نوعا مف االتصاؿ ال يوظؼ المغة  بأنو      
  غير المفظية مثؿ الحركات و ىيئات الجسـ و توجياتو و كيفية تنظيـ األشياء . فاالتصاؿ 

فاإلشارات غير المفظية تشكؿ نسقا تعبيريا يرتبط  لمفظ،غير المفظي تستخدـ فيو بدائؿ أخرى 
 .(1)بالثقافة و المعاني التي تكمف وراء اإلشارات و التي تختمؼ باختبلؼ الثقافات

 نشأتو و تطوره  )لغة الجسد(المطمب الثاني :االتصال غير المفظي 

     إف مف أىـ الحضارات التي اىتمت باالتصاؿ غير المفظي و دراستو و ما يصدر       
منو القدماء المصريوف و اإلغريؽ و الروماف ، و يدؿ ذلؾ عمى التماثيؿ التي تـ بناؤىا 

 بواسطة ىذه الحضارات .

ؽ.ـ أشار )أبقراط ( أبو الطب أف االتصاؿ غير المفظي مف خبلؿ  450ففي عاـ       
مح الوجو  ،ى و أعاقد ىذا العالـ جازما في تأثير  لعوارض الخارجية عمى األخبلؽ ، و مبل
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ظيور ذلؾ في المبلمح . كما  قاـ ) غالينوس إقميدوس ( الحكيـ اليوناني في القرف الثاني 
 قبؿ الميبلد بكتابة مخطوطة نادرة عف الفراسة .

راساتيـ الدقيقة و الوافية لتعابير الوجو   و يعتبر الصينيوف ف القدماء أكثر مف تميز بد      
 .(2)اإلنساني ، وىـ يطمقوف عمى ىذا العالـ " السيانغ مياف "

 

و قد ساىـ العرب كثيرا في االتصاؿ غير المفظي مف خبلؿ ما يسمى ب ) عمـ       
   مدوىا است العربية، بالنسبة لمثقافة) عمـ الطباع ( و ىو مف العمـو الدخيمة    الفراسة ( أو

متأثريف بدراسات الفيمسوؼ اليوناني ' أرسطو ' . و قد أىتـ العرب بيذا العمـ ،  اليوناف،مف 
ـ ( أوؿ مف  1074ىػ /  468في التأليؼ بيذا الباب . و يعد ) أبف سينا :      وتوسعوا 

في رسالة موجزة يصؼ فييا العمـو العقمية  ، حيث و ضعيا في المرتبة    ذكر الفراسة 
   .و عمـ أحكاـ النجـو     الثالثة بعد الطب

      ىػ ( في كتاب الفراسة و أ]ف رشد و الشافعي  .   606ىػ /  44ثـ جاء ) الرازي       
و مف أشير مف عالج الموضوع شمس الديف محمد أبف طالب األنصاري ، في  "كتابو 

 ة.السياسة في عمـ الفراس

تخداـ العرب االتصاؿ غير المفظي أنو في تحد بيف أبي و مما يدلؿ عمى اىتماـ و اس      
نواس و بيف جمسائو طمبوا منو أف ينظـ شعرا ليس لو قافية فأنشد ثبلثة أبيات شعرية معتمدا 

 فييا عمى حركات جسمو فقاؿ : 

 مف بعيد لمف يحبؾ :        ) إشارة قمبو (        لممميحة قوليو لقد قمت 

 ) إشارة ال ال (      قولي:مف بعيد خبلؼ     و أشارت بمعصـ ثـ قالت 
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   امش () إشارة      ذلؾ:فتنفست ساعة ثـ إنني         قمت لمبغؿ عند  

ـ نشر  )  1872و استمر ىذا العمـ في تطور و لكف بنسبة ضئيمة . ففي عاـ       
" الذي أبدى  تشارلز دارويف ( كتابو " التعبير عف العواطؼ لدى كؿ مف اإلنساف و الحيواف

 .(1)فيو اىتماما كبيرا بمغة الجسـ

  

ما بعد الحرب  إليو يمكف القوؿ  باف الدراسات العممية لبلتصاؿ غير المفظي ترجع      
العالمية الثانية ، ففي خمسينيات القرف العشريف بدأت بعض الكتب العممية عف لغة الجسـ ، 

       با عف االتصاؿ غير المفظيـ كتا 1902حيث نشر كؿ مف ) كيس و روشي ( عاـ 
  .(1)و تضمف مبلحظات عف اإلدراؾ

و تواصؿ ظيور الكتب العممية التي تيتـ بدراسة االتصاالت غير المفظية ، ففي عاـ       
ـ  قاـ )ألبرت ميربياف  ( بنشر كتاب عف االتصاؿ غير المفظي . و في سمسمة  1982

       يثبت أف اإلشارات غبر المفظية أبمغ تأثيرا  التجارب المحكمة استطاع ) ميربياف ( أف
مف المثيرات األخرى ، و قد ركز عمى الوجو باعتباره مصدرا رئيسيا  لممعمومات غير 

 المفظية .

 تخصصي،و لكف بشكؿ  المفظي،و بعد ذلؾ بدأت تظير الكتب تعنى باالتصاؿ غير       
.. ( ثـ دخؿ االتصاؿ العيوف.أو لغة  سـ،الجفمنيا كتب تيتـ ) بتعبيرات الوجو أو حركات 

غير المفظي ػ أو ما يسمى لغة الجسـ أو المغة الصامتة ػ مرحمة متقدمة  تمثمت باىتماـ 
العمـو المرتبطة بيذا النوع مف االتصاؿ بتقديـ كتب و بحوث تخدـ ىذه العمـو ، فعمى سبيؿ 

غير المفظي و االستفادة منيا  المثاؿ مف العمـو و الميف المتخصصة التي اىتمت باالتصاؿ
                                                             

.12، ص  2004،لبناف ،طرابمس ،5ط ،جروس برس ،رالفراسة وقراءة األفكا  ، ىيكؿ،نعمة اهلل  ـ   (1)  

 29المرجع نفسو ، ص ـ  (1)



 

 

           في مجاؿ  التخصص : عمماء النفس و الطب النفسي ، و كذلؾ عمماء اإلدارة ،
و مف العمـو األخرى التي اىتمت بو أيضا  األنثروبولوجيا ، و االجتماع ، و مف الميف 

   .  (2) التربية الخاصة و الخدمة االجتماعية

 

 

 

 المطمب الثالث : وظائف االتصال غير المفظي 

 إف لبلتصاؿ غير المفظي وظائؼ عديدة نذكر منو : 

حيث تتوافؽ الرسالة المفظية مع غير المفظية و تتكامؿ معيا مما يؤدي أ ـ اإلكمال:       
لتفتعؿ جيد ، حيث تصدر الكممات و تصاحبيا اإليماءة أو اإلشارة ، و مثؿ ذلؾ عندما 

      لمعمـ قصة يجسد أحداثيا مف خبلؿ حركات و تعبيرات الوجو و إشارات و إيماءات ، يروي ا
 مما يساعد عمى تكويف صورة متكاممة ، وتوصيؿ المفاىيـ لمطبلب .

ر الرسالة غير المفظية لمرسالة المفظية ، التي ربما ال يمكف االعتماد اتكر ب ـ التكرار:       
اف ، فعندما يذكر المعمـ رقما معينا لمطبلب و يمثؿ ذلؾ الرقـ عمييا بمفردىا في بعض األحي

أصابعو ، أو يرسمو في اليواء أو يشير لمدلولو بواسطة أشياء توجد في البيئة ، وذلؾ لتأكيد 
 المفيـو  . 

حيث يساعد التفاعؿ غير المفظي عمى ضبط السموؾ و تنظيمو داخؿ  الضبط:ج ـ       
        الوجو،تعبيرات  العيف،نظرات  اإليماءة، اإلشارة،وذلؾ عف طريؽ  القاعة،الفصؿ أو 

 السموؾ.و غيرىا مف تفاعبلت غير لفظية تساىـ في ضبط 

                                                             
(2)

 . 28، ص 2007،لبناف ،بيروت ،دار الكتب العممية ،البيان بال لسان،عرار ،ميدي أسعد ـ  



 

 

كأف يقـو المعمـ  لفظية،يمكف أف تستبدؿ الرسائؿ المفظية برسائؿ غير  اإلبدال:د ـ       
    ريؽ الرسائؿ غير المفظية باإلشارة لبعض الطبلب لنفي أو تأييد ممارسة سموؾ ما عف ط

 .(1) لفظيو غيرىا مف سموؾ غير  الوجو،و حركات  إيماءات،مف إشارات و 

 

 

كأف تستعمؿ  المفظية،يمكف أف تفسر الرسائؿ غير المفظية الرسائؿ  التفسير:ىـ ـ      
لتقريب المعاني و إيضاح  النماذج،أو  الصور،و  الحركات،و  اإليماءات،اإلشارات و 

  االتصاؿ.بما يساعد عمى نجاح عممية  األلفاظ،

و يتـ ذلؾ باستخداـ االتصاؿ غير المفظي لتأكيد الرسائؿ المفظية ، مثاؿ و ـ التأكيد :      
         ذلؾ أف يقـو المعمـ بالتركيز صوتيا عمى كممات معينة أثناء حديثو ، ليؤكد أىميتيا ، 

 عمى تأكيد الرسالة .و قد يصاحب ذلؾ تعبيرات الوجو الدالة 

      يكمف لبلتصاؿ غير المفظي أف يقـو بتنظيـ و ربط التدفؽ االتصالي ز ـ التنظيم:      
       بيف أطراؼ االتصاؿ . مثؿ حركة الرأس ، أو العينيف ، أو تغيير المكاف إلي مكاف آخر ، 

يا وظائؼ تنظيمية أو إعطاء إشارة لمشخص المقابؿ ليكمؿ الحديث ، أو يتوقؼ عنو . و كم
 .(1)المفظييضطمع بيا االتصاؿ غير 

 المطمب الرابع : ميارات االتصال غير المفظي    

يعتبر االتصاؿ غير المفظي مف الوسائؿ الميمة لتوصيؿ الرسالة إلي اآلخريف مف       
خبلؿ التعبير عنيا بسموؾ معيف غير منطوؽ ، و يحدث ىذا التواصؿ مف خبلؿ العديد مف 

                                                             

(1)  http://san3.3arabiyate.net/montada-  f17/topic-t27.htm  

صبع،صالح خميؿ ـ  (1)  . 15، ص   1998،األردف ،عماف ،دار الشروؽ ،العالقات العامة واالتصال اإلنساني  ،أبوا 

http://san3.3arabiyate.net/montada-# f17/topic-t27.htm


 

 

حركات العيوف ، و حركات القنوات ، مثؿ : تعابير الوجو ، و اإليماءات ، و اإلشارات ، و 
               و الرجؿ ، و الييئة ، و المسافة ، والمظير ، والصوت ، و الدالالت الزمنية ، األيدي ،
 .(2)و المكانة 

 

 

 ـ  التعبيرات الصادرة عن الوجو و حركات العيون : 0    

ف أوؿ ما يطالعو اآلخروف عند مقابمتؾ ىو مبلمح الوجو و تعبيراتو و ىو أىـ إ      
          مصدر لمتعرؼ عمى مشاعرؾ ، فالوجو يتأثر بالحالة النفسية و الصحية لصاحبو ،
      و مف مبلمح الوجو يمنكف التعرؼ عمى بمد األسناف و جنسو و عشيرتو و مكاف سكنو ،

 كانتو االجتماعية .و م   و مينتو و دينو ، 

  و كما أف تعبيرات الوجو قد تكوف عفوية غير مقصودة فإنو يمكف التحكـ بيا ،        
و ىذا ما نجده واضحا لدى الممثميف و الذيف يحكـ عمييـ الجميور بالنجاح مف خبلؿ 

 قدرتيـ ىذه . 

     المستقبؿ و بالعكس ،يعتبر الوجو أسرع الوسائؿ التي تنقؿ المعاني مف المرسؿ إلي       
        و ىي عبارة عف اإلشارات و التغيرات التي تحدث لموجو ، و يقـو األفراد بالتواصؿ
مف خبلليا لمتعبير عف أحاسيس و مشاعر معينة ، مثؿ : االبتسامة و الضحؾ ، لمتعبير 

 التغيرات:مف    و العبوس لمتعبير عف الحزف و الغضب ... . و لموجو نوعاف  عف الفرح ،
 الحزف وغيرىااالبتسامة ، و  مثؿ  فطرية:إما 

                                                             

رسالة  ف ، قسـ التفسير و عمـو القرآف ،، كمية ًأصوؿ الدياالتصال الصامت و تأثيره في اآلخرين عرفات الحمو ، ، فاطمة ـ (2)
 . 4، ص  2008غزة ، ،الجامعة اإلسبلمية  ،ماجستير



 

 

و ذكرت إحدى الدراسات عرضت مجموعة مف الوجوه المعبرة عف حاالت انفعالية       
معينة عمى جماىير مف الطبلب و الناس ، مف فئات مينية مختمفة مف ست حضارات ػ 

ة األمريكية ػ و طمب منيـ أف يصفوا الياباف ، البرازيؿ ، شيمي ، األرجنتيف ، الواليات المتحد
الحالة االنفعالية لكؿ صورة . و أكدت النتائج أف أحكاـ األفراد في الحضارات المختمفة 
بالنسبة لستة انفعاالت ىي : السعادة ، و الخوؼ ، و الدىشة ، و الغضب ، و االشمئزاز ، 

 .(1)و الحزف كانت متقاربة 

ات العيف فيي تشمؿ جميع سموكيات العيف ، كإطالة أما التعبيرات باستخداـ حرك      
النظر و تحاشيو ، و حركات الرموش ، و الدموع ، و تغيرات بؤبؤ العيوف مف أكثر أعضاء 
     الجسـ التي يستخدميا األفراد إلرساؿ رساالت غير لفظية ، لمتعبير عف موقؼ معيف ، 

األجدى بيف وسائؿ االتصاؿ الكثيرة ،  أو نوع العبلقة التي تربط بينيـ ، و ىي مف األدؽ و
 التي يتمتع بيا اإلنساف إلظيار ما يعتمؿ في قرارات  نفسو  .

و قد ذكر القرآف الكريـ لغة العيوف في آيات تصؼ مواقؼ و دالالت معينة قاؿ       
( . و كذلؾ تغنى الشعراء  30سورة المطففيف ، اآلية ” ) و إذا مروا بيـ يتغامزوف“  تعالى:
 بالعيوف ، لما ليا مف تأثير عمى األفراد و مف ذلؾ ما قالو عمرو بف ربيعة :  كثيرا 

 .تتكمـولـ  محزوفأشارت بطرؼ العيف خيفة أىميا      إشارة   

        و تستخدـ ميارة التركيز بواسطة العيوف في االتصاؿ غير المفظي عند الرغبة       
فة ردود أفعاؿ اآلخريف حوؿ موقؼ أو موضوع  في الحصوؿ عمى تغذية راجعة ، أو معر 

 معيف 

 ـ التعبيرات الناتجة عن المسافة :  2

                                                             
.5ـ المرجع نفسه،ص (1)  



 

 

     و يقصد بيا المسافة بيف األفراد في االتصاؿ المباشر ، و بيف األفراد و األشياء       
المسافة إلي أربعة أقساـ : ) المسافة الحميمة ، المسافة  بيزالتي تحيط بيـ ، و قد قسـ 

الشخصية ، المسافة االجتماعية ، المسافة العامة ( . و لكف يجب األخذ بعيف االعتبار 
     اختبلؼ المسافة باختبلؼ الثقافات ، و ذلؾ باختبلؼ الوضع أو المركز االجتماعي . 

 .(1)دياد الفارؽ في العمرو تضيؽ المسافة التفاعمية بيف الناس مع از 

 ـ التعبيرات الناتجة عن المظير : 3

       تعمؽ بعض الثقافات أىمية كبيرة عمى المظير اإلنساف و عمى جاذبية المظير ،        
و يحدث التفاعؿ بيف األفراد مف خبلؿ : المظير الجسمي ، و البشرة ، و الشعر ، والييئة ، 

التي بواسطتيا  غيرىا مف األمور  ،اإلكسسوارات ، و الروائح و نوع المباس ،  ألوانيا ، و 
يتـ إرساؿ إشارات تواصمية غير لفظية ، حيث يشعر األفراد بالرضا عف مظيرىـ ، و رضي 

  .اآلخريف عنيـ

 ـ التعبيرات الناتجة عن الممس :  4

      الخوؼ ،  يعتبر الممس أداة اتصالية مؤثرة ، تعبر عف العديد مف المشاعر ، مثؿ       
مثؿ  اعتبارات،تسنيا عدة  صارمة،و القمؽ  ، و غيرىا . و الممس محكـو بقواعد اجتماعية 

: النوع االجتماعي ، و العمر ، و القرابة ، و الخمفية الثقافية لمشخص . و ما ىو مسموح 
  أخرى.في ثقافة ما محظور في ثقافة   بو 

أما في مجاؿ التعميـ فإف األساتذة يمارسوف ىذا السموؾ في العبلقة مع الطبلب داخؿ       
 .(1)بحذرستخداـ االتصاؿ او يتـ  يمارسونو،في حيف أف الطبلب ال  القاعات،الفصوؿ أو 

                                                             

 . 15ص ،  200 لبناف، ،بيروت ،1دار الساقي, ط لغة الجسد، ، الخوري،فؤاد إسحاؽ  ـ (1)

 

 . 6، ص  بؽ ذكرهسامرجع  ، ،عرفات الحمو ،فاطمةـ  (1)



 

 

 ـ التعبيرات باستخدام اإليماءات :  5 

تؼ . و قد تكوف و يقصد بيا حركات الجسـ ، و جميع حركات اليديف و الكؼ و الك    
اإليماءات مؤكدة لبلتصاؿ المفظي ، أو موضحة لو ،أو مساعدة لمطرؼ اآلخر في فيـ 
      مضموف الرسالة ، أو تكوف مشجعة لحفز اآلخريف . و ذكرت ببعض األبحاث العممية 
          أف لميديف اتصاال عصبيا بالدماغ يفوؽ أي جزء آخر في الجسـ ، لذا فإف اإلشارات 

     الوضعيات التي يقـو بيا األفراد أثناء االتصاؿ مف خبلؿ اليديف تزودنا بتفاصيؿ جوىريةو 
  .(2)و دقيقة عف الحالة النفسية و االنفعالية

 (:ـ نظائر المغة ) الصوت  6 

و اقصد في مشيؾ و اغضض مف صوتؾ إف أنكر األصوات لصوت   “ قاؿ تعالى :       
( . إف التغييرات في الصوت تنبئ عف حالة اإلنساف  19)سورة لقماف اآلية ” الحمير 

الداخمية ، مف حيث الشعور ، و التفكير ، و سمات شخصية ، لذلؾ فأف الصوت لو تأثير 
االتصاؿ ، يكوف ذلؾ مف خبلؿ : نبرة أو نغمة الصوت عمى المغة المفظية في عممية  كبيرا 

و التغيير في مقامات الصوت باالرتفاع و االنخفاض ، و كذلؾ الوقفات التي تتخمؿ   ، 
 و درجة الخشونة و الميونة ، و رتابة الصوت عمى نمط واحد .    بعض العبارات ، 

إف نبرة الصوت ىي التي تنقؿ اإلقناع في ما وراء تركيب الخطاب  وليمزو كما قاؿ       
الدفاعي . و إف االنفعاؿ الذي تنقمو نبرة الصوت أشد وقعا مف االنفعاؿ الذي تنقمو الكممات 

 .نفسيا

 عناصر االتصال غير المفظي الخامس:المطمب  

  .عنصر الصوت :أوال 

                                                             

فؤاد إسحاؽ، الخوري ، مرجع سبؽ ذكره، ص ـ  (2)
  



 

 

     أف الكممات تنقؿ المعاني و األفكار بدقة إلي اآلخريف ، إال أف الصوت يعكس       
      ىو اآلخر دالالت أخرى ، و يكوف النقؿ أحيانا بطريقة ال شعورية ، و مف الحاالت 
        التي ينقميا الصوت : الغضب ، و اإلحباط ، و التوتر ، و الحزف ، و عدـ الرغبة 

االستعداد لئلنصات  فكممة " نعـ " عمى بساطتيا يمكف أف تحمؿ  في الحديث ، و عدـ
  و غيرىا   أو الخوؼ ، أو اإلحباط ، أو البلمباالة ، ...  مف المشاعر كالغضب ، العديد 

 .  (1)و ذلؾ حسب الطريقة أو األسموب الصوتي التي تنطؽ بيا

 

ف خبلؿ م% مف المعنى يتـ نقمو  38و أثبتت دراسة ػ ألبرت ميربياف ػ إلي أف       
الصوت . و مف فوائد الصوت أنو يساعد عمى جذب االنتباه ، و سبر المشاعر الحقيقية 

 لمشخص .

 ثانيا : عنصر المكان .

 تتأثر العممية االتصالية بعامميف أساسييف بمكاف االتصاؿ : 

    التي تفصؿ بيف أطراؼ عممية االتصاؿ ، مف حيث القرب أو البعد ، المسافة األول :      
بعد المسافة يعكس العبلقة غير ‘و ىي تختمؼ مف ثقافة إلي أخرى ، ففي الثقافة العربية 

 الودية أما في التعميـ فبلبد أف تػكوف المسافة مناسبة لقرب أو بعد األستاذ عف طبلبو .

    اإلضاءة  التيوية، مثؿ: االتصاؿ،المادية الموجودة في مكاف ما يتعمؽ باألمور  الثاني:   
 .و غير ذلؾ نوعيتيا،و ترتيب المقاعد، و 

 ثالثا : عنصر الزمان .

                                                             
 . 123مدحت محمد ،أبو النصر،  مرجع سبؽ ذكره ،ص ـ  (1)



 

 

 االتصاؿ،مف حيث بدء عممية  بالوقت،إف عممية االتصاؿ تتأثر بشكؿ كبير       
لتي او تختمؼ اتجاىات احتراـ الوقت باختبلؼ الثقافة االجتماعية  توقفيا.و  واستمرارىا،

    و يشيرػ السالـ ػ إلي أف التأخر عف حضور الموعد ، االتصاؿ.ينتمي إلييا أطراؼ عممية 
       و عدـ االلتزاـ بو ، يولد انطباعا سيئا عف الشخص ، و احترامو لنفسو و لآلخريف .

 .(1)ذو تأثير كبير جدًا وواضح عمى الطبلب سمبًا أو إيجابًا أما في التعميـ فعامؿ الوقت 

 

 

 رابعا : عنصر الحركات .

    يقـو األستاذ باستخداـ الحركات التي تعبر عف معاني اتصالية ذات دالالت مختمفة،       
       و ذلؾ مف خبلؿ : تعبيرات الوجو ، و حركة العيوف ، و اإلشارات ، و حركة الجسـ ، 
   و حركات الرأس ، و اليديف. و جميع ىذه الحركات ذات دالالت معينة ، و ىي تختمؼ 
مف ثقافة إلي أخرى . و دائما ما تكوف ىذه الحركات أكثر ثباتًا في الذاكرة ، و دائما ما تؤكد 

 بو.% مما نتواصؿ 55يشكؿ ىو ، أو تعزز ،أو توضح االتصاؿ المفظي . و 

 خامسا : عنصر المظير .

لممظير أىمية كبيرة في تكويف االنطباع األوؿ عف األفراد ، و لذلؾ يعتبر مكمبل       
       لعممية االتصاؿ ، و قد يكوف لشكؿ الجسـ و المظير العاـ دور كبير في التأثير 

و قد يكوف ىذا التأثير سمبًا أو إيجابًا و ذلؾ مف خبلؿ : المبلبس ، و ألوانيا عمى اآلخريف ،
و الشعر ، و اإلكسسوارات التي يستخدميا الفرد ، كذلؾ االىتماـ   اـ بالييئة، واالىتم

   .(1)باألدوات التي يحمميا ، و تنظيميا و ترتيبيا ، و غير ذلؾ

                                                             
   .21ص ،  مرجع سبق ذكرهالصقٌري ،  ،أحمد بن عبد هللاـ  (1)

.22ـ المرجع نفسه ،ص
(1)  



 

 

مف خبلؿ ما تطرقنا إليو في ىذا الفصؿ مف خبلؿ المباحث الثبلثة ، يمكف القوؿ            
يارات اتصالية ، مثؿ التفكير و التحدث          أف اإلنساف االتصالي ىو الذي تكوف لديو م

و االستماع ، لتساعده عمى إنتاج رسالة اتصالية مناسبة و إرساليا  لممستقبؿ المناسب        
وفي الوقت المناسب والمكاف المناسب بالوسيمة المناسبة .                                               

أف القائد عندما يكوف ممتمكًا لمقدرة عمى االتصاؿ  (Perry M Smith)وكما يرى سميث 
باآلخريف ،   فإف اتصاالتو تكوف بطريقة مفيومة ، و مؤثرة  و ليا معنى ، و إذا كاف القائد 
متكممًا جيدًا فيمكنو استمالة الناس و التأثير فييـ .  و ىو ما يجب توفره في األستاذ 

، و التأثير فييـ  مف ناحية أخرى ، و بالتالي الجامعي لضماف كسب طمبتو مف ناحية 
تحقيؽ أعمى درجات الفعالية في عمميتو االتصالية التي تجمعو يوميا بطمبتو ، و ال يمكف 

أصمح شكسبير ذلؾ إال عند توفره عمى الميارات االتصالية و خاصة التحدث ، فكما قاؿ 
   كبلمؾ و إال فسد حظؾ. 

  



 

 

  الميداني لدراسة.الفصل الثالث:اإلطار    

بعد إنياء الدراسة النظرية لبحثي ىذا ،و ذلؾ باالستعانة بالمراجع و المصادر المتمثمة        
في الكتب و مختمؼ المذكرات سواء كانت ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه لتغطية بعض 

نحاوؿ فيو    الجوانب الخاصة بيذه الدراسة ، فإننا نتحوؿ اآلف إلي الجانب التطبيقي الذي س
أف نحيط بالموضوع مف ىذا الجانب ، و ذلؾ بالقياـ بدراسة ميدانية عف طريؽ توزيع 
استبياف عمى أساتذة كمية العمـو اإلنسانية و االجتماعية بجامعة بسكرة ، القطب الجامعي 
شتمو ، الذي يتمحور أساسا حوؿ التساؤالت التي وضعتيا ، ثـ القياـ بمناقشة و تحميمي 

ائج التي تحصمت عمييا ، بحيث أقـو بوضع جداوؿ ليذه النتائج تتضمف اإلجابات و النت
النسب المئوية المرافقة    ليا و كذلؾ تمثيميا في دوائر نسبية .وفي األخير أقـو بعرض 

 االستنتاج ، و أوضح فيو مدى تأثير المتغيرات التي وضعتيا عمى ىذه الدراسة .    

النتائج تحميل: عرض و ولالمبحث األ   

البيانات الشخصية ـ   

ـ الجنس:  0  

يوضح توزيع األساتذة حسب الجنس(: 10الجدول رقم)  

 الجنس  التكرار  النسبة 

68.75%  ذكر  55 
31.25 %  أنثي   25 

011 %  المجموع  81 
 



 

 

 
(: يوضح التوزيع البياني لمجتمع البحث حسب الجنس.10الشكل البياني رقم )  

النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ تبيف أف نسبة األساتذة الذكور  مف خبلؿ      
  .% فقط 31.25% مف مجموع المجتمع األصمي ، بينما نسبة اإلناث تشكؿ  68.75يمثؿ 

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أغمبية األساتذة الذيف يدرسوف في كمية العمـو   
، و الدليؿ عمى ذلؾ أف العدد و االجتماعية بالقطب الجامعي شتمو، ذكور   اإلنسانية

 اإلجمالي لؤلساتذة الذكور 

ـ السن:  2  

(: يوضح توزيع األساتذة حسب السن .12الجدول رقم)  

 السن  التكرار  النسبة %
سنة  30أقؿ مف  10 12.5  

سنة  40إلي  30مف  35 43.75  
سنة  50إلي  40مف  30 37.5  
سنة  50أكبر مف  5 6.25  
 المجموع  81  011

 

; ذكر 
68.75% 

 %31.25; انثى 

 النسبة المئوٌة 

  ذكر

  انثى



 

 

 
.(: يمثل التمثيل البياني لألستذة حسب السن12الشكل البياني رقم )  

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ ،نستنتج أف نسبة األساتذة الذيف      
% ، تمييا نسبة األساتذة الذيف  43.75سنة تمثؿ نسبة  40إلي  30تتراوح أعمارىـ مابيف 
% األساتذة  12.5% ، و بعدىا ب 37.5سنة بنسبة  50إلي  40تتراوح أعمارىـ بيف 

سنة و ذلؾ  30سنة ، بينما أقؿ نسبة كانت لؤلساتذة أقؿ مف  30 تتجاوز أعمارىـالذيف ال 
 % . 6.25بنسبة ال تتعدى 

ـ الرتبة : 3  

يوضح توزيع األساتذة حسب الرتب . (:13الجدول رقم)  

النسبة     الرتبة   التكرار  
 أستاذ متربص  5 6.25
7.5%  أستاذ محاضر ب  6 
45%  أستاذ مساعد ب   18 
33.75%  أستاذ محاضر أ  27 
28.75%  أستاذ مساعد أ 23 
1.25%  أستاذ التعميـ العالي  1 
011 %  المجموع  81 

 سنة  30أقل من 
12.5% 

 40إلً  30من 
43.75% 

 سنة 50إلً   40من 
37.5% 

 سنة 50أكبر من 
6.5% 

 التكرار 

 سنة  30أقل من 

 40إلً  30من 

 سنة 50إلً   40من 

 سنة 50أكبر من 



 

 

تـ توزيع االستمارة قسمت العينة المبحوثة إلي ستة فئات حسب رتبة األستاذ ، فأكثر     
مف أجمالي العينة ، تمييا بنسبة % 45كانت لرتبة أستاذ مساعد ب بنسبة بمغة عمييا 

لؤلساتذة برتبة أستاذ مساعد أ .و  % 28.75لرتبة أستاذ محاضر أ ، و بنسبة  38.75%
أستاذ لؤلساتذة ذو رتبة  % 6.25، و بنسبة أستاذ محاضر بلرتبة  % 7.5بنسبة 
، و السبب في ذلؾ ىو % 1.25، بينما أقؿ نسبة ألساتذة التعميـ العالي بنسبة بمغة متربص

ف مف االستمارات عمى ىذه الفئة ، نظرا اللتزاماتيا عدـ التمكف مف توزيع أكبر عدد ممك
  الكثيرة ،

ـ الخبرة المينية  4  

(: يوضح توزيع األساتذة حسب الخبرة المينية.14الجدول رقم)  

النسبة  
% 

 الخبرة المينية   التكرار 

سنوات  5أقؿ مف  10 12.5  
سنوات  10إلي  5مف  30 37.5  

سنوات  10أكثر مف  40 50  
011 %  المجموع  81 

 

 
(: يوضح الرسم البياني لتوزيع األساتذة حسب متغير الخبرة المينية.14الشكل البياني رقم )  

 سنوات 5أقل من 
12.5% 

 سنوات  10إلً  5من 
37.5% 

 سنوات  10أكثر من 
50% 

 نسبة المئوٌة ال

 سنوات 5أقل من 

 سنوات  10إلً  5من 

 سنوات  10أكثر من 



 

 

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة األساتذة الذيف       
الذيف تتراوح % ، بينما بمغت نسبة األساتذة  50سنة تبمغ  30تتعدى خبرتيـ المينية اؿ
%  12.5% ، بينما أقؿ نسبة كانت  37.5سنوات  10إلي  5خبرتيـ المينية مابيف 

 سنوات . 5لؤلساتذة الذيف ال تتعدى خبرتيـ المينية 

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف أغمبية أساتذة كمية العمـو اإلنسانية و      
ىذه  سنوات، 10ينية كبيرة تتعدى يمتمكوف خبرة م شتمو،االجتماعية بالقطب الجامعي 

الخبرة تساعدىـ بشكؿ كبير في عمميـ وطرؽ التعامؿ مع الطمبة و غيرىا مف تقنيات 
 التدريس.

 ـ التخصص : 5

 (: يبين توزيع العينة حسب التخصص.15الجدول رقم )

 الخبرة المينية   التكرار  النسبة المئوية 

25%  العمـو اإلنسانية  20 
75%  العمـو االجتماعية 60 

011 %  المجموع  81 
 

 
 (: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب التخصص.14الشكل رقم)

 العلوم اإلنسانٌة 
25% 

العلوم 
 االجتماعٌة

75% 

 النسبة المئوٌة 

 العلوم اإلنسانٌة 

 العلوم االجتماعٌة



 

 

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة أساتذة العمـو       
،بينما نسبة أساتذة العمـو %75االجتماعية ىي أعمى نسبة في عينة الدراسة حيث بمغة 

 .%25فبمغة اإلنسانية 

و يمكف تفسير ذلؾ بأف عدد أساتذة العمـو االجتماعية كبير مقارنة ، بعددىـ في قسـ    
العمـو اإلنسانية ، و ليذا السبب جاءت نسبة العينة مف أساتذة العمـو االجتماعية كبير 

 مقارنة بنسبتيـ مع أساتذة العمـو اإلنسانية.

تأثير خبرة األستاذ و تخصصو عمى  المتعمقة بمدىعرض و تفسير النتائج المطمب األول :
المفظية غير وستخدامو لميارات التحدث المفظية ا  

ىؿ خبرة األستاذ يؤثر في استخدامو لميارات التحدث المفظية و غير المفظية  السؤال األول:  

(: يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ األوؿ .06الجدوؿ رقـ )  

 البيانات التكرار النسبة 
62.5 %  نعـ 50 
37.5 %  ال 30 
011 %  المجموع 81 

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة األساتذة          
الذيف أجابوا بأف سف األستاذ يؤثر في استخدامو لميارات التحدث المفظية وغير المفظية بمغة    

 .%  37.5%. بينما األساتذة الذيف أجابوا ب ال فبمغة نسبتيـ  62.5

خمص أف سف األستاذ يؤثر في استخدامو لميارات مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نست       
التحدث المفظية و غير المفظية . و الدليؿ عمى ذلؾ أف أغمبية األساتذة أجاب بنعـ في 

 السؤاؿ السابؽ . 



 

 

يوضح مدى االختبلؼ في اإلجابة عف سؤاؿ مدى تأثير الخبرة المينية و  (:17الجدول رقم)
مفظية و غير المفظية بيف مختمؼ تخصصات التخصص في استخدامو لميارات التحدث ال

 األساتذة .

 المجموع 
 

 البيانات التخصص

  نسانيةاإل عموم ال جتماعيةالعموم اال
 ع %% ع %

 نعـ 14 %70 36 %61 50

 ال 6 30% 24 %41 30
 المجموع 21 011% 41 011% 81

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستنتج أف نسبة األساتذة مف تخصص عمـو إنسانية الذيف      
%  30%، بينما األساتذة الذيف أجابوا ببل فقدرت نسبتيـ ب 70أجابوا بنعـ بمغة نسبتيـ 

 60جتماعية فأف نسبة األساتذة الذيف أجابوا بنعـ بمغة نسبتيـ العمـو االينما في تخصص 
ف أجابوا بأف تخصص األستاذ و خبرتو المينية ال يؤثراف في استخدامو الذي بينما% ،و 

فبمغة نسب األساتذة الذيف أجابوا بذلؾ في تخصص لميارات التحدث المفظية و غير المفظية 
عند أساتذة العمـو االجتماعية فبمغة نسبة الذيف أجابوا بذلؾ . أما ، و % 30العمـو اإلنسانية 

30%.  

يوضح مدى االختبلؼ في اإلجابة عف سؤاؿ مدى تأثير الخبرة المينية و  (:18الجدول رقم)
التخصص في استخدامو لميارات التحدث المفظية و غير المفظية بيف مختمؼ فئات الخبرة 

 المينية لؤلساتذة .

 

 



 

 

 

 المجموع
 

 البيانات الخبرة المينية 
 10أكثر مف 

 سنوات
إلي سنوات  5مف 

10  
 5أقؿ مف 
 سنوات 

 ع % ع % ع %
 ـنع 5 %50 17 %56.67 28 %70 50

 ال 5 %50 13 %43.33 12 %30 30
 المجموع 10 %100 30 %100 40 %100 80

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستنتج أف نسبة األساتذة ذوي الخبرة المينية مف فئة أقؿ مف      
%،متساوية مع نسبة األساتذة الذيف أجابوا ببل.  50سنوات الذيف أجابوا بنعـ بمغة نسبتيـ  5

 56.67سنوات فأف نسبة األساتذة الذيف أجابوا بنعـ بمغة نسبتيـ  10إلي  5ينما في فئة مف 
نما األساتذة الذيف أجابوا بأف تخصص األستاذ و خبرتو المينية ال يؤثراف في % ، بي

% . أما في فئة  43.33استخدامو لميارات التحدث المفظية و غير المفظية بمغة نسبتيـ 
سنوات  فبمغة نسبة األساتذة الذيف أجابوا بأف تخصص األستاذ و خبرتو  10أكثر مف 

ف تخصص األستاذ و خبرتو المينية ال يؤثراف في استخدامو المينية يؤثراف في استخدامو بأ
 %.  30% ، مقارنة بنسبة األساتذة الذيف أجابوا ببل فبمغة نسبتيـ 70ليذه الميارات 

نبلحظ مف خبلؿ التحميؿ السابؽ أف سف األستاذ و خبرتو المينية يؤثراف في استخدامو       
الدليؿ عمى ذلؾ أف أغمبية األساتذة باختبلؼ  لميارات التحدث المفظية و غير المفظية ، و

، و لعؿ السبب في خبرتيـ المينية أكدوا ذلؾ بالنسب المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ
ذلؾ يعود المدة الكبيرة التي قضاىا في مجاؿ التدريس ، و التي مف خبلليا أكتسب خبرة 

توظيفيا بالطريقة الصحيحة  كبيرة مكنتو مف كيفية استغبلؿ ىذه الميارات مف ناحية ، و
 .التي يفعؿ مف خبلليا العممية االتصالية بينو و بيف طمبتو مف ناحية أخرى



 

 

 السؤال الثاني:ما سبب ذلك .

 يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ األوؿ .( :  19الجدول رقم ) 

 البيانات  التكرار النسبة 
40%  طوؿ المدة في المينة أكسبت 32 

األستاذ خبرة في ىذا المجاؿ     
46.25 
% 

معرفتو لطرؽ التعامؿ و استخداـ أفضؿ الطرؽ سواء  37
 كانت المفظية أو غير المفظية ألنو يفوقيـ سننا .  

13.75% األساتذة الجدد لدييـ القدرة عمى التواصؿ مع الطمبة  11 
 ألنيـ مف نفس الجيؿ تقريبا  

011 %  المجموع  81 
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة كبيرة مف       

األساتذة أجابوا بأف معرفة األستاذ لطرؽ التعامؿ و استخداـ أفضؿ الطرؽ سواء كانت 
المفظية أو غير المفظية ألنيـ يفوقونيـ سننا ىو أىـ عامؿ يساعد أصحاب الخبرة المينية 

مف األساتذة أكدوا أف سبب  % 46.25تمؾ الميارات ، فنسبة  الكبيرة و يجعميـ يستخدموف
 40تأثير الخبرة المينية الستخدامو لتمؾ الميارات يعود لذلؾ السبب ، بينما بنسبة أقؿ بمغة 

 مف األساتذة أكدوا أف سبب تأثير الخبرة المينية الستخداـ األستاذ لتمؾ الميارات يعود %
، بينما النسبة األقؿ كانت األستاذ خبرة في ىذا المجاؿ طوؿ المدة في المينة أكسبت

األساتذة الجدد لدييـ القدرة عمى التواصؿ مع الطمبة ألنيـ مف نفس  لؤلساتذة الذيف أكدوا أف
 مف مجموع األساتذة. % 13.75بنسبة بمغة  الجيؿ تقريبا

مبل ميما و مساعدا مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف الخبرة المينية لؤلستاذ تعتبر عا      
، لؤلستاذ فمف خبلؿ خبرتو المينية يمكنو اختيار أفضؿ الطرؽ المناسبة و المبلئمة لمتواصؿ 

مع طمبتو ، سواء كانت لفظية أو غير لفظية.        



 

 

تأثير الخبرة المينية و سبب يوضح مدى االختبلؼ في اإلجابة عف سؤاؿ مدى  :(01رقم)
 تخصصاتيـتحدث المفظية و غير المفظية بيف مختمؼ التخصص في استخدامو لميارات ال

 البيانات  المجموع

العموم  
 االجتماعية 

  نسانيةاإل عموم ال

 ع % ع %
طوؿ المدة في المينة  8 40% 24 %40 32

أكسبت األستاذ خبرة 
 في   ىذا المجاؿ

معرفتو لطرؽ التعامؿ  8 40% 29 %48.34 37
و استخداـ أفضؿ 
الطرؽ سواء كانت 
المفظية أو غير 
المفظية ألنو يفوقيـ 
 سننا 

األساتذة الجدد لدييـ  4 20% 2 %11.55 11
القدرة عمى التواصؿ 
مع الطمبة ألنيـ مف 
 نفس الجيؿ تقريبا  

 المجموع  21 011% 61 011% 81
سبب تأثير السف و  إفمف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف ىذا الجدوؿ نستنتج      

الخبرة المينية في استخداـ األساتذة لميارات التحدث المفظية و غير المفظية حسب أغمبية 
األساتذة يعود معرفتو لطرؽ التعامؿ و استخداـ أفضؿ الطرؽ سواء كانت المفظية أو غير 

ية يـ سننا بنسب متفاوتة ، بمغة عند فحسب أساتذة العمـو اإلنسانالمفظية ألنو يفوق



 

 

% عند أساتذة العمـو االجتماعية. بينما بنسب أقؿ بسبب طوؿ المدة في  48.34،و40%
% عند أساتذة 40المينة أكسبت األستاذ خبرة في ىذا المجاؿ، بنسب بمغة عمى التوالي 

% عند أساتذة العمـو االجتماعية. بينما السبب اآلخر يعود 40و بنسبة  اإلنسانية،العمـو 
عمى التواصؿ مع الطمبة ألنيـ مف نفس الجيؿ تقريبا     ألف األساتذة الجدد لدييـ القدرة 

% حسب رأي أساتذة العمـو 11.5و اإلنسانية،% حسب رأي أساتذة العمـو 20بنسب بمغة 
 .االجتماعية 

مدى تأثير الخبرة سبب ختبلؼ في اإلجابة عف سؤاؿ يوضح مدى اال (:00الجدول رقم)
المينية و التخصص في استخدامو لميارات التحدث المفظية و غير المفظية بيف مختمؼ 

 لؤلساتذة.فئات الخبرة المينية 

 البيانات  الخبرة المينية  المجموع
 01أكثر من  

 سنوات
 01إلي  5من 

 سنوات
 5أقل من 

 سنوات
 ع % ع % ع %

طوؿ المدة في المينة  1 10% 13 43.34% 18 45% 32
أكسبت األستاذ خبرة 
 في   ىذا المجاؿ

معرفتو لطرؽ التعامؿ  8 80% 14 46.66% 15 37.5% 37
و استخداـ أفضؿ 
الطرؽ سواء كانت 
المفظية أو غير 
 المفظية ألنو يفوقيـ 

األساتذة الجدد لدييـ  1 10% 3 %10 7 17.5% 11
القدرة عمى التواصؿ 
مع الطمبة ألنيـ مف 



 

 

 نفس الجيؿ تقريبا  
 المجموع  01 011% 31 011% 41 011% 81

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف ىذا الجدوؿ نستنتج اف سبب تأثير السف و      
الخبرة المينية في استخداـ األساتذة لميارات التحدث المفظية و غير المفظية حسب أغمبية 
األساتذة يعود معرفتو لطرؽ التعامؿ و استخداـ أفضؿ الطرؽ سواء كانت المفظية أو غير 

 5نا بنسب متفاوتة ، فحسب األساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف المفظية ألنو يفوقيـ سن
 10إلي  5% عند أساتذة ذوى الخبرة المينية مف 46.66%، و 80سنوات كانت بنسبة  
 سنوات. 10% حسب األساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف  37.5   سنوات ، و بنسبة 

األستاذ خبرة في ىذا المجاؿ، بنسب بينما بنسب أقؿ بسبب طوؿ المدة في المينة أكسبت 
سنوات، و بنسبة  5% حسب رأي األساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف 10بمغة عمى التوالي 

% حسب 45سنوات، و بنسبة  10إلي  5% عند األساتذة ذوى الخبرة المينية مف 43.34
األساتذة الجدد  سنوات. بينما السبب اآلخر يعود ألف 10رأي األساتذة ذوى الخبرة أكثر مف 

% حسب 10لدييـ القدرة عمى التواصؿ مع الطمبة ألنيـ مف نفس الجيؿ تقريبا بنسب بمغة 
% حسب رأي 17.5رأي أساتذة كبل الفئتيف األولى و الثانية مف الخبرة المينية،و بنسبة 

 سنوات. 10مف   األساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر 

      خبرة األستاذ يؤثر  ص أف أىـ سبب في القوؿ أفمف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخم     
في استخدامو لميارات التحدث المفظية و غير المفظية حسب رأي أغمبية األساتذة باختبلؼ 
تخصصاتيـ و خبرتيـ المينية ىو معرفتو لطرؽ التعامؿ و استخداـ أفضؿ الطرؽ سواء 

إرجاع ىذا السبب المشوار الطويؿ  كانت المفظية أو غير المفظية ألنو يفوقيـ سننا، فيمكف
الذي قضاه األستاذ في المينة ، و مف خبلليا أكتسب العديد مف الخبرات و التي مف بينيا 
إدراكو ألىمية ىذه الميارات و طرؽ استخداميا أو استثمارىا في تفعيؿ العممية االتصالية 

 التي يجرييا يوميا مع طمبتو.  



 

 

األستاذ عمى درجة استخدامو لميارات التحدث بنوعييا : كيؼ يؤثر تخصص السؤال الثالث
 ؟

األستاذ عمى درجة يمثؿ نسب االختبلؼ في كيفية تأثير تخصص (:02الجدول رقم )
 .استخدامو لميارات التحدث بنوعييا

النسبة     البيانات  التكرار 
50 % معرفة أىمية ىذه الميارات و قيمتيا  50 

 في تفعيؿ العممية االتصالية 
50 %  معرفة تقنيات استخداميا   50 
100 %  المجموع  80 

سبب تأثير تخصص األستاذ و خبرتو المينية في مدى استخدامو  (:03الجدول رقم)
 لميارات التحدث المفظية و غير المفظية بيف مختمؼ تخصصات األساتذة.

 المجموع 
 

 البيانات التخصص

  نسانيةاإل عموم ال جتماعيةالعموم اال

 ع % ع %

معرفة أىمية ىذه الميارات  11 55% 29 48.33% 40
و قيمتيا في تفعيؿ العممية 
 االتصالية

 معرفة تقنيات استخداميا 9 45% 31 51.37% 40

 المجموع  21 011 61 011 81

         مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة األساتذة      
مف تخصص عمـو إنسانية الذيف أجابوا بأف سبب تأثير التخصص و الخبرة المينية لؤلستاذ 

% ، بينما 55يعود لمعرفتو أىمية ىذه الميارات و قيمتيا في تفعيؿ العممية االتصالية بمغة 



 

 

         % . بينما 45الذيف أجابوا بأف السبب يعود لمعرفتو تقنيات استخداميا فبمغة نسبتيـ 
في تخصص العمـو االجتماعية فأف نسبة األساتذة كانت متساوية بيف الذيف أجابوا بأف 

%، بينما الذيف أجابوا بأف السبب يعود لمعرفة  48.33لمسبب األوؿ بنسبة بمغة التأثير 
 .  %51.37تقنيات استخداميا بنسبة 

تخدامو سبب تأثير تخصص األستاذ و خبرتو المينية في مدى اس (:04الجدول رقم)
 .سنوات الخبرة المينية لؤلساتذةلميارات التحدث المفظية و غير المفظية بيف مختمؼ 

 البيانات  الخبرة المينية المجموع
 
 

 01أكثر من 
 سنوات

 01إلي  5من 
 سنوات 

 5أقل من 
 سنوات 

 ت % ت % ت %

معرفة أىمية    8 80% 7 23.33% 25 62.5% 40
ىذه الميارات و 
قيمتيا في تفعيؿ 
 العممية االتصالية

معرفة تقنيات  2 20% 23 76.67% 15 37.5% 40
 استخدامو

 المجموع  01 011% 31 011% 41 011% 81

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة األساتذة الفئة       
سنوات الذيف أجابوا بأف سبب تأثير التخصص و الخبرة  5ذوي الخبرة المينية أقؿ مف 

المينية لؤلستاذ يعود لمعرفتو أىمية ىذه الميارات و قيمتيا في تفعيؿ العممية االتصالية بمغة 
سنوات الذيف أجابوا بأف  10إلي  5سبة األساتذة ذوى الخبرة المينية مف % ، بينما ن80

 10%،و في فئة الخبرة المينية أكثر مف 76.67التأثير يعود لمسبب الثاني  فبمغة نسبتيـ 



 

 

%. بينما الذيف أجابوا بأف السبب يعود لمعرفتو 62.5سنوات باالختيار األوؿ بمغة نسبتيـ 
% . مقارنة بنسبة األساتذة ذوى  22.5ة األولى بمغة نسبتيـ تقنيات استخداميا في الفئ

سنوات أجابوا بأف السبب يعود معرفة تقنيات استخداميا و ذلؾ  10إلي  5الخبرة المينية مف 
سنوات فبمغة نسبة أجابتيـ في  10%، و في فئة الخبرة المينية أكثر مف 23.33بنسبة 

 % . 37.5الخيار الثاني 

حميؿ الذي قمنا بو سابقا نستخمص أف أىـ المحددات التي تجعؿ مؤشري مف خبلؿ الت     
       التخصص و الخبرة المينية يؤثراف في استخداـ األستاذ ىي معرفة أىمية ىذه الميارات 
و قيمتيا في تفعيؿ العممية االتصالية ، فاألستاذ الذي يدرؾ أىمية ىذه الميارات سوؼ 

طمبتو و كذلؾ في إيصاليا لرسالتو االتصالية بالطريقة التي  يستثمرىا بالفعؿ في تواصمو مع
تضمف لو نجاح عمميتو االتصالية بالشكؿ الذي يريده ، و بالتالي تحقيؽ اليدؼ المنشود مف 

 ىذه العممية و المتمثؿ في تحقيؽ أكبر درجة مف الفيـ و االستيعاب لدى الطمبة. 

عمقة بمدى تأثير استخدام ميارات التحدث عرض و تحميل البيانات المت: المطمب الثاني:
 المفظية عمى فعالية العممية االتصالية بين األستاذ و طمبتو.

 ىؿ تتواصؿ مع الطمبة خارج الحصة أطار الحصة ؟السؤال األول: 

.يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ األوؿ(:05الجدول رقم )  

 البيانات العدد النسبة 
75 %  نعـ 60 
25 %  ال 20 

100 %  المجموع 80 

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ أعبله نستنتج أف أكبر نسبة مف       
، يتفاعموف مع طمبتيـ خارج 1.75 و بمتوسط حسابي بمغ%  75األساتذة و المقدرة ب 



 

 

 ، % 25الحصة ، بينما قدرة نسبة األساتذة الذيف ال يتفاعموف مع طمبتيـ خارج الحصة ب 
  .وىي النسبة األقؿ

نستخمص مف خبلؿ ىذا التحميؿ أف األساتذة يدركوف أىمية التواصؿ خارج أطار      
تيـ الحصة مع طمبتيـ ، لما لو مف نتائج ايجابية لبناء عبلقة اتصالية متينة و جيدة مع طمب

 ، سواء كانت داخؿ الحصة أو خارجيا .

يوضح أرقاـ و نسب مدى االختبلؼ بيف األساتذة حسب تخصصيـ في  (:06رقم)الجدول 
الحصة.التواصؿ مع الطمبة خارج   

 المجموع
 

 البيانات التخصص
 نسانية اإل عموم ال جتماعيةالعموم اال

 نعـ 9 45% 35 58.34% 60
 ال 11 55% 13 41.66% 20

 المجموع 21 011 61 011 81

        مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ أعبله نستنتج أف نسبة األساتذة       
%، 45مف تخصص عمـو إنسانية الذيف يتواصموف مع طمبتيـ خارج أطار الحصة بمغة 

% 58.34جتماعية الذيف أجابوا بنعـ فكانت نسبتيـ العمـو االمقارنة باألساتذة مف تخصص 
صموف مع طمبتيـ خارج الحصة . أما األساتذة الذيف ال يتوابمختمؼ الفروع التي يدرسونيا

جتماعية بمغة العمـو االفي تخصص  أما%، 55في تخصص عمـو إنسانية بنسبة  فكانت
و ىذا ما يدؿ عمى االختبلؼ الواضح في مدى تواصؿ أساتذة العمـو  .%41.66النسبة 

ـ ، مقارنة بأساتذة العمـو االجتماعية ، الذيف نجدىـ يتواصموف بدرجة مع طمبتي  اإلنسانية 
كبيرة .و لعؿ ذلؾ السبب لطبيعة تخصصيـ الذي يسيؿ ليـ مثؿ ىذه الجوانب االجتماعية 

 كالتواصؿ. 



 

 

  يوضح أرقاـ و نسب مدى االختبلؼ بيف األساتذة حسب خبرتيـ المينية  (:07رقم)الجدول 
 الحصة.في مدى التواصؿ مع الطمبة خارج 

 المجموع
 

 البيانات الخبرة المينية
 01أكثر من 

 سنوات 
 01إلي  5من 

 سنوات
  سنوات 5أقل من 

 ع % ع % ع %
 نعـ 3 30% 24 80% 33 82.5% 60
 ال 7 70% 6 20% 7 17.5% 20
 المجموع 01 011% 31 011 41 011% 81

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ أعبله نستنتج أف نسبة األساتذة ذوى      
سنوات أجابوا بأنيـ يتواصموف مع طمبتيـ خارج أطار الحصة بمغة  5الخبرة المينية أقؿ مف 

% 80سنوات الذيف أجابوا بنعـ فبمغة نسبتيـ  10إلي  5%، مقارنة باألساتذة في فئة مف30
% . أما األساتذة الذيف ال يتواصموف مع 82.5األخيرة  بمغة نسبتيـ في الفئة  ، بينما 

 10إلي  5%، و الفئة الثانية ػ مف 70طمبتيـ خارج الحصة فكانت في الفئة األولي بنسبة 
 %.17.5%، مقارنة بالفئة األخيرة و التي بمغة نسبتيـ 20سنوات ػ بمغة نسبتيـ 

اتذة يدركوف أىمية التواصؿ خارج أطار نستخمص مف خبلؿ ىذا التحميؿ أف األس     
 فمف خبلؿ ىذا التواصؿ يمكف لؤلستاذ بناءالحصة مع طمبتيـ ، لما لو مف نتائج ايجابية 

وىذه العبلقة قد تؤثر إيجابا في تواصمو مع طمبتو عبلقة اتصالية متينة و جيدة مع طمبتيـ ، 
اذه دوف حواجز مف ناحية ، و داخؿ الحصة ألنيا تتيح لمطالب التفاعؿ و التواصؿ مع أست

مف ناحية أخرى تسييؿ عممية التواصؿ معيـ داخؿ الحصة ، و السبب في ذلؾ العبلقة 
المبنية خارج الحصة ، فاألستاذ الذي يتفاعؿ مع طمبتو خارج الحصة دائما ما تجد لو 

مع طمبتو جميور كبير       مف الطمبة و السبب في ذلؾ العبلقة الجيدة التي بناىا األستاذ 
 و التي مف أوجييا تواصمو خارج الحصة مع طمبتو. 



 

 

 ىؿ تتواصؿ مع الطمبة خارج الحصة أطار الحصة ؟ لسؤال الثاني: ا  

  يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ األوؿ .( :  08الجدول رقم ) 

عددال النسبة   البيانات 
  62.5 %  نعـ  50 

37.5 %  ال  30 
100 %  المجموع  80 

        مف خبلؿ النتائج التي تحصمت عمييا مف الجدوؿ السابؽ، تبيف أف أكبر عدد       
يتواصموف مع طمبتيـ خارج أطار الحصة %  62.5و المقدرة نسبتيـ ب  مف األساتذة 

 مف% 37.5بنفس طريقة تواصميـ معيـ في إطار الحصة،. بينما النسبة األقؿ و المقدرة ب
 ال يتواصموف مع طمبتيـ خارج الحصة بنفس طريقة التواصؿ داخؿ الحصة.األساتذة 

فمف خبلؿ ىذا التحميؿ نستخمص أف األساتذة يدركوف أىمية طريقة التواصؿ خارج       
إطار الحصة مع طمبتيـ بنفس طريقة التواصؿ داخؿ الحصة و ذلؾ ألىميتيا الكبيرة في 

في العممية االتصالية ، مما يؤدى إلي فعالية ىذه تمتيف العبلقة االتصالية بينيا كطرفيف 
 ةر درجة مف الفعالة في ىذه العمميو بالتالي تحقيؽ أكب    العممية 

       : يوضح أرقاـ و نسب مدى االختبلؼ بيف األساتذة حسب تخصصيـ(09الجدول رقم)
 في طريقة التواصؿ مع الطمبة خارج الحصة مقارنة بالتواصؿ داخؿ الحصة.

 المجموع
 

 البيانات التخصص
  عموم إنسانية ال يةجتماعالم امو عال

 نعـ 9 45% 32 53.34% 50
 ال 11 55% 28 46.66% 30

 المجموع 21 011% 61 011% 81



 

 

          مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ أعبله نستنتج أف نسبة األساتذة       
مف تخصص عمـو إنسانية الذيف يتواصموف مع طمبتيـ خارج أطار الحصة بنفس طريقة 

الذيف  يةجتماعالا العمـو%، بينما األساتذة مف تخصص 45التواصؿ داخؿ الحصة بمغة 
. أما األساتذة الذيف ال باختبلؼ الفروع التي يدرسونيا% 53.34أجابوا بنعـ فكانت نسبتيـ 
الحصة بنفس طريقة التواصؿ داخؿ الحصة فكانت نسبتيـ في  يتواصموف مع طمبتيـ خارج

  .%46.66جتماعية بمغة النسبة اال مـوعالو في تخصص  %،55إنسانية تخصص عمـو 

و ىذا االىتماـ  الواضح لدى أساتذة العمـو االجتماعية بيذا الجانب مف التواصؿ، سعيا 
اولة نزع الحواجز بينيـ و بيف منيـ لتحسيف عبلقتيـ مع الطمبة مف الجانب األوؿ و مح

 طمبتيـ ،    و ذلؾ بواسطة تواصميـ مع الطمبة خارج الحصة ، بطريقة تسمح بكسبيـ.  

   يوضح أرقاـ و نسب مدى االختبلؼ بيف األساتذة حسب خبرتيـ المينية (:21رقم)الجدول 
 في طريقة التواصؿ مع الطمبة خارج الحصة مقارنة بالتواصؿ داخؿ الحصة.

 المجموع
 

 البيانات الخبرة المينية
 سنوات 5أقل من  سنوات 01إلي  5من  سنوات 01أكثر من

 ع % ع % ع %
 نعـ 8 80% 19 63.34% 23 57.5% 50
 ال 2 20% 11 36.66% 17 42.5% 30

 المجموع 01 011% 31 011% 41 011% 81

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ أعبله نستنتج أف نسبة األساتذة ذوى       
سنوات أجابوا يتواصموف مع طمبتيـ خارج أطار الحصة بنفس  5الخبرة المينية أقؿ مف 

سنوات  10إلي  5%، مقارنة باألساتذة في فئة مف80طريقة التواصؿ داخؿ الحصة بمغة 
% . 57.5% ، بينما في الفئة األخيرة  بمغة نسبتيـ 63.34ـ الذيف أجابوا بنعـ فبمغة نسبتي

أما األساتذة الذيف يتواصموف مع طمبتيـ خارج الحصة و لكف ليس بنفس طريقة التواصؿ 



 

 

%، مقارنة 36.66%، و الفئة الثانية بنسبة20داخؿ الحصة فبمغة نسبتيـ في الفئة األولي 
 %.42.5سنوات و التي بمغة  10بفئة األساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف 

فمف خبلؿ ىذا التحميؿ نستخمص أف األساتذة يدركوف أىمية طريقة التواصؿ خارج       
إطار الحصة مع طمبتيـ بنفس طريقة التواصؿ داخؿ الحصة و ذلؾ ألىميتيا الكبيرة في 

عالية ىذه تمتيف العبلقة االتصالية بينيا كطرفيف في العممية االتصالية ، مما يؤدى إلي ف
 و بالتالي تحقيؽ أكبر درجة مف الفعالة في ىذه العممية .    العممية 

في حالة اإلجابة بنعـ تواصمؾ معيـ خارج الحصة يكوف بنفس طريقة : لثالسؤال الثا 
 التواصؿ أثناء الحصة. 

يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ الثالث .( :  20الجدول رقم )   

 البيانات  التكرار النسبة 
18.75 % كسب أكبر عدد ممكف مف  15 

 الطمبة
50 % بناء عبلقة اتصالية قوية بيف  40 

 األستاذ و الطالب 
18.75 %  تحقيؽ األلفة بينؾ و بيف طمبتؾ  15 
12.5 %  تحقيؽ التفاعؿ االتصالي  10 
011 %  المجموع  81 

         الجدوؿ السابؽ، تبيف أف أكبر عددمف خبلؿ النتائج التي تحصمت عمييا مف       
يتواصموف مع طمبتيـ خارج أطار الحصة بنفس %  62.5مف األساتذة و المقدرة نسبتيـ ب 

         % 37.5 طريقة تواصميـ معيـ في إطار الحصة،. بينما النسبة األقؿ و المقدرة ب
 طريقة التواصؿ داخؿ الحصة.ال يتواصموف مع طمبتيـ خارج الحصة بنفس    األساتذة  مف



 

 

فمف خبلؿ ىذا التحميؿ نستخمص أف األساتذة يدركوف أىمية طريقة التواصؿ خارج      
إطار الحصة مع طمبتيـ بنفس طريقة التواصؿ داخؿ الحصة و ذلؾ ألىميتيا الكبيرة في 

لية ىذه تمتيف العبلقة االتصالية بينيا كطرفيف في العممية االتصالية ، مما يؤدى إلي فعا
 و بالتالي تحقيؽ أكبر درجة مف الفعالة في ىذه العممية .    العممية 

: يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في أسباب تواصؿ األساتذة مع طمبتيـ ( 22الجدول رقم)
خارج الحصة بنفس طريقة التواصؿ داخؿ الحصة ،بيف مختمؼ األستاذة باختبلؼ 

 .تخصصاتيـ

 المجموع
 

 البيانات التخصص

  عموم إنسانيةال جتماعيةالوم امعال

 ع % ع %
كسب أكبر عدد ممكف مف  4 %20 11 %18.34 15

 الطمبة 
بناء عبلقة اتصالية قوية  8 %40 32 %53.33 40

 بيف األستاذ و الطالب
تحقيؽ األلفة بينؾ و بيف  6 %30 9 %15 15

 طمبتؾ 
 تحقيؽ التفاعؿ االتصالي 2 10% 8 13.33% 10

 المجموع  21 011% 41 011% 81
        مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة األساتذة      

مف تخصص العمـو اإلنسانية الذيف يتواصموف مع طمبتيـ خارج أطار الحصة بنفس طريقة 
     % ، 40التواصؿ داخؿ الحصة بسبب بناء عبلقة اتصالية قوية بينيـ و بيف طمبتيـ بمغة 

كسب ل%  ، أما 53.33جتماعية فكانت النسبة   العمـو االأما عند األساتذة مف تخصص 



 

 

%  18.34% ألساتذة العمـو اإلنسانية ،  20نسبو بطمبة فكانت أكبر عدد ممكف مف ال
. أما تواصؿ األساتذة بسبب تحقيؽ األلفة بينيـ و بيف طمبتيـ االجتماعيةألساتذة العمـو 

% عند أساتذة العمـو 15%، و بنسبة 30فكانت عند أساتذة العمـو اإلنسانية بنسبة 
و المتمثؿ في تحقيؽ التفاعؿ االتصالي  أما فيما يخص السبب األخير     االجتماعية.

.و ساتذة العمـو االجتماعية أل %13.33% ألساتذة العمـو اإلنسانية و10بػ فوزعت النسب 
ىذا ما يؤكد اىتماـ األساتذة لكبل التخصصيف بأىمية بناء عبلقة اتصالية متينة بينيـ و بيف 

االتصالية و الوصوؿ لتحقيؽ أىدافو طمبتيـ ، و مف ىذه العبلقة يمكف لؤلستاذ تفعيؿ عمميتو 
في تحقيؽ أعمى درجات االستيعاب لدى طمبتو ، لكؿ ما يقدمو       االتصالية و المتمثمة 

 مف معمومات و أفكار .  

: يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في أسباب تواصؿ األساتذة مع طمبتيـ ( 23الجدول رقم)
،بيف مختمؼ األستاذة باختبلؼ خبرتيـ خارج الحصة بنفس طريقة التواصؿ داخؿ الحصة 
 المينية .

 المجموع 
 

 البيانات  الخبرة المينية
 01أكثر من 

 سنوات 
 01إلي 5من 

 سنوات
 5أقل من 

 سنوات 
 ع % ع % ع %

كسب أكبر عدد ممكف مف  2 20% 4 13.34% 9 22.5% 15
 الطمبة 

قوية بناء عبلقة اتصالية  3 30% 16 53.33% 21 52.5% 40
 بيف األستاذ و الطالب

تحقيؽ األلفة بينؾ و بيف  5 50% 3 10% 7 17.5% 15
 طمبتؾ 

 تحقيؽ التفاعؿ االتصالي 0 0% 7 23.34% 3 7.5% 10



 

 

 المجموع  01 011% 31 011% 41 011% 31
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة األساتذة مف       

سنوات  الذيف يتواصموف مع طمبتيـ خارج أطار الحصة بنفس  5ذوى الخبرة المينية أقؿ مف 
% ، أما 20طريقة التواصؿ داخؿ الحصة مف أجؿ  كسب أكبر عدد ممكف مف الطمبة بمغة 

%، و عند  13.34سنوات فكانت النسبة   10إلي  5لمينية مف عند األساتذة ذوى الخبرة ا
%. أما سبب التواصؿ 22.5سنوات فكانت النسبة  10أساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف 

مف أجؿ بناء عبلقة اتصالية قوية بيف األستاذ و الطالب فكانت نسبو موزعة كالتالي حسب 
% ألساتذة 53.33سنوات،   5نية أقؿ مف % ألساتذة ذوى الخبرة المي30الخبرة المينية 

% ألساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف 52.5سنوات  ، 10إلي  5ذوى الخبرة المينية مف 
أما تواصؿ األساتذة بسبب تحقيؽ األلفة بينيـ و بيف طمبتيـ فكانت عند  سنوات. 10

% عند أساتذة 10%، و بنسبة  50سنوات بنسبة  5األساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف 
سنوات، مقارنة بأساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف  10إلي  5مف     ذوى الخبرة المينية 

% .أما فيما 17.5سنوات الذيف يتواصموف مع طمبتيـ لنفس السبب فقدرت النسبة ب 10
%  23.34يخص السبب األخير و المتمثؿ في تحقيؽ التفاعؿ االتصالي فوزعت النسب 

% لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية  7.5سنوات ، 10إلي    5ى الخبرة المينية مف ألساتذة ذو 
 5سنوات ، في حيف تنعدـ النسبة عند األساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف  10أكثر مف 
 سنوات.

األساتذة يسعوف مف خبلؿ التفاعؿ مع  يمكف القوؿ أفمف خبلؿ التحميؿ السابؽ       
، و مف خبلؿ ىذه العبلقة طمبتيـ خارج أطار الحصة إلي بناء عبلقة اتصالية قوية بينيما

يمكف لؤلستاذ مف تسييؿ عممية اتصالو مع طمبتو ، ألف العبلقة االتصالية المتينة بيف 
ناحية أخرى تفتح المجاؿ طرفي العممية االتصالية تسيؿ صيرورتيا بميونة مف ناحية ، و مف 

لتطوير      ىذه العبلقة إلي حد درجة التفاعؿ االتصالي، مما يسيؿ االتصاؿ بينيما بنجاح 



 

 

، و بالتالي ضمف تحقيؽ أعمى درجات الفعالية في ىذه العممية ، و حصد ثمارىا اإليجابية 
  اذ. عف طريؽ فيـ و استيعاب الطالب لمرسائؿ االتصالية المقدمة مف طرؼ األست

ىؿ تنظر لنفسؾ أنؾ تمتمؾ الميارات الكافية التي تجعمؾ تتفاعؿ مع طمبتؾ ؟السؤال الرابع:   

: يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ الرابع .(  24الجدول رقم )   

 اإلجابة  التكرار النسبة 

87.5 %  نعـ  70 
12.5 %  ال  10 
011 %  المجموع  81 

   مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ تبيف أف نسبة كبيرة مف األساتذة       
  ينظروف إلي أنفسيـ بأنيـ يمتمكوف الميارات االتصالية المفظية الكافية %  87.5و البالغة 

لؤلساتذة الذيف  % 02.5التي يجعميـ يتفاعموف مع  طمبتيـ . بينما النسبة األقؿ كانت  ب 
 .ألنفسيـ أنيـ ال يمتمكوف الميارات الكافية التي تجعميـ يتفاعموف مع طمبتيـ  ينظروف

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف نسبة كبيرة مف األساتذة يمتمكوف الميارات      
 االتصالية المفظية الكافية التي تجعميـ يتفاعموف مع طمبتيـ .

في مدى امتبلؾ األساتذة لمميارات : يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ ( 25الجدول رقم)
االتصالية الكافية التي تجعميـ يتفاعموف مع طمبتيـ ،بيف مختمؼ األستاذة باختبلؼ 

 تخصصاتيـ .

 البيانات التخصص  المجموع
 عموم إنسانية ال جتماعيةاالوم معال

 ع % ع %
 نعـ 18 %90 52 %86.66 70



 

 

 ال 2 %10 8 %13.34 10

 المجموع 21 011% 61 011% 81

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ أعبله نستنتج أف نسبة األساتذة الذيف       
ينظروف ألنفسيـ أنيـ يمتمكوف الميارات االتصالية الكافية التي تجعميـ يتواصموف مع طمبتيـ 

% ألساتذة العمـو االجتماعية  .  86.66% ألساتذة العمـو اإلنسانية ،  90موزعة كالتالي 
%  10بينما األساتذة الذيف ينظروف ألنفسيـ بأنيـ ال يمتمكوف تمؾ الميارات فكانت بنسبة 

.و ىذا ما يدؿ عمى أف % ألساتذة العمـو االجتماعية 13.33و اإلنسانية،ألساتذة العمـو 
دىـ بشكؿ كبير في التواصؿ أغمبية األساتذة يمتمكوف الميارات االتصالية الكافية التي تساع
  االيجابي مع طمبتيـ ، و ذلؾ بفضؿ الميارات التي يمتمكونيا .

: يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في مدى امتبلؾ األساتذة لمميارات ( 26الجدول رقم)
االتصالية الكافية التي تجعميـ يتفاعموف مع طمبتيـ ،بيف مختمؼ األستاذة باختبلؼ خبراتيـ 

 المينية  .

 المجموع
 

 البيانات التخصص
 01أكثر من 

 سنوات
 01إلي  5من 

 سنوات
 سنوات  5أقل من 

 ع % ع % ع %
 نعـ 18 %90 35 %87.5 17 %87 70
 ال 2 %10 5 %12.5 3 %15 10

 المجموع 21 011% 41 011% 21 011% 81

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ أعبله نستنتج أف نسبة األساتذة الذيف       
ينظروف ألنفسيـ أنيـ يمتمكوف الميارات االتصالية الكافية التي تجعميـ يتواصموف مع طمبتيـ 

% ألساتذة الفئة  87.5% ألساتذة الفئة األولى مف الخبرة المينية  ،  90موزعة كالتالي 



 

 

. بينما األساتذة الذيف ينظروف  سنوات 10الخبرة المينية أكثر مف % ألساتذة  85الثانية ، و
 12.5% ألساتذة الفئة األولى، و 10ألنفسيـ بأنيـ ال يمتمكوف تمؾ الميارات فكانت بنسبة 

 سنوات. 10% لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف  15% ألساتذة الفئة الثانية، و بنسبة 

يؿ السابؽ نستخمص أف نسبة كبيرة مف األساتذة يمتمكوف الميارات مف خبلؿ التحم  
، فمف خبلؿ ما تحصمنا عميو مف االتصالية المفظية الكافية التي تجعميـ يتفاعموف مع طمبتيـ

 . ،  % 85نتائج حوؿ و بيانات ،فحسب رأي األغمبية الكبيرة مف الطمبة و التي فاقت 

  ارات االتصالية ؟كيؼ تنمى ىذه الميالسؤال الخامس : 

: يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ الخامس  .(  27الجدول رقم )   

 البيانات التكرار النسبة 
25 %  الخضوع لدورات تكوينية  20 
18.75 %  االحتكاؾ باألساتذة ذوى الخبرة المينية  15 
50 %  القراءة و المطالعة الشخصية  40 
6.25 %  تطويرىا بعد التقييـ الذاتي  5 
011 %  المجموع  81 

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنج أف عدد كبير مف       
األساتذة يستخدموف القراءة و المطالعة  الشخصية لتنمية الميارات االتصالية التي يمتمكونيا 

، بينما  %  25،. تمييا الخضوع لدورات تكوينية وبنسبة قدرىا  % 51و ذلؾ بنسبة 
،.في حيف النسبة  % 08.75االحتكاؾ النسبة باألساتذة ذوي الخبرة المينية فكانت بمغة  

 % 6.25األقؿ لؤلساتذة الذيف يطورونيا عف طريؽ التقييـ الذاتي ب

ة كبيرة لبلحتكاؾ مع األساتذة مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة يولوف أىمي   
ذوى الخبرة المينية الكبيرة لبلستفادة مف الخبرات التي يمتمكونيا في ىذا المجاؿ، و خاصة 

  التواصؿ مع الطمبة.



 

 

: يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في طرؽ تنمية و تطوير الميارات ( 28الجدول رقم)
 االتصالية ، بيف مختمؼ األستاذة باختبلؼ تخصصاتيـ .

 البيانات التخصص المجموع
عموم ال  جتماعيةالعموم اال

 نسانيةاإل 
  ع % ع %

 الخضوع لدورات تكوينية 2 %10 18 %30 20

االحتكاؾ باألساتذة ذوى  8  %40 9 %  15 15
 الخبرة المينية

القراءة و المطالعة  9 %45 25 %41.67 40
 الشخصي

 الذاتيتطويرىا بعد التقييـ  1  %5 8  %13.33 5

 المجموع 21 011% 61 011% 81
       مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة األساتذة       

مف تخصص العمـو اإلنسانية الذيف ينموف مياراتيـ االتصالية مف خبلؿ الخضوع لمدورات 
بينما  % . 30% ، و في تخصص العمـو االجتماعية بمغة النسبة  10التكوينية بمغة 

األساتذة الذيف ينموف ىذه الميارات عف طريؽ االحتكاؾ باألساتذة ذوى الخبرة المينية فكانت 
ألساتذة العمـو % 15و بنسبة  اإلنسانية،% ألساتذة العمـو 40تالي النسبة موزعة كال

%  45أما تنميتيا عف طريؽ القراءة و المطالعة الشخصية فكانت بنسبة    االجتماعية.
% ألساتذة العمـو االجتماعية. أما تنميتيا عف طريؽ ب  41.67و اإلنسانية،ألساتذة العمـو 

% ألساتذة العمـو  13.33ساتذة العمـو اإلنسانية، و % أل 5التقييـ الذاتي فكانت بنسبة 
  .االجتماعية



 

 

: يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في طرؽ تنمية و تطوير الميارات ( 29الجدول رقم)
 االتصالية ، بيف مختمؼ األستاذة بمختمؼ فئات خبرتيـ  المينية.

 
 المجموع

 

 البيانات الخبرة المينية
 01أكثر من 

 سنوات
 01إلي  5من 

 سنوات
 سنوات  5أقل 

 ع % ع % ع %

 الخضوع لدورات تكوينية 2 %20  12 %40  6 %15 20

االحتكاؾ باألساتذة ذوى  7 %70  5 %16.67 3 %7.5 15
 الخبرة المينية

القراءة و المطالعة  1 %10 11 %36.66 28 %70 40
 الشخصي

 تطويرىا بعد التقييـ الذاتي 0 %0 2 %6.67 3 %7.5 5

 المجموع 01 %011 31 %011 41 %011 81
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة األساتذة ذوى       

سنوات الذيف ينموف مياراتيـ االتصالية مف خبلؿ الخضوع لمدورات  5الخبرة المينية أقؿ مف 
%  40سنوات  بمغة النسبة  10إلي  5% ، و في فئة الخبرة المينية مف  20التكوينية بمغة 

% . بينما   15بمغة النسبة   سنوات فقد 10، و عند أساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف 
األساتذة الذيف ينموف ىذه الميارات عف طريؽ االحتكاؾ باألساتذة ذوى الخبرة المينية فكانت 

   سنوات، و بنسبة   5ف % ألساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ م70النسبة موزعة كالتالي 
سنوات، و في فئة الخبرة المينية  10إلي  5% لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية مابيف   16.67

%. بينما تنمية الميارات عف طريؽ القراءة  7.5سنوات فقد كانت النسبة  10أكثر مف 
برة المينة المطالعة الشخصية فقد كانت النسب متفاوتة، فقد بمغة النسبة لؤلساتذة ذوى الخ



 

 

سنوات فكانت النسبة  10إلي  5%، و بالنسبة لمفئة الثانية ػ مف  10سنوات  5أقؿ مف 
أما تنمية ىذه  %. 70 كانت النسبةو في فئة األساتذة ذوى الخبرة المينية فقد  %، 36.66

% لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية مف  6.67الميارات عف طريؽ التقييـ الذاتي فكانت النسبة 
سنوات ، في  10% لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف  7.5سنوات،و بنسبة  10إلي  5

 حيف تنعدـ النسبة لمفئة األولى .  

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة يولوف أىمية كبيرة لبلحتكاؾ مع      
األساتذة ذوى الخبرة المينية الكبيرة لبلستفادة مف الخبرات التي يمتمكونيا في ىذا المجاؿ، 

باإلضافة إلي ذلؾ المطالعة الشخصية ، فمف خبلؿ ىاتيف الطريقتيف حسب رأي أغمبية أنو 
ه الميارات و تنميتيا إيجابيا لما ليا مف أىمية كبيرة في العممية باإلمكاف تطوير ىذ

كيؼ تقـو بالتحضير لمدرس السؤال السادس : و خاصة التواصؿ مع الطمبة.  االتصالية 
 أدائيا ؟ 

يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ السادس .( :  31الجدول رقم )   

 البيانات التكرار النسبة 
18.75 

% 
التركيز عمى كيفية استغبلؿ  15

 الصوت 
18.75 

% 
التدرب عمى استغبلؿ حركات  15

 الجسـ  
37.5 %  التحضير المعرفي فقط   30 
25 % التركيز عمى الجانب المعرفي و  20 

 التحضير الجسمي  
011 %  المجموع  81 

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة كبيرة مف       
. تمييا التركيز عمى الجانبيف % 37.5األساتذة يقوموف بالتحضير لمدرس معرفيا بمغت 



 

 

%  08.75% . بينما النسبة األقؿ كانت ب  25و التحضير الجسمي بنسبة   المعرفي
 .جسـ و كيفية استغبلؿ الصوت لكؿ مف التدرب عمى استغبلؿ حركات ال

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف أغمبية األساتذة يركزوف عمى التحضير المعرفي    
لمدرس لما لو مف أىمية كبيرة في توصيؿ الرسالة االتصالية لطمبتيـ ، فكمما كاف التحضير 

والمعرفي بدرجة عالية سيؿ عممية إيصاؿ المعمومة أو الرسالة لطمبت  

: يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في طرؽ التحضير لمدرس أدائيا ، بيف ( 30الجدول رقم)
 مختمؼ األستاذة تخصصاتيـ.

 البيانات التخصص 
 
 

 عموم إنسانيةال عموم اجتماعيةال المجموع
 ع % ع %

التركيز عمى كيفية استغبلؿ  6 %30 9 %15 15
 الصوت

حركات  التدرب عمى استغبلؿ 3 %15 12 %20 15
 الجسـ

 التحضير المعرفي فقط   5 %25 25 %41.67 30

التركيز عمى الجانب المعرفي و  6 %30 14 %23.33 20
 التحضير الجسمي

 المجموع  21 %011 41 %011 81
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة األساتذة مف       

استغبلؿ كيفية تخصص العمـو اإلنسانية الذيف يحضروف لمدرس عف طريؽ التدرب عمى 
% ، مقارنة بأساتذة العمـو االجتماعية و التي بمغة  نسبتيـ  30بمغة نسبتيـ  الصوت

% ألساتذة  15%.و تنميتيا عف طريؽ التدرب عمى استغبلؿ حركات الجسـ فكانت ب 15



 

 

. مف أساتذة العمـو االجتماعية ممف يركزوف عمى ىذا الجانب%  20العمـو اإلنسانية، و 
بينما تنميتيا عف طريؽ التحضير المعرفي فقط فبمغة نسبتيـ بالنسبة ألساتذة العمـو اإلنسانية 

% ألساتذة عمـ النفس.  40% ألساتذة العمـو االجتماعية، و  42.5 %، و 25فقد بمغة 
عف طريؽ التركيز عمى الجانبيف المعرفي و التحضير الجسمي فكانت     بينما تنميتيا 
و ، يقوموف بتنميتيا باستخداـ ىذه الطريقةأساتذة العمـو اإلنسانية  مف% 25النسب مقسمة 

الذيف يعتمدوف عمى التركيز عمى الجانب المعرفي ة أساتذة العمـو االجتماعيمف %  41.67
فنجد أف ما يقدر  التركيز عمى الجانب المعرفي و التحضير الجسمي.و بالنسبة لطريقة 

 % 23.33مف أساتذة العمـو اإلنسانية يركزوف عمى ىذا الجانب و بنسبة أقؿ بمغة  %30بػ
  المعرفي و الجسمي. مف أساتذة العمـو االجتماعية ممف يركزوف عمى الجانبيف

: يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في طرؽ التحضير لمدرس أدائيا ، بيف ( 32الجدول رقم)
 مختمؼ األستاذة بمختمؼ فئات خبرتيـ  المينية.

 المجموع
 

 البيانات  الخبرة المينية 
 01أكثر من 

 سنوات
إلي  5من 
 سنوات 01

 5أقل من 
 سنوات

 ع % ع % ع %
التركيز عمى كيفية  1 %10 6 %20 8 %20 15

 استغبلؿ الصوت
التدرب عمى استغبلؿ  2 %20 6 %20 7 %17.5 15

 حركات الجسـ
 التحضير المعرفي فقط 4 %40 12 %40 14 %35 30

التركيز عمى الجانب  3 %30 6 %20 11 %27.5 20
 المعرفي و الجسمي

 المجموع  10 011% 30 011% 40 011% 81



 

 

النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسب األساتذة الذيف مف خبلؿ       
يحضروف لمدرس عف طريؽ التدرب عمى استغبلؿ حركات الجسـ بمغة كانت مقسمة بيف 

 5% لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف  10فئات الخبرة المينية عمى النحو التالي 
سنوات و ألساتذة ذوى  10إلي 5ة المينية مف % لؤلساتذة ذوى الخبر  20و       سنوات،

سنوات .بينما تنميتيا التدرب عمى استغبلؿ حركات الجسـ  10الخبرة المينية أكثر مف 
، بينما الفئة %20فكانت بنسب متفاوتة ، فبالنسبة لمفئة األولى و الثانية فقدرت النسبة ب

 17.5سنوات فقدرت نسبتيـ  10ر مف في األساتذة ذوى الخبرة المينية أكثة الثالثة و المتمثم
ىذه الطريقة. في حيف تنميتيا عف طريؽ التحضير المعرفي       % ممف ينمونيا بواسطة 

سنوات اإلنسانية فقد بمغة  5فقط فقد بمغة نسبتيا بالنسبة ألساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف 
% لؤلساتذة  35نوات،وس 10إلي  5% كذلؾ لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية مابيف  40و 

سنوات. بينما تنميتيا عف طريؽ التركيز عمى الجانبيف  10ذوى الخبرة المينية أكثر مف 
% لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ  30المعرفي و التحضير الجسمي فكانت النسب مقسمة 

%  27.5سنوات ، و  10إلي  5% لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية مف 20سنوات ،  5مف 
 سنوات  .  10ساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف أل

جانبيف ىاميف          مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف أغمبية األساتذة يركزوف      
التحضير المعرفي لمدرس لما لو مف أىمية كبيرة في توصيؿ في التحضير لمدروس و ىما 
، التركيز عمى الجانب المعرفي و التحضير الجسمي و كذلؾ الرسالة االتصالية لطمبتيـ ، 

لما ليما مف أىمية بالغة في تحقيؽ أىداؼ عمميتو االتصالية ، فمف خبلؿ التحضير 
المعرفي يستطيع األستاذ تقديـ مادة عممية عالية الجودة لطمبتيا، و ليا قيمة كبيرة ، و كذلؾ 

فكمما كاف التي حظر ليا األستاذ ، يتيح تبرير ما يقولو مف خبلؿ المعمومات و األفكار
رسائمو االتصالية أو  اتوعممية إيصاؿ معموماألستاذ  عمى يؿسُ لمدرس جيدا كمما التحضير 



 

 

لتركيز عمى الجانب المعرفي و التحضير بنجاح لطمبتو، دوف إىماؿ باقي األساليب كا
 .  الجسمي

ؿ العممية االتصالية بيف كيؼ تساىـ ميارات التحدث المفظية في تفعيالسؤال السابع : 
 األستاذ و طمبتو ؟ 

يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ السابع  .( :  33الجدول رقم )   

 البيانات التكرار النسبة
25 %  بناء عبلقة اتصالية جيدة مع الطمبة  20 

37.5 %  إيضاح و تفسير ما تريد قولو بأبسط طريقة .  30 

18.75 % عممية التواصؿ مع الطمبة . تسييؿ 15   
18.75% زيادة درجة فيـ و استيعاب الطمبة لمرسالة  15 

 المقدمة . 
011 %  المجموع  81 

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة كبيرة مف       
تفسير ما تريد % يستخدموف ميارات التحدث المفظية إليضاح و  37.5األساتذة و البالغة  

% لبناء عبلقة اتصالية جيدة مع الطمبة. بينما النسبة  25قولو بأبسط طريقة .تمييا بنسبة 
% تسييؿ عممية التواصؿ مع الطمبة و كذلؾ زيادة درجة فيـ و  18.75األقؿ بمغت 

 استيعاب الطمبة لمرسالة المقدمة .

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة يستخدموف ميارات التحدث المفظية       
، فمف خبلؿ ىذه الميارات يمكف بيدؼ تفسير و إيضاح المعمومات التي يقدمونيا لطمبتيـ

تفسير ببعض المعطيات أو األفكار التي تدعـ الشرح المفظي ، فباستخداـ ىذه الميارات و 
ات اليديف يمكف التأكيد عمى بعض المصطمحات مثبل ، و كذلؾ إعطاء التي مف بينيا حرك

 نوعًا مف الحيوية و التفاعؿ بيف الطرفيف و ذلؾ بسبب تبسيط الكبلـ. 



 

 

   : يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في مساىمة ميارات التحدث المفظية ( 34الجدول رقم)
رأي األساتذة  بمختمؼ في تفعيؿ العممية االتصالية بيف األستاذ و طمبتو،حسب  

 تخصصاتيـ.

 المجموع
 

  التخصص
 

 البيانات  عموم إنسانيةال عوم اجتماعيةال
 ع % ع %

بناء عبلقة اتصالية جيدة  7 %35 13 %21.67 20
 مع الطمبة

إيضاح و تفسير ما تريد  9 %45 21 %35 30
 قولو بأبسط طريقة .

تسييؿ عممية التواصؿ  1 %5 14 %23.33 15
 الطمبة . مع 

زيادة درجة فيـ و  3 %15 12 %20 15
استيعاب الطمبة لمرسالة 
 المقدمة

 المجموع  21 011% 61 011% 80
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنج أف  نسبة األساتذة مف       

العمـو اإلنسانية الذيف أجابوا بأف ميارات التحدث المفظية تساىـ في تفعيؿ العممية االتصالية 
       % ،  35بيف األستاذ و طمبتو عف طريؽ بناء عبلقات اتصالية جديدة مع الطمبة بمغة 

 أما مساىمة  %. 21.67 فبمغة نسبة الذيف أكدوا ذلؾ ة ألساتذة العمـو االجتماعيةأما بالنسب
نسبة األساتذة طريؽ إيضاح و تفسير ما تريد قولو بأبسط طريقة فقد كانت  عفىذه الميارات 

%  35% ألساتذة العمـو  اإلنسانية، 45 بيف أساتذة التخصصيفمقسمة  الذيف أكدوا ذلؾ
مـو االجتماعية ،. بينما مساىمتيا في تسييؿ عممية التواصؿ مع الطمبة بالنسبة ألساتذة الع

بأف ىذه الميارات تساىـ في تسييؿ أساتذة العمـو اإلنسانية  مف%  5 ما نسبتو أجابفقد 



 

 

ألساتذة عمـ  .%  20فقد بمغة العمـو االجتماعية  أما عند أساتذة،عمميتو تواصميـ مع الطمبة
زيادة درجة فيـ و استيعاب الطمبة لمرسالة المقدمة فكانت حسب  يمساىمتيا فالنفس. بينما 

الذيف أكدوا  أساتذة العمـو االجتماعيةمف % 20و%، 15رأي أساتذة العمـو اإلنسانية بنسبة 
 .   ذلؾ

   : يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في مساىمة ميارات التحدث المفظية ( 35الجدول رقم)
االتصالية بيف األستاذ و طمبتو،حسب رأي األساتذة  بمختمؼ فئات في تفعيؿ العممية  

 خبرتيـ  المينية.

 البيانات  الخبرة المينية المجموع 
 01أكثر من  

 سنوات
 01إلي  5من 

 سنوات
 5أقل من 

 سنوات
 ع % ع % ع %

بناء عبلقة اتصالية  4 %40 7 %23.34 9 %22.5 20
 جيدة مع الطمبة

إيضاح و تفسير ما  2 %20 12 %40 16 %40 30
 تريد قولو بأبسط طريقة 

تسييؿ عممية التواصؿ  3 %30 4 %13.33 8 %20 15
 مع  الطمبة .

زيادة درجة فيـ و  1 %10 7 %13.32 7 %17.5 15
استيعاب الطمبة لمرسالة 
 المقدمة

 المجموع  10 011% 30 011% 40 011% 81
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنج أف  نسبة األساتذة الذيف      

   أجابوا بأف ميارات التحدث المفظية تساىـ في تفعيؿ العممية االتصالية بيف األستاذ و طمبتو 



 

 

عف طريؽ بناء عبلقات اتصالية جديدة مع الطمبة مقسمة  بيف فئات الخبرة المينية كانت 
سنوات ، و  بالنسبة  5% لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف  40نحو التالي عمى ال
سنوات ، بينما األساتذة الذيف  10إلي  5% لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية مف  23.34

% . أما  22.5سنوات فقد كانت نسبتيـ   10يستخدمونيا لنفس السبب في فئة أكثر مف 
اح و تفسير ما يريد قولو بأبسط طريقة فقد كانت مساىمة ىذه الميارات عف طريؽ إيض

% بالنسبة لؤلساتذة ذوى الخبرة  40% ألساتذة مف الفئة األولى ،  20النسب مقسمة 
و بالنسبة لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية مف الفئة          سنوات  10إلي  5المينية مف 

طمبة فبمغة نسبتيا عمى النحو الثالثة.  بينما مساىمتيا في تسييؿ عممية التواصؿ مع ال
% ألساتذة الفئة 13.33مف الفئة األولى،و     % بالنسبة ألساتذة الخبرة المينية  30التالي 

% لؤلساتذة الذيف يصنفوف في الفئة الثالثة مف الخبرة المينية. في  20الثانية، بينما بمغة 
لمرسالة المقدمة عمى النحو حيف قد بمغة مساىمتيا في زيادة درجة فيـ و استيعاب الطمبة 

% لؤلساتذة ذوى  17.5% لمفئة الثانية مف األساتذة و  13.33% لمفئة األولى،  10التالي 
 سنوات. 10الخبرة المينية أكثر مف 

يستخدموف  باختبلؼ تخصصاتيـ مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة      
، و كذلؾ  ميارات التحدث المفظية بيدؼ تفسير و إيضاح المعمومات التي يقدمونيا لطمبتيـ

مف أجؿ بناء عبلقات اتصالية تمكنيـ مف تسييؿ عممية تواصميـ مع الطمبة، فيذه الميارات 
   تساعد األساتذة بشكؿ كبير باختبلؼ تخصصاتيـ أو خبرتيـ المينية ، ففعاليتيا و أىميتيا 
ال تقتصر عمى فرد دوف آخر بؿ ترتبط بكيفية استغبلليا بالطرؽ الصحيحة التي تضمف 

  .تأثيرىا اإليجابي في العممية االتصالية 

 ما ىي أكثر طريقة تتواصؿ بيا لفظيا مع طمبتؾ ؟ السؤال الثامن:

.  : يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ الثامف(  36الجدول رقم )   



 

 

 البيانات التكرار النسبة
6.75 %  االتصاؿ الشفوي مف خبلؿ العرض و اإللقاء 5 

18.75 %  استخداـ المغة و المصطمحات سيمة الفيـ 15 
50 %  التحدث و الكتابة عمى الصبورة معا 40 
25 % التحدث شفويا و تدعيـ ما تقوؿ باستخداـ لغة  20 

 الجسد .
011 %  المجموع 81 

النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة كبيرة مف مف خبلؿ       
% يتوصموف مع طمبتيـ لفظيا عف  التحدث و الكتابة عمى الصبورة  50و البالغة  األساتذة

معا . و تمييا التحدث شفويا و تدعيـ ما تقوؿ باستخداـ لغة الجسد ، و بنسبة مئوية قدرىا 
% .في حيف  18.75مصطمحات سيمة الفيـ كاف ،وبنسبة %.بينما استخداـ المغة و ال25

 . % بواسطة االتصاؿ الشفوي مف خبلؿ العرض و اإللقاء 6.25أقؿ نسبة كانت 

        مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة أغمبية يركزوف عمى طريقة التحدث      
و الكتابة عمى الصبورة لمتواصؿ لفظيا مع طمبتيـ و السبب في ذلؾ تدعيـ المعطيات 

 المفظية بالكتابة لترسيخيا في ذىف الطمبة

 فييستخدميا األساتذة يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في الطرؽ التي  (:37رقم)الجدول 
بيف مختمؼ تخصصات األساتذة.طمبتيـ.التواصؿ المفظي مع   

 المجموع
 

 البيانات التخصص

 عموم إنسانيةال جتماعيةالعموم اال
 ع % ع %

االتصاؿ الشفوي مف خبلؿ  2 %10 4 %6.67 5
 العرض و اإللقاء

استخداـ المغة و المصطمحات  6 %30 8 %13.33 15



 

 

 سيمة الفيـ.
التحدث و الكتابة عمى  9 %45 31 %51.66 40

 الصبورة معا
التحدث شفويا و تدعيـ ما  3 %15 17 %28.34 20

 تقوؿ باستخداـ لغة الجسد 
 المجموع  21 %011 41 %011 40

العمـو أساتذة أف  مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج      
العرض و  االتصاؿ الشفوي مف خبلؿاإلنسانية بمختمؼ الفروع التي يدرسونيا يستخدموف 

،بينما أساتذة %  10 ةطريقال فقد بمغة نسبة ممف يستخدموف ىذهمع طمبتيـ  لمتواصؿ اإللقاء
% . بينما استخداـ  6.67و  العمـو االجتماعية الذيف يستخدموف ىذه الطريقة فبمغة نسبتيـ

أساتذة العمـو اإلنسانية مف %  30 فنجد أف ما نسبتو و المصطمحات سيمة الفيـ    المغة 
متواصؿ المفظي مع طمبتيـ ، بينما بمغة نسبة األساتذة في تخصص يستخدموف ىذه الطريقة ل

ممف يستخدموف ىذه الطريقة لمتواصؿ المفظي مع %  13.33العمـو االجتماعية 
بينما أكثر طريقة يستخدميا األساتذة باختبلؼ تخصصاتيـ لمتواصؿ مع طمبتيـ فيي .طمبتيـ

بمغة نسبة األساتذة الصبورة فقد استخداميا عف طريؽ التحدث و الكتابة عمى عف طريؽ 
مف األساتذة، بينما بمغة %  45الذيف يستخدموف ىذه الطريقة في تخصص العمـو اإلنسانية 

ألساتذة العمـو ا مف % 51.66 في تخصص العمـو االجتماعية        ىذه النسبة 
ما يقولو عف طريؽ التحدث و تدعيـ  أما التواصؿ. ممف يستخدموف ىذه الطريقة االجتماعية

أنيـ  أساتذة العمـو اإلنسانيةمف %  15 صرح ما نسبتو األستاذ باستخداـ لغة الجسد فقد
أساتذة العمـو مف %  28.34 يستخدموف ىذه الطريقة لمتواصؿ المفظي مع طمبتيـ،و بنسبة

دموف ىذه الطريقة لمتواصؿ المفظي، فمف خبلؿ ىذا التحميؿ ىـ كذلؾ يستخ االجتماعية
ب وجيات النظر بيف كؿ  األساتذة مف كبل الطرفيف ، فيـ يستخدموف ىذه نبلحظ تقار 



 

 

الطريقة المفظية مع طمبتيـ لمتواصؿ فيما بينيما، و ىذا ما يوضح عدـ وجود فروؽ في 
  كيفية استخداـ أساتذة التخصصيف ليذه الميارات المفظية لمتواصؿ مع طمبتيـ.

في  يستخدميا األساتذةيوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في الطرؽ التي  (:38رقم)الجدول 
بيف مختمؼ فئات الخبرة المينية لؤلساتذة.طمبتيـ.التواصؿ المفظي مع   

 المجموع 
 

 البيانات الخبرة المينية

 01أكثر من 
 سنوات

 01إلي  5من 
 سنوات

 5أقل من 
 سنوات

 ع % ع % ع %
االتصاؿ الشفوي مف  0 %0 2 %6.67 3 %7.5 5

 خبلؿ العرض و اإللقاء
استخداـ المغة و  2 %20 6 %20 7 %17.5 15

 المصطمحات سيمة الفيـ.
التحدث و الكتابة عمى  6 %60 15 %50 19 %47.5 40

 الصبورة معا
20 %27.5 11 %

23.33 
التحدث شفويا و تدعيـ ما  2 %20 7

 تقوؿ باستخداـ لغة الجسد 
 المجموع  01 % 011 31 % 011 41 % 011 81

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة األساتذة       
يتواصموف مع طمبتيـ عف طريؽ االتصاؿ الشفوي مف خبلؿ العرض و اإللقاء مقسمة مابيف 

 لؤلساتذة ذوى% بالنسبة 7.5سنوات ،و  10إلي  5% لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية   6.67
سنوات. بينما استخداميا بواسطة المغة و المصطمحات سيمة  10الخبرة المينية أكثر مف 

سنوات و األساتذة  5% ألساتذة الذيف ينتموف لفئة الخبرة المينية أقؿ مف  20الفيـ فكانت 
% ألساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر  17.5سنوات، و  10إلي  5ذوى الخبرة المينية مابيف 



 

 

% 60ت.بينما استخداميا عف طريؽ التحدث و الكتابة عمى الصبورة فقد قسمة سنوا 10مف 
 5% ألساتذة ذوى الخبرة المينية مابيف  50سنوات و  5ألساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف 

سنوات.في  10% ذوى الخبرة المينية أكثر مف  47.5سنوات االجتماعية، و بنسبة  10و 
ث شفويا و تدعيـ ما يقولو باستخداـ لغة الجسد فكانت حيف استخداميا عف طريؽ التحد

 .% لمفئة الثالثة 27.5% لمفئة الثانية، و  23.33% لمفئة األولى، و  20النسب مقسمة 

     مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة أغمبية يركزوف عمى طريقة التحدث       
تيـ و السبب في ذلؾ تدعيـ المعطيات و الكتابة عمى الصبورة لمتواصؿ لفظيا مع طمب

فمف خبلؿ التحدث و الكتابة في نفس الوقت يمكف  المفظية بالكتابة لترسيخيا في ذىف الطمبة
لؤلستاذ جذب انتباه الطمبة لما يقولو ألف الطالب عادة ما يركز عمى األشياء التي تجذب 

قة في تبسيط ما يقولو الطالب انتباىو ،    مف ناحية و مف ناحية أخرى قد تساىـ ىذه الطري
و تدعيـ حديثو بالكتابة عمى الصبورة لتعطى لمطالب الفرصة في استدراؾ ما فاتو مف كبلـ 

ر روتيف الحديث مف خبلؿ ، و كذلؾ إبقاء الطالب عمى تواصؿ مستمر مع األستاذ ، وكس
رغـ أىمية ىذه  عمى الصبورة ، لكي ال يمؿ الطالب مف كثرة الكبلـ المستمر. و لكفالكتابة 

 الطريقة في التواصؿ إال إنو ال يمكف إىماؿ باقي الطرؽ األخرى.    

ىؿ تنوع في نبرات الصوت أثناء الحصة ؟السؤال التاسع:      

: يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ التاسع .(  39الجدول رقم )   

عددال النسبة   اإلجابة  

37.5 %  دائما  30 

37.5 %  أحيانا   30 

25 %  نادرا   20 
011 %  المجموع  81 



 

 

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنج أف نسبة األساتذة الذيف       
% متساوية مع  37.5ينوعوف  في نبرات الصوت أثناء الحصة بصفة دائمة بمغت نسبتيـ 

 25االختياريف. بينما النسبة األقؿ كانت ب %لكبل  5األساتذة الذيف يستخدمونيا أحيانا، 
 لؤلساتذة الذيف ال ينوعوف في نبرات الصوت أثناء الحصة إال نادرا .  %،

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة يدركوف أىمية التنويع في نبرات      
ناحية ، و الصوت داخؿ الحصة لما لو مف أىمية كبيرة في إيصاؿ الرسالة االتصالية مف 
 مف جانب آخر جذب انتباه الطمبة لما يقدمو مف معطيات و معمومات لطمبتيـ .

: يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في مدى تنويع نبرات الصوت أثناء ( 41الجدول رقم)
 الحصة بيف مختمؼ تخصصات األساتذة.

 المجموع
 

 البيانات التخصص

  عموم إنسانيةال جتماعيةالعوم اال
 ع % ع %

 دائما 4 %20 26 %43.34 30
 أحيانا 9 %45 21 %35 30
 نادرا   7 %35 13 %21.66 20

 المجموع  21 % 011 61 %011 81
مف خبلؿ النتائج المحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج إف نسبة األساتذة الذيف       

، بينما %20قدرت نسبتيـ ينوعف في نبرات الصوت دائما بالنسبة ألساتذة العمـو اإلنسانية 
، مقارنة باألساتذة الذيف نادرا ما ينوعف نبرات % 45الذيف ينوعونيا أحيانا فقدرت نسبتيـ 

% . في حيف عند أساتذة العمـو االجتماعية فكانت النسب  35الصوت فقدرت نسبتيـ ب 
ار  % لبلختي35% لبلختيار األوؿ و 43.34مقسمة بيف االحتماالت الثبلثة كالتالي، 



 

 

بينما بمغة نسبة األساتذة مف العمـو االجتماعية الذيف ) أي تنويعيا أحيانا (، و  الثاني 
 % . 26.66نادرا كاف بنسبة  يستخدمونيا

: يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في مدى تنويع نبرات الصوت أثناء ( 40الجدول رقم)
 الحصة بيف مختمؼ فئات الخبرة المينية لؤلساتذة.

 

 البيانات  الخبرة المينية المجموع
 01أكثر من 

 سنوات
 01إلي 5من 

 سنوات 
 سنوات 5أقل من 

 ع % ع % ع %
 دائما 5 50% 13 43.34% 12 30% 30
 أحيانا 3 30% 11 36.64% 16 40% 30
 نادرا   2 20% 6 30% 12 30% 20

 المجموع  01 % 011 31  %011 41  %011 81
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج إف نسبة األساتذة الذيف       

ينوعف في نبرات الصوت دائما متفاوتة بالنسبة لجميع فئات الخبرة المينية  ففي الفئة األولى 
% ، بينما الذيف ينوعونيا في الفئة  43.34% ، و في الفئة الثانية  قدرت 50بمغة النسبة 

    % . مقارنة باألساتذة الذيف ينوعونيا فيي األخرى كانت متفاوتة  30كانت نسبتيـ الثالثة ف
%، وفي 30بيف جميع الفئات ففي الفئة األولى بمغة نسبة األساتذة الذيف ينوعونيا أحيانا 

بينما  %.40%، بينما في الفئة الثالثة بمغة النسبة  36.34الفئة الثانية كانت النسبة 
استخداميا نادرا استخداميا نادرا فكانت مقسمة بيف جميع فئات الخبرة المينية عمى النحو 

 10إلي  5% متساوية بيف األساتذة ذوى الخبرة المينية مف 30% لمفئة األولى، 20التالي 
 سنوات. 10سنوات و أكثر مف 



 

 

مص أف األساتذة يدركوف نستخ و النتائج المتحصؿ عمييا ، مف خبلؿ التحميؿ السابؽ      
أىمية التنويع في نبرات الصوت داخؿ الحصة لما لو مف أىمية كبيرة في إيصاؿ الرسالة 
االتصالية مف ناحية ، و مف جانب آخر جذب انتباه الطمبة لما يقدمو مف معطيات و 

،فمف خبلؿ نبرة الصوت يمكف التأكيد عمى بعض المفاىيـ الميمة و معمومات لطمبتيـ 
اسية       في الدرس الذي يقدمو األستاذ ، ما يعطى أشارة لمطمبة ألىمية ىذه األس

المصطمحات التي أبرزىا األستاذ و أكد عمييا مف خبلؿ نبرات الصوت ، فيي وسيمة 
إليصاؿ المعمومة مف ناحية ،     و مف ناحية أخرى لتسييؿ التواصؿ مع الطمبة مف خبلؿ 

 .الصوت الواضح و المؤثر 

عمى أي أساس تحدد نبرة الصوت أثناء تقديمؾ لمرسالة االتصالية داخؿ ل العاشر : السؤا
 الحصة  ؟ 

يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ العاشر  .( :  42الجدول رقم )   

 البيانات  التكرار النسبة 
18.75 %  الموقؼ االتصالي  15 

50 %  أىمية الموضوع   40 
31.25 % ـ الطمبة لما تقدمو  25   درجة اىتما

 011 %  المجموع  81 
%  50مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة كبيرة مف األساتذة و البالغة       

،يركزوف عمى أىمية الموضوع في تحديد نبرات الصوت أثناء الحصة. و بنسبة 
%،لدرجة اىتماـ الطمبة لما تقدمو في تحديد نبرة الصوت، و النسبة األقؿ بمغة 31.75
 صوت أثناء إيصاؿ المعمومة لطمبتيـ ، % لمموقؼ االتصالي في تحديد نبرة ال 18.75



 

 

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة يركزوف بدرجة كبيرة عمى أىمية      
الموضوع في تحديد نبرات الصوت أثناء القياـ بالعممية االتصالية داخؿ الحصة ، فكمما كاف 
الموضوع ذو أىمية كبيرة كمما كانت نبرات الصوت أعمى ، و كمما قمت أىمية الموضوع 

 الصوت  . نقصت نبرة 

 

: يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في األسس التي مف خبلليا يحدد ( 43دول رقم)الج
األساتذة نبرات الصوت أثناء تقديـ الرسائؿ االتصالية  لطمبتيـ ، بيف مختمؼ تخصصات 

 األساتذة.

 البيانات التخصص المجموع

 عموم إنسانيةال عموم اجتماعيةال 
 ع % ع %

الموقؼ  4 20% 11 18.33% 15
 االتصالي

أىمية  7 35% 33 55% 40
 الموضوع  

درجة اىتماـ  9 45% 16 26.67% 25
الطمبة لما 
 تقدمو  

 المجموع  21 %011 41  %011 81
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف أساتذة العمـو       

% ، بينما الذيف  20اإلنسانية يختاروف نبرات الصوت وفؽ الموقؼ االتصالي بنسبة بمغة 
% ، في حيف الذيف يختارونيا 35يختاروف نبرات الصوت ألىمية الموضوع بمغة نسبتيـ 

%.بينما عند أساتذة العمـو االجتماعية  45دمونو كانت بنسبة وفؽ درجة اىتماـ الطمبة لما يق



 

 

% لمف  55% لؤلساتذة الذيف يختارونيا وفؽ الموقؼ االتصالي ،و 18.33فكانت النسب 
درجة اىتماـ الطمبة % لؤلساتذة يختارونيا وفؽ  26.67يختارونيا وفؽ أىمية الموضوع ، و 

 لما تقدمونو 

و نسب االختبلؼ في األسس التي مف خبلليا يحدد : يوضح أرقاـ ( 44الجدول رقم)
األساتذة نبرات الصوت أثناء تقديـ الرسائؿ االتصالية  لطمبتيـ ، بيف مختمؼ فئات الخبرة 

 المينية لؤلساتذة.

 

 المجموع
 

 البيانات  الخبرة المينية
 01أكثر من 

 سنوات
 01إلي  5من 

 سنوات
 5أقل من 

 سنوات 
 ع % ع % ع %

 الموقؼ االتصالي 1 10% 6 20% 8 20% 15
 أىمية الموضوع  5 50% 14 46.67% 21 52.5% 40

درجة اىتماـ  4 40% 10 33.33% 11 27.5% 25
 الطمبة لما تقدمو  

 المجموع  01  %011 31  %011 41 %011 81
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة  األساتذة الذيف       

يختاروف نبرات الصوت وفؽ الموقؼ االتصالي بنسبة كانت موزعة بيف جميع فئات الخبرة 
إلي  5% لفئة مف  20سنوات ،  5% بالنسبة لفئة أقؿ مف  10المينية عمى النحو التالي : 

بة لمفئة الثالثة . بينما الذيف يختاروف نبرات الصوت ألىمية الموضوع سنوات كذلؾ بالنس 10
إلي  5% لفئة مابيف  46.67سنوات،  5% لفئة الخبرة المينية أقؿ مف  50بمغة نسبتيـ 

% لمفئة األخيرة.  في حيف الذيف يختارونيا وفؽ درجة اىتماـ  52.5سنوات، و بنسبة  10



 

 

سنوات،  5% لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف  4016الطمبة لما يقدمونو كانت بنسبة 
سنوات بينما عند فئة الخبرة المينية  10إلي  5% لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية مابيف  10و 

 %. 27.5سنوات فقدرت النسبة ب  10لؤلساتذة أكثر مف 

 باختبلؼ تخصصاتيـ و خبرتيـ مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة      
يركزوف بدرجة كبيرة عمى أىمية الموضوع في تحديد نبرات الصوت أثناء القياـ  المينية

يختار األستاذ  لمطمبة أثناء  خبلؿ الموضوع المقدـ  فمفبالعممية االتصالية داخؿ الحصة ، 
نبرات الصوت المناسبة و التي تتبلءـ مع أىمية الموضوع ، فالمواضيع الميمة و التي تثير 

و النقاش دائما تحتاج إلي نبرات صوت عالية و واضحة إلزالة المبس عمييا ، و  الجدؿ   
إثارة نوع         مف النقاش حوليا مف خبلؿ التأكيد عمى أبرز مؤشرات و محددات 
الموضوع بواسطة نبرات الصوت الحادة ، و ىذا ال يمغي األسس األخرى في اختيار نبرات 

لما يقولو األستاذ تعتبرا عامبل ميمًا في تحديد األستاذ الصوت ، فدرجة اىتماـ الطالبة 
لنبرات صوتو ، فاىتماـ الطمبة لما يقولو يحتـ عميو اختيار نبرات صوت واضحة لمتواصؿ 

   مع طمبتو.

 تقدميا لطمبتؾعشر: كيؼ تقـو بتفسير وشرح المعمومات و المعطيات التي لسؤال الحادي ا
 ؟

 األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ الحادي عشر .: يمثؿ (  45الجدول رقم ) 

 البيانات التكرار النسبة 
31.25 %  تقـو بالشرح األكاديمي البحت  25 
12.5 %  تستخدـ أسموب القصة  10 

56.25 % تستخدـ األمثمة الواقعية لمشرح و  45 
 التفسير  

011 %  المجموع  81 



 

 

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا نستنتج أف نسبة كبيرة مف األساتذة يقوموف بتفسير      
وشرح المعمومات و المعطيات التي يقدمونيا لطمبتيـ عف طريؽ استخدـ األمثمة الواقعية 

 31.25% و. تمييا طريقة الشرح األكاديمي البحت  بنسبة  56.25لمشرح و التفسير بنسبة 
وسط حسابي أقؿ عف طريؼ استخداـ أسموب القصة بمغا عمى التوالي و بنسبة و مت  % و. 
12.5 %.  

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف أغمبية األساتذة يركزوف عمى استخداـ األمثمة       
ألف ىذه الطريقة تساىـ في تقريب  لطمبتيـ،الواقعية لشرح و تفسير المعمومات التي يقدمونيا 

  .مطمبة مما يسيؿ عممية استيعابيا و  فيميا  مف  طرؼ  الطمبةالمعمومة و تبسيطيا ل

يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في الطرؽ التي يستخدميا األساتذة في  (:46رقم)لجدول ا
بيف مختمؼ تخصصات األساتذة. لطمبتيـ،تفسير و شرح المعومات التي يقدمونيا   

 المجموع  
 

 البيانات التخصص
 نسانيةاإل عموم ال جتماعيةالعوم اال

 ع % ع %
تقـو بالشرح األكاديمي  5 25% 20 33.34% 25

 البحت
 تستخدـ أسموب القصة 2 10% 8 13.33% 10
تستخدـ األمثمة الواقعية  13 65% 32 53.33% 45

 لمشرح و التفسير
 المجموع  21 % 011 41 % 011 81

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نبلحظ أنو ىناؾ اختبلؼ في       
طرؽ تفسير وشرح المعمومات و المعطيات التي يقدميا األساتذة لطمبتيـ فكانت أكثر طريقة 

و التفسير عند أساتذة العمـو اإلنسانية طريؽ أستخدـ األمثمة الواقعية لمشرح و   لمشرح 
%،  تمييا عف طريؽ عف طريؽ الشرح األكاديمي البحت بنسبة  65  التفسير بنسبة  بمغة



 

 

%عف طريؽ استخداـ أسموب القصة. بينما عند  10% بينما طريقة كانت بنسبة بمغة  25
أساتذة العمـو االجتماعية فكانت أكثر طريقة مستخدمة عف طريؽ أستخدـ األمثمة الواقعية 

 33.34يا الشرح األكاديمي البحت بنسبة بمغة %، تمي 53.33لمشرح و التفسير بنسبة بمغة 
،فمف خبلؿ ىذا التحميؿ يمكف القوؿ % 13.33%، تمييا أستخدـ أسموب القصة بنسبة بمغة 

أف أساتذة التخصصيف يعتمدوف عمى نفس األسموب تقريبا لشرح و تفسير المعمومات 
عدـ وجود فروؽ لطمبتيـ، و ذلؾ عف طريؽ استخداـ أسموب القصة . و ىذا ما يدؿ عمى 

  بيف أساتذة التخصصيف مف ىذه الناحية في طرقة شرح و تفسير المعمومات لطمبتيـ. 

يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في الطرؽ التي يستخدميا األساتذة في  (:47رقم)الجدول 
بيف مختمؼ فئات الخبرة المينية لؤلساتذة. لطمبتيـ،تفسير و شرح المعومات التي يقدمونيا   

 المجموع 
 

 البيانات  الخبرة المينية
 01أكثر من 

 سنوات
 01إلي  5من 

 سنوات 
 5أقل من 

 سنوات
 ع % ع % ع %

تقـو بالشرح األكاديمي  4 40% 8 26.67% 13 32.5% 25
 البحت

 تستخدـ أسموب القصة 2 20% 4 13.33% 4 20% 10
تستخدـ األمثمة الواقعية  4 40 18 60% 23 57.5% 45

 لمشرح و التفسير
 المجموع  01 % 011 31 % 011 41 % 011 81

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نبلحظ أنو ىناؾ اختبلؼ في       
طرؽ تفسير وشرح المعمومات و المعطيات التي يقدميا األساتذة لطمبتيـ فكانت أكثر 

سنوات  عف طريؽ  5طريقتيف لمشرح و التفسير عند أساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف 
% لكبل الطريقتيف  ،   40ح األكاديمي البحت  بنسبة استخداـ أسموب القصة وطريؽ الشر 



 

 

%. بينما عند  20عف أستخدـ األمثمة الواقعية  بنسبة بمغة   بينما أقؿ طريقة كانت 
سنوات فكانت أكثر طريقة مستخدمة عف  10إلي  5األساتذة ذوى الخبرة المينية مابيف 

أستخدـ أسموب القصة بنسبة بمغة %، تمييا  60طريؽ أستخدـ األمثمة الواقعية بنسبة بمغة 
%، و عند األساتذة ذوى الخبرة  13.33% و الشرح األكاديمي البحت بنسبة بمغة  26.67

سنوات  نجد أف استخداـ األمثمة الواقعية ىي أكثر طريقة يستخدميا  10المينية أكثر مف 
ريقة الشرح % لط32.5%، تمييا بنسبة  57.5األساتذة في الشرح و التفسير بنسبة بمغة 

 %.  20 و أخيرا طريقة استخداـ أسموب القصة بنسبة األكاديمي،

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نسػتخمص أف أغمبيػة األسػاتذة يركػزوف عمػى اسػتخداـ األمثمػة       
لما ليا مف أىميػة كبيػرة فػي تقريػب الواقعية لشرح و تفسير المعمومات التي يقدمونيا لطمبتيـ، 

المعاني و المفاىيـ لمطمبة ، و باعتبار أف ىذا األسموب يركز عمى األمثمػة الواقعيػة المسػتمدة 
مف الواقع الممموس فيي تسػاىـ بشػكؿ كبيػر فػي إشػراؾ الطالػب فػي العمميػة االتصػالية ، ألف 

مطػروح مػف خػبل وجيػات النظػر ىذا األسموب يفتح لو المجاؿ إلبداء آرائيـ حػوؿ الموضػوع ال
التػػي يقػػدمونيا ، و مػػف ناحيػػة أخػػرى فيػػذا األسػػموب حيػػوي ال يػػدع مجػػاؿ لخمػػوؿ الطمبػػة بػػؿ 
يساعد في تنشػيطيـ ألنػو الشػرح المبسػط و عمػى األمثمػة الواقعيػة سػيمة االسػتيعاب و الفيػـ . 

ىمػا كػذلؾ  لكف ال يمكف إىمػاؿ بػاقي األسػاليب األخػرى ،فأسػموب القصػة و الشػرح األكػاديمي
يعتبراف أسموباف فعاالف في الشرح و التفسير ، فكثيرا مف األسػاتذة يولػوف أىميػة كبيػرة ليػاذيف 
األسموبيف و خاصة األساتذة أصحاب الخبرة المينية الكبيرة ، فيػـ يمتمكػوف كمػًا معرفيػًا ىػائبل 

 يساعده في الشرح . 

 ناء الحصة ؟كيؼ تجعؿ الطمبة يتفاعموف معؾ أثلسؤال الثاني عشر : ا

يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ الثاني عشر .( :  48الجدول رقم )   

 البيانات التكرار النسبة 



 

 

33.75%  النقاش معيـ . 27 
41.25 %  طرح األسئمة عمييـ .  33 
18.75 %  طمب ممخص لما تقدمو . 15 
6.25 % تشجيعيـ معنويا عمى التفاعؿ معؾ و حثيـ  5 

عمى التفاعؿ باستخداـ عبارات المجاممة و 
 التشجيع . 

011 %  المجموع  81 

      % ، 40.25 مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة      
     معيـ  أثناء الحصةمف األساتذة يمجئوف إلي طرح األسئمة عمى طمبتيـ لجعميـ  يتفاعموف 

عف  % 08.75عف طريؽ النقاش معيـ. و بنسبة أقؿ بمغت  %33.75 ةبمغ و بنسبة
عف طريؽ  % 6.25طريؽ طمب ممخصا لما يقدمونيـ لمطمبة. بينما النسبة األقؿ بمغت 

تشجيعيـ معنويا عمى التفاعؿ معيـ و حثيـ عمى التفاعؿ باستخداـ عبارات المجاممة و 
 التشجيع و 

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف أغمبية  األساتذة يولوف أىمية كبيرة لطريقة طرح      
     األسئمة لجعؿ الطمبة يتفاعموف معيـ ، فمف خبلؿ ىذه األسئمة يشاركوف األستاذ الطالب 
في العممية االتصالية عف طريؽ رجع الصدى الذي يقدمو الطالب . و مف خبللو يقيـ 

 جاح العممية االتصالية التي قاـ بتا .األستاذ مدى ن

يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في الطرؽ التي يستخدميا األساتذة لجعؿ  (:49رقم)الجدول 
 الطمبة يتفاعموف معيـ ، بيف مختمؼ تخصصات األساتذة.

 المجموع
 

 البيانات التخصص

وم معال
 جتماعيةاال

عموم ال
 نسانيةاإل 

 



 

 

 ع % ع %
 النقاش معيـ . 2 10% 25 41.66% 27
 طرح األسئمة عمييـ  14 70% 19 31.67% 33
 طمب ممخص لما تقدمو 2 10% 13 21.67% 15
تشجيعيـ معنويا عمى  2 10% 3 5% 5

التفاعؿ معؾ و حثيـ عمى 
التفاعؿ باستخداـ عبارات 

 التشجيع.المجاممة و 
 المجموع  21  011 41 % 011 81 

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نبلحظ أنو ىناؾ اختبلؼ في       
طرؽ األساتذة في جعؿ طمبتيـ يتفاعموف معيـ عند أساتذة العمـو اإلنسانية كانت أكثر 

      % ،  تمييا عف طريؽ تشجيعيـ معنويا  70طريقة مستخدمة ىي طرح األسئمة عمييـ بنسبة 
يـ عمى التفاعؿ باستخداـ عبارات المجاممة و التشجيع  و طريقة عمى التفاعؿ معيـ و حث

% . بينما  عند أساتذة العمـو  10النقاش معيـ  و طمب ممخص لما يقدمو بنسبة 
االجتماعية فكانت أكثر طريقة لجعؿ الطمبة يتفاعموف معيـ ىي النقاش معيـ بنسبة  

 21.67و بنسبة أقؿ بمغة %،  31.67طرح األسئمة بنسبة بمغة طريقة %، تمييا 41.66
ىي تشجيعيـ معنويا مستخدمة ، بينما أقؿ طريقة  ونو لطمبتيـطمب ممخص لما يقدم عف %

و حثيـ عمى التفاعؿ باستخداـ عبارات المجاممة و التشجيع بنسبة      يـعمى التفاعؿ مع
 %.  5بمغة 

يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في الطرؽ التي يستخدميا األساتذة لجعؿ  (:51رقم)الجدول 
 الطمبة يتفاعموف معيـ، بيف مختمؼ فئات الخبرة المينية لؤلساتذة.

 المجموع 
 

 البيانات  الخبرة المينية
 5أقل من  01إلي  5من  01أكثر من 



 

 

 سنوات  سنوات سنوات
 ع % ع % ع %

 النقاش معيـ . 2 20% 9 30% 16 40% 27
 طرح األسئمة عمييـ  5 50% 14 46.67% 14 35% 33
 طمب ممخص لما تقدمو 2 20% 6 20% 7 17.5% 15

 
5 

تشجيعيـ معنويا عمى  1 10% 1 3.33% 3 7.5%
التفاعؿ معؾ و حثيـ 
عمى التفاعؿ باستخداـ 
عبارات المجاممة 
 التشجيع .

 المجموع  21 011% 31 011% 41 011% 81
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نبلحظ أنو ىناؾ اختبلؼ في       

 5طرؽ األساتذة في جعؿ طمبتيـ يتفاعموف معيـ عند األساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف 
% ،  تمييا عف  50سنوات كانت أكثر طريقة مستخدمة ىي طرح األسئمة عمييـ بنسبة 

% و كذلؾ طمب ممخص لما يقدمو ، بينما عف طريؽ  20طريقة النقاش معيـ  بنسبة 
عمى التفاعؿ معيـ و حثيـ عمى التفاعؿ باستخداـ عبارات المجاممة و    تشجيعيـ معنويا 

سنوات    10إلي  5%. بينما عند األساتذة ذوى الخبرة المينية مف  10التشجيع بنسبة  بمغة 
%، تمييا طرح األسئمة عمييـ 46.67 فكانت أكثر طريقة مستخدمة ىي النقاش معيـ بنسبة 

%. بينما أقؿ طريقة ىي  20%، تمييا طمب ممخص لما يقدمو بنسبة بمغة  30بنسبة بمغة 
تشجيعيـ معنويا عمى التفاعؿ معؾ و حثيـ عمى التفاعؿ باستخداـ عبارات المجاممة و 

سنوات  10 %. و عند األساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف 3.33التشجيع بنسبة بمغة 
% و عف طمب طرح األسئمة  40ىي أكثر طريقة بنسبة     نجد أف طريقة النقاش معيـ 

%.تمييا طريقة أستخدـ أسموب  17.5 يقدمو بنسبة، و طريقة طمب ممخص %35بنسبة 



 

 

و حثيـ عمى التفاعؿ باستخداـ عبارات المجاممة و  التشجيع معنويا عمى التفاعؿ معيـ
 % .   7.5التشجيع   بنسبة 

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف أغمبية  األساتذة يولوف أىمية كبيرة لطريقة       
فمف خبلؿ ىذا األسئمة التي يقدميا لطمبتو طرح األسئمة لجعؿ الطمبة يتفاعموف معيـ ،

يشاركيـ في عمميتو  يستطيع قياس مدى فيمو و تفاعميـ معو مف ناحية ، و مف ناحية أخرى
ف خبلؿ األجوبة التي يقدميا الطمبة .و بالتالي خمؽ جو مف التفاعؿ المتبادؿ االتصالية م

بيف طرفي العممية االتصالية ، باإلضافة إلي ذلؾ يسمح ىذا األسموب لؤلستاذ بقياس مدى 
نجاحو  و فعاليتو في عمميتو االتصالية مف ناحية ، و مدى قيمة المعمومات التي يقدميا ، 

لذي يحصؿ عميو األستاذ جراء طرحو لؤلسئمة يمكف لؤلستاذ معرفة فمف خبلؿ رجع الصدى ا
مدى استيعاب و فيـ الطمبة لمرسالة التي قدميا ،وكذلؾ قياس مدى نجاح عمميتو االتصالية 

 مف خبلؿ أجوبة طمبتو.   

ساتذة لجعؿ األو رغـ كؿ ذلؾ ال يمكف الجـز بأف ىذه الطريقة ىي أنجع يستخدميا       
، فأسموب النقاش ىو كذلؾ يعتبر مف األساليب الفعالة التي مف خبلليا عموف معيـالطمبة يتفا

يمكف جعؿ الطالب يتفاعؿ مع أستاذه ، فالرأي و الرأي اآلخر عف طريؽ النقاش يفتح 
المجاؿ لدمج الطمبة في العممية االتصالية ، و ينمى أفكارىـ نحو ما يحقؽ ليـ األفضؿ ، 

 مف خبللو يمكف تحريؾ الطمبة لما ىو أفضؿ.   فالنقاش بدوره أسموب فعاؿ

عرض و تحميؿ البيانات المتعمقة بمدى تأثير استخداـ ميارات التحدث غير المطمب الثالث: 
   المفظية عمى فعالية العممية االتصالية بيف األستاذ و طمبتو.

: كيؼ تستخدـ ميارات التحدث غير المفظية مع طمبتؾ ؟السؤال األول  

: يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ األوؿ.(  50الجدول رقم )   

 البيانات التكرار النسبة 



 

 

12.5 %  موافقة الرسالة المفظية مع غير المفظية  10 
18.75 %  تكرار الرسالة المفظية لمرسالة المفظية  15 

. 
25 %  

 استخداـ اإلشارات و اإليماءات  20

43.75 % استخداـ نبرات الصوت لمتأكيد عمى  35 
 أىمية األلفاظ و الكممات   

011 %  المجموع  81 
%  43.75مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة       

مف األساتذة يستخدموف نبرات الصوت لمتأكيد عمى أىمية األلفاظ و الكممات لمتواصؿ غير 
مف األساتذة يستخدموف اإلشارات و اإليماءات لمتواصؿ  25المفظي مع طمبتيـ ، و نسبة 

مف األساتذة يستخدموف تكرار الرسالة المفظية لمرسالة %  08.75غير المفظي، بينما نسبة 
لؤلساتذة الذيف يستخدموف طريقة الموافقة %  02.5النسبة األقؿ كانت ب  المفظية. بينما

 .بيف الرسالة المفظية مع غير المفظية 

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف أغمبية األساتذة يستخدموف نبرات الصوت       
لمعمومات لمتأكيد عمى أىمية األلفاظ و الكممات، لما ليا مف أىمية كبيرة في التأكيد عمى ا

و كذلؾ سيولة إيصاليا، و ضماف استيعاب الطمبة ليا. ما يساىـ  في   التي يقدمونيا، 
 فعالية العممية االتصالية

: يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في استخداـ ميارات التحدث غير لفظية ( 52الجدول رقم)
 بيف مختمؼ تخصصات األساتذة.

 البيانات التخصص المجموع

  نسانيةاإل عموم ال جتماعيةاالعموم ال التكرار
 ع % ع %

موافقة الرسالة المفظية  4 20% 6 10% 10



 

 

 مع غير المفظية
تكرار الرسالة المفظية  4 20% 8 18.34% 15

 لمرسالة المفظية
استخداـ اإلشارات و  5 25% 15 25% 20

 اإليماءات
استخداـ نبرات  7 35% 19 46.66% 35

الصوت لمتأكيد عمى 
أىمية األلفاظ و 
 الكممات.

 المجموع  21 011% 61 011%  81
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنج أف نستنتج أف أساتذة       

العمـو اإلنسانية يستخدموف ميارات التحدث غير المفظية عف طريؽ موافقة الرسالة المفظية 
% بالنسبة لؤلساتذة الذيف  26.67بنسبة  % ، تمييا 40مع غير المفظية بنسبة بمغة 

% لؤلساتذة 25يستخدمونيا عف طريؽ تكرار الرسالة المفظية لمرسالة المفظية ، و بنسبة 
عف طريؽ استخداـ اإلشارات و اإليماءات ، بينما األساتذة الذيف  الذيف يستخدمونيا

% ، تمييا بنسبة  25يستخدمونيا عف طريؽ استخداـ اإلشارات و اإليماءات بمغة نسبتيـ 
% عف طريؽ استخداـ نبرات الصوت لمتأكيد عمى أىمية األلفاظ و الكممات. بينما عند  20

أساتذة العمـو االجتماعية فكاف االستخداـ عف طريؽ استخداـ نبرات الصوت لمتأكيد عمى 
% عف طريؽ تكرار  53.33% و بنسبة  46.66أىمية األلفاظ و الكممات بنسبة بمغة 

% عف طريؽ استخداـ اإلشارات و  25لة المفظية لمرسالة المفظية ، و بنسبة أقؿ بمغة الرسا
مف  18.34فما يعادؿ موافقة الرسالة المفظية مع غير المفظية  تمييا طريقة اإليماءات ، 

األساتذة في ىذا التخصص يستخدموف ىذه الطريقة ، بينما النسبة األقؿ نجدىا عند األساتذة 
 10بمغة بنسبة موافقة الرسالة المفظية مع غير المفظية عمى استخداـ طريقة  الذيف يركزوف

%.  



 

 

يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في استخداـ ميارات التحدث غير لفظية  (:53رقم)الجدول 
 بيف مختمؼ فئات الخبرة المينية لؤلساتذة.

 المجموع 
 

 البيانات  الخبرة المينية
 01أكثر من 

 سنوات
 01إلي  5من 

 سنوات
 5أقل من 

 سنوات
 ع % ع % ع %

موافقة الرسالة المفظية مع غير  1 10% 4 13.34% 5 12.5% 10
 المفظية

تكرار الرسالة المفظية لمرسالة  4 40% 5 16.67% 6 15% 15
 غير المفظية

 استخداـ اإلشارات و اإليماءات 2 20% 7 23.33% 11 27.5% 20
استخداـ نبرات الصوت لمتأكيد  3 30% 14 46.66% 18 45% 35

 عمى أىمية األلفاظ و الكممات.
 المجموع  01  011 31 011% 41 011% 81

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ أعبله  نستنج أف نستنتج أف أساتذة       
سنوات يستخدموف ميارات التحدث غير المفظية عف طريؽ  5ذوى الخبرة المينية أقؿ مف 

% موافقة الرسالة المفظية مع  26.67الرسالة غير المفظية لمرسالة المفظية بنسبة بمغة  تكرار
% متساوية بيف استخداـ اإلشارات و اإليماءات و عف طريؽ  10غير المفظية ، تمييا بنسبة 

% عف طريؽ استخداـ  8.58موافقة الرسالة المفظية مع غير المفظية ، و بنسبة أقؿ بمغة 
إلي  5لمتأكيد عمى أىمية األلفاظ و الكممات. و بالنسبة لمفئة الثانية مابيف نبرات الصوت 

% متساوية بيف موافقة الرسالة المفظية  40سنوات خبرة مينية فكاف االستخداـ كالتالي،  10
% استخداـ  35مع غير المفظية وعف طريؽ استخداـ اإلشارات و اإليماءات، تمييا بنسبة 

% عف طريؽ تكرار الرسالة المفظية  33.33و اإليماءات و أخيرا بنسبة     اإلشارات
لمرسالة غير المفظية. أما بالنسبة لمفئة الثالثة فقد كاف أستخدـ ىذه الميارات عمى النحو 



 

 

% عف طريؽ  51.42% طريؽ استخداـ اإلشارات و اإليماءات، ،تمييا بنسبة 55التالي 
%عف طريؽ  50أىمية األلفاظ و الكممات، و بنسبة  استخداـ نبرات الصوت لمتأكيد عمى

% عف طريؽ تكرار الرسالة  40موافقة الرسالة المفظية مع غير المفظية، و أخيرا بنسبة بمغة 
 المفظية لمرسالة غير المفظية.

 يركزوف عمى استخداـ مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف أغمبية األساتذة      
في تواصميـ غير المفظي مع طمبتيـ ، فمف نبرات الصوت كذلؾ  واإلشارات و اإليماءات 

خبلؿ التركيز عمى ىاذيف الجانبيف الياميف يمكف لؤلستاذ مف جذب طمبتيـ ، فمف خبلؿ 
استعماؿ اإلشارات   و اإليماءات في العممية االتصالية بينو و بيف طمبتو يمكف لؤلستاذ مف 

فيذه اإليماءات و اإلشارات تساعد األستاذ في إعطاء لمسة فعالة لتواصمو مع الطمبة ، 
إيصاؿ رسالتو االتصالية ، و بالنسبة لمطالب تسيؿ عميو ترسيخ المعمومات التي يؤكد عمييا 
األستاذ باستعمالو اإلشارات ، و كذلؾ تسيؿ عميو فيميا بالطريقة الصحيحة .و بتدعيـ ىذه 

صؿ أعمى درجات الفعالية في عمميتو الطريقة باستخداـ نبرات الصوت يمكف لؤلستاذ أف ي
االتصالية و السبب في ذلؾ يعود لحسف اختيار لطريقة المناسبة لتواصمو غير المفظي مع 

 طمبتو. 

ما سبب ذلؾ االستخداـ ؟السؤال الثاني :   

يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ الثاني.( :  54الجدول رقم )   

 البيانات  التكرار النسبة 

18.75 %  لشد انتباه الطمبة لما تقولو  15 
43.75 %  لتسييؿ عممية استيعاب الطمبة لما تقدمو مف معطيات  35 

12.5 %  لتدعيـ ما تقدمو لفظيا 10 



 

 

25 % ألنيا تساىـ في تسييؿ  عممية إيصاؿ المعمومة  20 
 لمطمبة  

011 %  المجموع  81 
عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف أغمبية األساتذة مف خبلؿ النتائج المتحصؿ       

تسييؿ عممية استيعاب الطمبة لما تقدمو مف معطيات و بنسبة  يستخدموف لغة الجسد بيدؼ
%. بينما بنسبة  25%. تمييا بيدؼ تسييؿ عممية إيصاؿ المعمومات لمطمبة بنسبة  43.75
% بيدؼ شد انتباه الطمبة لما تقولو. و أخيرًا بيدؼ تدعيـ ما يقدمو األستاذ لفظيا  18.75

 %  12.5و ذلؾ بنسبة 

ميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة يولوف أىمية كبيرة الستخداـ لغة مف خبلؿ التح      
الجسد في العممية االتصالية بينيـ و بيف طمبتيـ ألنيا تساىـ بشكؿ كبير في عممية 

، وىذا ما يوحى بقيمة ىذه الميارات و أىميتيا استيعاب الطمبة لما يقدمونو مف معطيات ليـ 
ة التخصصيف لما ليؿ مف دور ميـ في تفعيؿ العممية الكبيرة ، و ذلؾ بسبب اىتماـ أساتذ

 .    االتصالية بيف األستاذ و طمبتو.

يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في سبب استخداـ لغة الجسد )ميارات  (:55رقم)الجدول 
 غير لفظية( بيف مختمؼ تخصصات األساتذة.

 

 المجموع
 

 البيانات التخصص

 نسانيةاإل عموم ال جتماعيةاالعوم ال
 ع % ع %

 لشد انتباه الطمبة لما تقولو 3 15% 12 20% 15

لتسييؿ عممية استيعاب الطمبة  9 45% 26 43.34% 35
 لما تقدمو مف معطيات



 

 

 لتدعيـ ما تقدمو لفظيا 2 10% 10 16.66% 10
ألنيا تساىـ في تسييؿ  عممية  6 20% 12 20% 20

 إيصاؿ المعمومة لمطمبة
 المجموع  21 011% 61 011% 81

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج سبب استخداـ األساتذة       
ليذه الميارات متفاوت بيف جميع األساتذة في مختمؼ التخصصات ، فعند أساتذة العمـو 
     اإلنسانية نجد أف أغمبيتيـ يستخدمونيا بغرض تسييؿ عممية استيعاب الطمبة لما يقدمو 

لتسييؿ  مف األساتذة يستخدمونيا % 20و بنسبة  %، 43.34مف معطيات و ذلؾ بنسبة 
و عند  %.10بينما لتدعيـ ما يقدمو األستاذ فكاف بنسبة  لمطمبة،عممية إيصاؿ المعمومة 

مف إجمالي األساتذة %  43.34أساتذة العمـو االجتماعية فكانت أسباب االستخداـ كالتالي 
منيـ  %  20و بنسبة معطيات،لتسييؿ عممية استيعاب الطمبة لما يقدمو مف يستخدمونيا 
و كذلؾ بنسبة بنفس النسبة مف  ،لتسييؿ عممية إيصاؿ المعمومة لمطمبة يستخدمونيا 

%  16.66لشد انتباه الطمبة لما يقولو، في حيف أقؿ نسبة كانت ب  األساتذة يستخدمونيا
.إذا يمكف القوؿ أف أساتذة كبل و لفظياونلتدعيـ ما يقدممف األساتذة يستخذوف ىذه الميارات 

  الطرفيف يستخدموف ىذه الميارات لنفس السبب.

يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في سبب استخداـ لغة الجسد )ميارات  (:56رقم)الجدول 
 غير لفظية( بيف مختمؼ فئات الخبرة المينية لؤلساتذة.

 المجموع
 

 البيانات  الخبرة المينية
 01أكثر من 

 سنوات
 01إلي  5من 

 سنوات
 5أقل من 

 سنوات
 ع % ع % ع %

لشد انتباه الطمبة لما  2 20% 7 23.33% 6 15% 15
 تقولو



 

 

لتسييؿ عممية استيعاب  4 40% 12 40% 19 47.5% 35
الطمبة لما تقدمو مف 
 معطيات

 لتدعيـ ما تقدمو لفظيا 0 0% 4 13.33% 6 15% 10

ألنيا تساىـ في تسييؿ   4 40% 7 23.34% 9 22.5% 20
عممية إيصاؿ المعمومة 
 لمطمبة

 المجموع  01 011% 31 011% 41 011% 81
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج سبب استخداـ األساتذة       

ليذه الميارات متفاوت بيف جميع األساتذة في مختمؼ التخصصات ، فعند األساتذة ذوى 
سنوات نجد أف أغمبيتيـ يستخدمونيا بغرض تسييؿ عممية  5الخبرة المينية أقؿ مف 

طيات و ذلؾ لتسييؿ عممية إيصاؿ المعمومة لمطمبة بنسبة استيعاب الطمبة لما يقدمو مف مع
% . و عند األساتذة ذوى 20%، بينما لشد انتباه الطمبة فذ فكاف بنسبة   40قدرت ب 

% لتسييؿ عممية 40سنوات فكانت أسباب االستخداـ كالتالي 10إلي  5الخبرة المينية مف 
% لتسييؿ عممية إيصاؿ المعمومة  23.33استيعاب الطمبة لما يقدمو مف معطيات،و بنسبة 

% لتدعيـ  13.33لمطمبة، وكذلؾ لشد انتباه الطمبة لما يقولو، في حيف أقؿ نسبة كانت ب 
سنوات فكانت أسباب  10ما يقدمو لفظيا. و عند أساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف 

يعاب الطمبة % لتسييؿ عممية است47.5% لتدعيـ ما تقدمو لفظيا، و 40االستخداـ كتالي 
% لتسييؿ عممية إيصاؿ المعمومة لمطمبة، و  22.5لما يقدمو مف معطيات، تمييا بنسبة 

بنسبة متساوية لشد انتباه الطمبة لما تقولو، و تسييؿ عممية إيصاؿ المعمومة لمطمبة بنسبة 
15  .% 

لغة  مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة يولوف أىمية كبيرة الستخداـ      
و ذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى أبرز طرؽ الجسد في العممية االتصالية بينيـ و بيف طمبتيـ 



 

 

لمواصؿ مف خبلليا مع طمبتيـ ، فمف خبلؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف األساتذة يستخدمونيا 
ىذه الميارات ألىميتيا الكبيرة و دورىا المؤثر في تفعيؿ و صيرورة العممية االتصالية التي 

مع طمبتو و لعؿ أبرز األسباب التي تجعؿ األساتذة يستخدموف ىذه الميارات  تجمعو
، فمف خبلليا يمكف تسييؿ عممية استيعاب الطمبة لما تقدمو مف معطيات مساىمتيا في 

تبسيط المعمومات عف طريؽ استخداـ إشارات اليديف مثبل لمشرح. و باإلضافة إلي ذلؾ 
تحتـ عمى األستاذ  عممية إيصاؿ المعمومة لمطمبةت في تسييؿ  مساىمة ىذه الميارات 

 ضرورة استخداميا لتفعيؿ عمميتو االتصالية . 

كيؼ توافؽ بيف حركات الجسـ و األلفاظ ؟السؤال الثالث:   

يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ الثالث.( :  57الجدول رقم )   

 البيانات التكرار النسبة 
41.25 

% 
عف طريؽ الشرح المتبوع  33

 بحركات اليد 
27.5 % الشرح مع تغيير نبرات  22 

 الصوت  
31.25 

% 
الحديث المتبوع بتغييرات  25

 الوجو و حركات العينيف 
011 %  المجموع  81 

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة ومتوسط حساب      
األساتذة الذيف يستخدموف الشرح المتبوع بحركات اليد لمتوافؽ بيف حركات الجسـ و األلفاظ 

     %. بينما األساتذة الذيف يستخدموف الحديث المتبوع بتغييرات الوجو 41.25بمغا عمي التوالي 
     %و. بينما النسبة األقؿ لؤلساتذة الذيف يركزوف  31.25العينيف كاف بنسبة و حركات 

  .% 27.5عمى التغيير في نبرات الصوت ب 



 

 

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص يركزوف عمى الشرح المتبوع بحركات اليديف لمتوفيؽ      
توضيح بعض  فمف خبلؿ حركات اليديف يمكف إيصاؿ أو األلفاظ،بيف حركات الجسـ و 

أو التأكيد عمى ىذه األلفاظ بواسطة  لفظيا،المعطيات التي ال يمكف تفسيرىا أو شرحيا 
                                                                                                                                                                                                     .حركات اليديف

يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في كيفية الموافقة بيف حركات الجسـ و  (:58رقم)الجدول 
 األلفاظ بيف مختمؼ تخصصات األساتذة.

 المجموع
 

 البيانات التخصص

 نسانيةاإل عموم ال جتماعيةالعوم اال
 ع % ع %

طريؽ الشرح المتبوع عف  7 35% 26 43.34% 33
 بحركات اليد

الشرح مع تغيير نبرات  4 20% 18 30% 22
 الصوت

الحديث المتبوع بتغييرات  9 45% 16 26.66% 25
 الوجو و حركات العينيف

 المجموع  21 011% 41 011% 81
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ أعبله نستنتج أف أغمبية أساتذة العـو       

اإلنسانية يستخدموف لغة الجسد عف طريؽ الحديث المتبوع بتغييرات الوجو و لغة الجسد 
% لؤلساتذة الذيف يستخدمونيا عف طريؽ الشرح المتبوع  35%، و بنسبة 45بنسبة بمغة  

% عف طريؽ الشرح المتبوع بتغييرات نبرات الصوت . 20بحركات اليد ، و أخيرا بنسبة 
مف % 43.34ـ االجتماعية فكاف االستخداـ وفؽ النسب التالية بينما عند أساتذة العمو 
 منيـ مف يستخدمونيا %30عف طريؽ الشرح المتبوع بحركات اليد، األساتذة يستخدمونيا 

مف مجموع % 26.66عف طريؽ الشرح المتبوع بتغييرات نبرات الصوت، و أخيرا بنسبة 



 

 

يث المتبوع بتغييرات الوجو و حركات عف طريؽ الحدأساتذة العمـو االجتماعية يستخدمونيا 
 العينيف. 

      يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في كيفية الموافقة بيف حركات الجسـ  (:59رقم)الجدول 
 و األلفاظ بيف مختمؼ فئات الخبرة المينية لؤلساتذة.

 المجموع
 

 البيانات  الخبرة المينية
 01أكثر من 

 سنوات
 01إلي  5من 

 سنوات
 5أقل من 

 سنوات
 ع % ع % ع %

عف طريؽ الشرح  3 30% 9 30% 21 52.5% 33
 المتبوع بحركات اليد

الشرح مع تغيير نبرات  1 10% 7 23.34% 14 35% 22
 الصوت

الحديث المتبوع  6 60% 14 46.66% 5 12.5% 25
بتغييرات الوجو و 
 حركات العينيف

 المجموع  01 011% 31 011% 41 011% 81
خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ أعبله نستنتج أف أغمبية أساتذة ذوى مف       

سنوات يستخدموف لغة الجسد عف طريؽ الحديث المتبوع بتغييرات  5الخبرة المينية أقؿ مف 
% لؤلساتذة الذيف يستخدمونيا عف  30%، و بنسبة 60و لغة الجسد بنسبة بمغة      الوجو

% عف طريؽ الشرح المتبوع بتغييرات 10ت اليد ، و أخيرا بنسبة طريؽ الشرح المتبوع بحركا
سنوات فكاف االستخداـ  10إلي  5نبرات الصوت  بينما عند أساتذة ذوى الخبرة المينية مف 

% عف طريؽ الحديث المتبوع بتغييرات الوجو و حركات 46.66وفؽ النسب التالية 
% ،و عف طريؽ الشرح المتبوع 30نسبة العينيف.و عف طريؽ الشرح المتبوع بحركات اليد ب



 

 

% . بينما عند األساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف 23.34بتغييرات نبرات الصوت بنسبة 
سنوات فأنيـ يستخدموف ىذه الميارات عف طريؽ الشرح المتبوع بحركات اليد بنسبة بمغة  10

%. و أخيرا عف  35مع تغيير نبرات الصوت بنسبة بمغة    %،و عف طريؽ الشرح 52.4
 %.  12.5و حركات العينيف بنسبة بمغة   طريؽ الحديث المتبوع بتغييرات الوجو

،أف نسبة كبيرة مف األساتذة باختبلؼ تخصصاتيـ مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص      
يركزوف عمى الشرح المتبوع بحركات اليديف لمتوفيؽ بيف حركات و سنوات خبرتيـ المينية 

حركات اليديف  استخداـ  فمف خبلؿ لمتواصؿ غير المفظي مع طمبتيـ،  أللفاظالجسـ و ا
 ال يمكف تفسيرىا أو شرحيا لفظيا،يمكف إيصاؿ أو توضيح بعض المعطيات التي لؤلستاذ 

، فمف خبلؿ ىذه الطريقة يمكف دمج لغة أو التأكيد عمى ىذه األلفاظ بواسطة حركات اليديف
الجسـ في العممية االتصالية ، لما ليا مف دور بارز في تفسير و تبسيط الرسائؿ غير 
المفظية ، و كذلؾ التأكيد عمى بعض المواقؼ باستخداـ إشارات اليديف . و ىذا ال ُييمؿ 

تمعب  نبرات الصوت الشرح مع تغييرالطرؽ األخرى في التواصؿ غير المفظي فمثبل طريقة 
دروًا بارزا في إبقاء الطالب في جو التفاعؿ االتصالي فمف خبلؿ نبرات الصوت يمكف 
التأكيد عمى بعض المعمومات التي يقدميا األستاذ.و مجمؿ القوؿ أف لكؿ تمؾ الطرؽ دورًا 
ميما في العممية االتصالية و يقتصر فعاليتيا عمى طريؽ استخداميا االيجابية لتفعيؿ 
العممية االتصالية ، و مدى معرفة األفراد لقيمتيا و دورىا الفعاؿ ، الذي ال يمكف االستغناء 

 عنو لضماف نجاح العممية االتصالية في تحقيؽ أىدافيا.   

 استخدامؾ ليذه الميارات يكوف بطريقة .السؤال الرابع : 

ؤاؿ الرابع.: يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف الس(  61الجدول رقم )   

 البيانات  التكرار النسبة 
62.5 %  عفوية  50 



 

 

37.5 %  مقصودة  30 
011 %  المجموع  81 

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نستنتج أف أغمبية األساتذة يستخدموف لغة الجسد ) الميارات       
. بينما األساتذة الذيف يستخدمونيا % 62.5غير المفظية ( بطريقة عفوية بنسبة مئوية بمغت 

 . % 37.5بطريقة مقصودة بمغت نسبتيـ المئوية 

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة ال يدركوف األىمية الكبيرة ليذه الميارات   
و الدليؿ عمى ذلؾ االستخداـ العفوي ليا ، فمو كانوا يدركوف قيمتيا و دورىا في تفعيؿ 

 العممية االتصالية بينيـ و بيف طمبتيـ الستخدموىا بطريقة مقصودة .

و نسب االختبلؼ في مدى استخداـ األساتذة لميارات يوضح أرقاـ  (:60رقم)الجدول 
 التحدث غير المفظية  بيف مختمؼ تخصصاتيـ .

 المجموع
 

 البيانات التخصص

 نسانيةاإل عموم ال جتماعيةالعوم اال
 ع % ع %

  مقصودة 7 35% 17 28.33% 30
  عفوية 13 65% 43 71.66% 50
 المجموع  21 011% 61 011% 81

      % 65 ما نسبتو  خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ أعبله نستنج أفمف       
الذيف يستخدمونيا ، أما  عفويةأساتذة العمـو اإلنسانية يستخدموف لغة الجسد بطريقة مف 

ألساتذة %. بينما عند أساتذة العمـو االجتماعية فأف أغمب ا35فكانت بنسبة  مقصودةبطريقة 
كاف بنسبة  المقصود%، و االستخداـ 71.66و ذلؾ بنسبة  عفويةبطريقة يستخدمونيا 

  .مف أجمالي األساتذة%.28.33



 

 

: يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في مدى استخداـ األساتذة لميارات ( 62الجدول رقم)
 التحدث غير المفظية  بيف مختمؼ فئات الخبرة المينية لؤلساتذة.

 البيانات الخبرة المينية المجموع 

 01أكثر من 
 سنوات

 01إلي  5من 
 سنوات

 5أقل من 
 سنوات

 ع % ع % ع %

 عفوية  2 20% 19 63.34% 29 72.5% 50

 مقصودة  8 80% 11 36.66% 11 27.5% 30
 المجموع 01 011% 31 011% 41 011% 81

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ أعبله نستنج أف األساتذة ذوى الخبرة       
% ، أما 80سنوات يستخدموف لغة الجسد بطريقة مقصودة بنسبة  5المينية أقؿ مف 

 5%. بينما عند األساتذة ذوى الخبرة المينية مف 20استخداميا بطريقة عفوية فكانت بنسبة 
%، و 63.34داميا كاف بطريقة عفوية و ذلؾ بنسبة سنوات فأف أغمب استخ 10إلي 

%.أما عند أساتذة أصحاب الخبرة المينية أكثر مف 36.66االستخداـ المقصود كاف بنسبة 
% عف طريؽ االستخداـ 27.5%، وبنسبة 72.5سنوات فكاف استخداميا عفويا بنسبة  10

 المقصود. 

يستخدموف ميارات التحدث          مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة       
     يدركوف األىمية الكبيرة ليذه الميارات  غير المفظي بطريقة عفوية ، و ىذا ما يوحى بأنيـ ال 

في تفعيؿ العممية االتصالية أو بسبب عدـ معرفة الطرؽ الصحيحة و األساليب الفعالة          
فمف ناحية يولوف أىمية كبيرة في في استخداميا، و ىذا ما يدؿ عمى التناقض التاـ 

استخداميا في تفعيؿ العممية االتصالية ، و مف ناحية أخرى استخداميا يكوف عفويا بنسبة 



 

 

كبيرة و ىو ما تـ الوصوؿ إليو مف خبلؿ إجابات العينة المدروسة . فنسبة كبيرة منيـ 
ؿ عمى أف ىاذيف يستخدمونيا عفويا باختبلؼ تخصصاتيـ و خبرتيـ المينية ، و ىذا ما يد

، فمو كانوا يدركوف قيمتيا و دورىا  العامميف ال يؤثراف    في ىذه الناحية مف االستخداـ .
 في تفعيؿ العممية االتصالية بينيـ و بيف طمبتيـ الستخدموىا بطريقة مقصودة  . 

عند مناقشة أو حوار الطمبة تستخدـ إشارات اليديف.السؤال الخامس:   

يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ الخامس.:  ( 63الجدول رقم )   

 البيانات التكرار النسبة 
65 %  دائما  52 
35 %  أحيانا 28 
0%  نادرًا  0 

011 %  المجموع  81 
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة األساتذة الذيف       

% ، بينما نسبة األساتذة الذيف يستخدمونيا  65غالبا بمغة نسبتيـ يستخدموف إشارات اليديف 
 % ، في حيف تنعدـ نسبة األساتذة الذيف ال  يستخدمونيا . 35أحيانا بمغة نسبتيـ 

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة يولوف أىمية كبيرة الستخداـ إشارات      
اليديف في التواصؿ مع طمبتيـ و الدليؿ عمى ذلؾ أف أغمبية األساتذة يستخدمونيا بنسبة 

 كبيرة دائما ، نظرا ألىميتيا الكبيرة في ضماف تفعيؿ  العممية االتصالية . 

و نسب االختبلؼ في مدى استخداـ إشارات اليديف عند يوضح أرقاـ  (:64رقم)الجدول 
 األساتذة.مختمؼ تخصصات  المناقشة بيف

 

 البيانات التخصص المجموع



 

 

  نسانيةاإل عموم ال جتماعيةاالعوم ال 
 ع % ع %

 دائما  12 60% 40 66.66% 52
 أحيانا  8 40% 20 33.34% 28
 نادراً  0 0% 0 0% 0%
 المجموع  21 011% 61 011% 011%

يوضح الجدوؿ أعبله أف أغمبية أساتذة العمـو اإلنسانية يستخدموف أشارات اليديف       
%، بينما األساتذة الذيف يستخدمونيا 60بصفة دائمة عند مناقشة الطمب و ذلؾ بنسبة بمغة 

%. أما عند أساتذة العمـو االجتماعية فكاف استخداـ إشارات 40إال أحيانا فبمغة نسبتيـ 
 33.34% ، في حيف نسبة استخداميا أحيانا بمغة  66.66اليديف دائما  بنسبة قدرت ب 

، فالنتائج المتحصؿ عمييا .و ىذا ما يوحى باىتماـ كبل أساتذة التخصصيف بيذا الجانب%
تترجـ ذلؾ ، و بنسبة كبيرة لكؿ مف تخصصي األساتذة ، سواء كانوا أساتذة العمـو اإلنسانية 

 .تماعية أو العمـو االج

يوضح أرقاـ و نسب االختبلؼ في مدى استخداـ إشارات اليديف عند  (:65رقم)الجدول 
 مختمؼ فئات الخبرة المينية لؤلساتذة. المناقشة بيف

 

 

 المجموع
 

 البيانات  الخبرة المينية
 01أكثر من 

 سنوات
 01من إلي 

 سنوات
 5أقل من 

 سنوات
 ع % ع % ع %

 دائما  4 40% 15 50 33 82.5% 52



 

 

 أحيانا  6 60% 15 50 7 17.5% 28
 نادراً  0 0% 0 0% 0 0% 0
 المجموع  01 011% 31 011% 41 011% 81

يوضح الجدوؿ أعبله أف أغمبية أساتذة ذوى الخبرة المينية في مختمؼ الفئات       
% 82.5التاليةيستخدموف أشارات اليديف عند مناقشة الطمب بصفة دائمة و ذلؾ وفؽ النسب 

% لؤلساتذة  50سنوات، و بنسبة  10لمفئة الثالثة أي لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف 
%ألساتذة الفئة 40سنوات، و بنسبة أقؿ قدرت ب  10إلي  5ذوى الخبرة المينية بيف 

األولى % بالنسبة لمفئة 60األولى.  بينما األساتذة الذيف يستخدمونيا إال أحيانا فبمغة نسبتيـ 
% 17.5% بالنسبة ألساتذة الفئة الثانية.أما عند أساتذة الفئة الثالثة فقدرت النسبة ب  50و 

. في حيف نبلحظ انعداـ نسب األساتذة مف جميع فئات الخبرة المينية الذيف ال يستخدمونيا 
 بتاتا.

اـ إشارات مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة يولوف أىمية كبيرة الستخد      
اليديف في التواصؿ مع طمبتيـ و الدليؿ عمى ذلؾ أف أغمبية األساتذة يستخدمونيا بنسبة 

، فمف خبلؿ ىذه كبيرة دائما ، نظرا ألىميتيا الكبيرة في ضماف تفعيؿ  العممية االتصالية 
أف لميديف  و ذكرت بعض األبحاث العممية الحركات يمكف التأكيد عمى االتصاؿ المفظي،

و الوضعيات التي  اتصاال عصبيا بالدماغ يفوؽ أي جزء آخر في الجسـ ، لذا فإف اإلشارات
يقـو بيا األفراد أثناء االتصاؿ مف خبلؿ اليديف تزودنا بتفاصيؿ جوىرية و دقيقة عف الحالة 
النفسية و االنفعالية ، لذلؾ فإف الفرد يستخدـ ىذه اإلشارات و الحركات إما لتأكيد صحة ما 

، و مف خبلؿ ىذا نجد أف جيرا إلخفاء باطني ال يرغب أف يبوح ؿ ، أو إلثارة الشؾ أويقا
 أغمبية األساتذة يستخدمونيا بصفة دائمة.

  : تحافظ عمى االتصاؿ العيني أثناء المحاضرة.السؤال السادس

: يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ السادس.(  66الجدول رقم )   



 

 

 اإلجابة  التكرار النسبة 
87.5 %  نعـ  70 
12.5 %  ال 10 
011 %  المجموع  81 

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف أغمبية األساتذة       
% بينما األساتذة  87.5يحافظوف عمى االتصاؿ العيني بينيـ و بيف طمبتيـ و ذلؾ بنسبة 

 % .   12.5الذيف ال يحافظوف عمى االتصاؿ بنسبة بمغت 

األساتذة يحافظوف عمى االتصاؿ العيني مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف أغمبية      
و السبب في ذلؾ يعود ألىميتيا في إيصاؿ المعمومات لطمبتو و بالتالي ضماف أكبر درجة 

 في العممية االتصالية  مف الفعالية

 العيني بيفيوضح نسب االختبلؼ في مدى المحافظة عمى االتصاؿ  (:67رقم)الجدول 
 مختمؼ تخصصات مجتمع الدراسة .

 البيانات التخصص موعالمج

 نسانيةاإل عموم ال جتماعيةاالعموم ال 
 ع % ع %

 نعـ  13 65% 57 95% 70
 ال  7 45% 3 5% 10
 المجموع  21 011% 61 011% 81

يوضح الجدوؿ أعبله أف أغمبية األساتذة باختبلؼ تخصصاتيـ يحافظوف عمى       
متفاوتة ، فبمغة نسبة األساتذة مف تخصص االتصاؿ العيني أثناء المحاضرة و لكف بنسب 

%، وعند أساتذة العمـو  65العمـو اإلنسانية الذيف يحافظوف عمى االتصاؿ العيني 
مف إجمالي األساتذة يحافظوف عمى ىذا النوع مف  % 95االجتماعية فكانت النسبة 



 

 

%  45، بينما نسب األساتذة الذيف ال يحافظوف عمى االتصاؿ العيني فقدرت ب  االتصاؿ.
 .  ألساتذة العمـو االجتماعية % 5 بنسبة ألساتذة العمـو اإلنسانية ، و

يوضح نسب االختبلؼ في مدى المحافظة عمى االتصاؿ العيني  بيف  (:68رقم)الجدول 
 مختمؼ فئات الخبرة المينية لؤلساتذة.

 البيانات الخبرة المينية المجموع
 01أكثر من 

 سنوات
 01إلي  5من 

 سنوات
 سنوات 5أقل من 

 ع % ع % ع %
 نعـ  5 50% 27% 90% 38 95% 70

 ال  5 50% 3% 10% 2 5% 10
 المجموع  01 011% 31 011 41 011% 81

عمى يوضح الجدوؿ أعبله أف أغمبية األساتذة باختبلؼ تخصصاتيـ يحافظوف       
االتصاؿ العيني أثناء المحاضرة و لكف بنسب متفاوتة ، فبمغة نسبة األساتذة ذوى الخبرة 

سنوات  10إلي  5%، وعند أساتذة ذوى الخبرة المينية مف  55سنوات  5المينية أقؿ مف 
سنوات فكانت النسبة  10%، و عند األساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف  90بمغة النسبة 

%  50نما نسب األساتذة الذيف ال يحافظوف عمى االتصاؿ العيني فقدرت ب % ، بي 95ب
إلي  5% لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية مف  10مف الخبرة المينية ، و  ألساتذة الفئة األولى

 % ألساتذة الفئة األخيرة.  5سنوات ، و بنسبة  10

فظوف عمى االتصاؿ مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف أغمبية األساتذة يحا      
ستخداـ حركات العيف فيي تشمؿ جميع فمف خبلؿ ىذا النوع مف االتصاؿ يمكف ا العيني.

سموكيات العيف ، كإطالة النظر و تحاشيو ، و حركات الرموش ، و الدموع ، و تغيرات بؤبؤ 
مف أكثر أعضاء الجسـ التي يستخدميا األفراد إلرساؿ رساالت غير لفظية ،   العيوف



 

 

أو نوع العبلقة التي تربط بينيـ ، و ىي مف األدؽ و األجدى  عف موقؼ معيف ،  لمتعبير
 بيف وسائؿ االتصاؿ الكثيرة ، التي يتمتع بيا اإلنساف إلظيار ما يعتمؿ في قرارات  نفسو  

 كيؼ تقـو بذلؾ ؟لسؤال السابع: ا

سؤاؿ السابع.يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف ال( :  69الجدول رقم )   

 اإلجابة  التكرار النسبة 
53.75%  مراقبة ما يقـو بو الطمبة   43 

15 %  توجيو عبارات تحذير عف طريؽ العينيف  12 
31.25  % تدعيـ ما تقدمو مف معمومات و التأكيد  25 

 عميو بواسطة االتصاؿ العيني 
011 %  المجموع  81 

مف خبلؿ النتائج مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف األساتذة يستخدموف طريقة مراقبة ما       
 31.25%و و بنسبة  53.75يقـو بو الطمبة لمحفاظ عمى االتصاؿ العيني و ذلؾ بنسبة 

لؤلساتذة الذيف يستخدموف طريقة تدعيـ المعمومات بالتأكيد عمييا بواسطة االتصاؿ  و% 
العيني، بينما النسبة األقؿ لؤلساتذة الذيف يوجيوف عبارات التحذير عف طريؽ االتصاؿ 

  % 15 العيني ب

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف أغمبية األساتذة يحافظوف عمى االتصاؿ       
طريؽ مراقبة ما يقـو بو الطمبة و اليدؼ مف ذلؾ الحفاظ عمى الجو العاـ داخؿ  العيني عف

، الحصة مما يؤثر ايجابيا في فعالية العممية االتصالية التي تحدث بيف األستاذ و طمبتو 
باإلضافة إلي ذلؾ لما ىذا النوع مف االتصاؿ دورًا ميما ليس فقط لمحفاظ عمى الجو العاـ 

عدى ذلؾ فيو يساىـ بشكؿ كبير في خمؽ جو اتصالي مناسب ، عف داخؿ الحصة ،بؿ يت
طريؽ نظرات العيف ،فيي تنقؿ رساالت غير لفظية لممتمقي ، فمف خبلليا يتـ إيصاؿ 
عبارات لمطمبة فمثبل عبارات التحذير أو عدـ رضا األستاذ ، ينعكس مف خبلؿ نظراتو 



 

 

داخؿ الحصة ، و كذلؾ نقؿ رسائمو  الحاذقة، فمف خبلليا يحافظ األستاذ عمى الجو العاـ
غير المفظية باستعماؿ ىذا األسموب ، فميذا السبب نجد أف يستعمموف ىذا النوع مف 

الحفاظ عمى الجو العاـ االتصاؿ بطريقة تسمح ليـ بتحقيؽ مبتغيات معينة و التي مف بينيا 
  . داخؿ الحصة

عمى االتصاؿ العيني  بيف  يوضح نسب االختبلؼ في كيفية المحافظة (:71رقم)الجدول 
 مختمؼ تخصصات األساتذة.

 المجموع
 

 البيانات  التخصص
عموم ال جتماعيةاالعوم ال

 نسانيةاإل 
 

 ع % ع %
 مراقبة ما يقـو بو الطمبة  10 50% 33 55% 43
توجيو عبارات تحذير عف  4 20% 6 13.33% 12

 طريؽ العينيف 
مف معمومات تدعيـ ما تقدمو  6 30% 19 31.67% 25

و التأكيد عميو بواسطة 
 االتصاؿ العيني

 المجموع  21 011% 61 011% 81
مف خبلؿ النتائج التي تحصمنا عمييا في الجدوؿ السابؽ نستنتج أف أغميو أساتذة       

العمـو اإلنسانية يحافظوف عمى االتصاؿ العيني أثناء المحاضرة عف طريؽ مراقبة ما يقـو بو 
% ، بينما الذيف يحافظوف عميو عف طريؽ تدعيـ ما يقدمو مف  50و ذلؾ بنسبة    الطمبة

% ، و أخيرا عف طريؽ توجيو  30و التأكيد عميو بواسطة االتصاؿ العيني بنسبة   معمومات
%. بينما عند أساتذة العمـو االجتماعية  20عبارات تحذير عف طريؽ العينيف بنسبة بمغة 

% لمذيف يستخدمونيا عف  55االتصاؿ العيني مقسمة كالتالي فكانت طرؽ المحافظة عمى 



 

 

% عف طريؽ تدعيـ ما يقدمو مف  31.67ما يقـو بو الطمبة ، و بنسبة   طريؽ مراقبة 
% عف طريؽ  13.33معمومات و التأكيد عميو بواسطة االتصاؿ العيني ، و أخيرا بنسبة 

 بلتصاؿ العينيالفعاؿ لدور الد عمى و ىذا ما يؤكعف طريؽ العينيف.  توجيو عبارات تحذير 
  في العممية االتصالية.

: يوضح نسب االختبلؼ في كيفية المحافظة عمى االتصاؿ العيني  بيف ( 70الجدول رقم)
 مختمؼ فئات الخبرة المينية لؤلساتذة.

المج
 موع

 

 البيانات  الخبرة المينية
 01أكثر من 

 سنوات
 01إلي  5من 

 سنوات
 5أقل من 

 سنوات
 ع % ع % ع %

43 50% 20 63.33
% 

 مراقبة ما يقـو بو الطمبة  4 40% 19

12 15% 6 13.34
% 

توجيو عبارات تحذير  3 30% 4
 عف طريؽ العينيف 

25 35% 14 23.33
% 

تدعيـ ما تقدمو مف  3 30% 7
معمومات و التأكيد عميو 
 بواسطة االتصاؿ العيني

 المجموع  01 011% 31 011% 41 011% 81
مف خبلؿ النتائج التي تحصمنا عمييا في الجدوؿ السابؽ نستنتج أف أغميو في الفئات      

   الثبلثة يحافظوف عمى االتصاؿ العيني أثناء المحاضرة عف طريؽ مراقبة ما يقـو بو الطمبة 
 50% بالنسبة ألساتذة الفئة الثانية ،  63.33% بالنسبة لمفئة األولى ،  40و ذلؾ بنسبة 

     ساتذة الفئة الثالثة . بينما الذيف يحافظوف عميو عف طريؽ تدعيـ ما يقدمو مف معمومات% أل
 23.33% ألساتذة الفئة األولى، و 30و التأكيد عميو بواسطة االتصاؿ العيني بمغة بنسبة 



 

 

ألساتذة الفئة الثالثة.في حيف عف طريؽ توجيو عبارات  35% ألساتذة الفئة الثانية، و بنسبة 
    سنوات، 5%لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف  30ير عف طريؽ العينيف بنسبة بمغة تحذ
%  35سنوات،و بنسبة  10إلي  5% لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية مابيف  23.33و 

 سنوات.  10لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف 

حافظوف عمى االتصاؿ مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف أغمبية األساتذة ي      
العيني عف طريؽ مراقبة ما يقـو بو الطمبة و اليدؼ مف ذلؾ الحفاظ عمى الجو العاـ داخؿ 

ىذا الحصة مما يؤثر ايجابيا في فعالية العممية االتصالية التي تحدث بيف األستاذ و طمبتو 
االتصاؿ غير تستخدـ ميارة التركيز بواسطة العيوف في مف ناحية ، و مف ناحية أخرى 

المفظي عند الرغبة في الحصوؿ عمى تغذية راجعة ، أو معرفة ردود أفعاؿ اآلخريف حوؿ 
، فمف خبلؿ ىذا النوع يمكف لؤلستاذ مف مراقبة ما يقـو بو طمبتو ، موقؼ أو موضوع  معيف

و في نفس الوقت جس نبض الطمبة حوؿ مدى استيعابيـ لما يقدمو مف رسائؿ اتصالية ، 
يجابيا أـ سمبيا ، فبواسطة االتصاؿ العيني يستطيع األستاذ كشؼ مبلمح أوجو أف كاف إ

طمبتو و التعبيرات التي تبدو عمييـ ، و مف خبلؿ ىذه التعبيرات يستطيع األستاذ الحكـ عمى 
 درجة تفاعؿ الطمبة معو.   

  كيؼ تكوف مبلمح وجيؾ أثناء الحصة ؟السؤال الثامن: 

األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ الثامف. : يمثؿ(  72الجدول رقم )   

 البيانات التكرار النسبة 
25 %  دائـ االبتسامة داخؿ القاعة و خارجيا  20 
41.25 %  بعض األحياف مبتسـ  33 
18.75 %  الصرامة دائما تتضح عمى مبلمح وجيؾ  15 

15 %  حسب الجو الموجود داخؿ القاعة  12 
011 %  المجموع  81 



 

 

  %  41.25مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة كبيرة مف األساتذة و البالغوف        
و  تبدو مبلمح االبتسامة في وجوىـ  بعض  األحياف .و نسبة األساتذة الذيف تبدو مبلمح 

%  .بينما األساتذة الذيف تبدو الصرامة عمى مبلمح  25االبتسامة داخؿ القاعة و خارجيا 
% لؤلساتذة  15%. بينما النسبة األقؿ كانت ب  18.75مغ و بنسبة مئوية قدرىا وجوىيـ فب

 الذيف تتحد مبلمحيـ حسب الجو الموجود داخؿ القاعة 

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف مبلمح الوجو بالنسبة لؤلساتذة متفاوتة فمنيـ مف    
يكوف مبتسما دائما و منيـ مف تحدد درجة ابتسامتو حسب الجو الموجود داخؿ القاعة، و 

 ذلؾ نظرا لمعديد مف العوامؿ مثبل الجو الموجود داخؿ القاعة. 

ي إبراز مبلمح الوجو بيف مختمؼ تخصصات : يوضح مدى االختبلؼ ف( 73الجدول رقم)
 األساتذة.

 

 

 

 

 

 المجموع
 

 البيانات التخصص
عموم ال جتماعيةاالعوم ال

 نسانيةاإل 
 

 ع % ع %
دائـ االبتسامة داخؿ  5 25% 15 25% 20



 

 

 القاعة و خارجو

 بعض األحياف مبتسـ 9 45% 24 40% 33
الصرامة دائما تتضح  4 20% 11 18.33% 15

 مبلمح وجيؾعمى 
حسب الجو الموجود  2 10% 10 16.67% 12

 داخؿ القاعة
 المجموع  21 011% 51 011% 81

تبيف لنا النتائج التي تحصمنا عمييا مف الجدوؿ أعبله أف أساتذة العمـو اإلنسانية      
يختمفوف في أبداء مبلمح أوجييـ أثناء الحصة فبالنسبة لؤلساتذة الذيف تبدو مبلمح االبتسامة 

%  األساتذة الدائمة االبتسامة عمى  25% ، و تمييا بنسبة  45عمييـ فقدرت نسبتيـ ب 
% ، و  20األساتذة الذيف تبدو مبلمح الصرامة عمى وجوىيـ فقد كانوا بنسبة  وجوىيـ ، أما
% لؤلساتذة الذيف يتحكموف في مبلمح أوجييـ حسب الجو السائد داخؿ  10أخيرا بنسبة 

القاعة . و بالنسبة ألساتذة العمـو االجتماعية فنجد أف أغمبيـ تتضح مبلمح االبتسامة عمييـ 
مف مجموع أساتذة التخصص . و بنسبة أقؿ %  40بنسبة تفاوتة في بعض األحياف بنسب م

داخؿ القاعة و خارجو ، تمييا االبتسامة  ة عمييـدائمالاالبتسامة ممف تبدو  %   25بمغة 
% ، بينما مبلمح الصرامة فكانت ب  18.33الدائمة داخؿ القاعة و خارجو بنسب بمغة 

 . مف مجموع أساتذة التخصص      % 16.67

: يوضح مدى االختبلؼ في إبراز مبلمح الوجو بيف مختمؼ فئات الخبرة ( 74الجدول رقم)
 المينية لؤلساتذة.

 المجموع
 

 البيانات الخبرة المينية
 01أكثر من 

 سنوات 
 01إلي  5من 

 سنوات
 5أقل من 

 سنوات



 

 

 ع % ع % ع %
دائـ االبتسامة داخؿ  4 40% 5 16.67% 11 27.5% 20

 خارجوالقاعة و 
 بعض األحياف مبتسـ 2 20% 12 40% 19 47.5% 33
الصرامة دائما تتضح  3 30% 7 23.33% 5 12.5% 15

 عمى مبلمح وجيؾ
حسب الجو الموجود  1 10% 6 20% 5 12.5% 12

 داخؿ القاعة
 المجموع  01 011% 31 011% 41 011% 81

تبيف لنا النتائج التي تحصمنا عمييا مف الجدوؿ أعبله أف األساتذة ذوى الخبرة المينية       
يختمفوف في أبداء مبلمح أوجييـ أثناء الحصة فبالنسبة لؤلساتذة الذيف تبدو مبلمح االبتسامة 

% بالنسبة ألساتذة  16.67و تمييا بنسبة  األولى،% لمفئة  40عمييـ فقدرت نسبتيـ ب 
% ألساتذة الفئة الثالثة.  و بالنسبة لمبلمح االبتسامة في  47.5انية، و بنسبة الفئة الث

 47.5% ألساتذة الفئة الثانية ،  23.33% لمفئة األولى،  20بعض األحياف فكانت 
%ألساتذة الفئة الثالثة . أما األساتذة الذيف تبدو مبلمح الصرامة عمى وجوىيـ فقد كانوا 

%  12.5% ألساتذة الفئة الثانية،و بنسبة  23.33ة األولى،% ألساتذة الفئ 30بنسبة 
% لؤلساتذة الذيف يتحكموف في مبلمح أوجييـ  10ألساتذة الفئة الثالثة، و أخيرا بنسبة 

و أخيرا حسب الجو السائد داخؿ القاعة فقد كانت النسب  حسب الجو السائد داخؿ القاعة.
% لؤلساتذة  20سنوات،و  5مينية أقؿ مف % لؤلساتذة ذوى الخبرة ال 10موزعة كالتالي 

% لؤلساتذة ذوى الخبرة  12.5سنوات ، و أخيرا بنسبة   10إلي  5ذوى الخبرة المينية مف 
 سنوات.  10المينية أكثر مف 

  مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف مبلمح الوجو بالنسبة لؤلساتذة متفاوتة فمنيـ       
   مف تحدد درجة ابتسامتو حسب الجو الموجود داخؿ القاعة،  مف يكوف مبتسما دائما و منيـ



 

 

الوجو أسرع فباعتبار أف  و ذلؾ نظرا لمعديد مف العوامؿ مثبل الجو الموجود داخؿ القاعة.
 و ىي عبارة عف اإلشارات  الوسائؿ التي تنقؿ المعاني مف المرسؿ إلي المستقبؿ و بالعكس ،

     مف خبلليا لمتعبير عف أحاسيس  يقـو األفراد بالتواصؿو التغيرات التي تحدث لموجو ، و 
   و العبوس لمتعبير    و مشاعر معينة ، مثؿ : االبتسامة و الضحؾ ، لمتعبير عف الفرح ،

، فإف األساتذة يركزوف عمى إبداء االبتسامة الدائمة لطمبتيـ ،          عف الحزف و الغضب 
 ألستاذ كسب عبلقة قوية مع طمبتو . و مف خبلؿ ىذا االبتسامة يستطيع ا

كيؼ تكوف وضعيتؾ الجسمية أثناء  الحصة  ؟السؤال التاسع :   

: يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ التاسع.( 75الجدول رقم )  

النسبة    اإلجابة  التكرار 
62.5 %  تتحرؾ بيف الطمبة  50 

18.75 %  تجمس في المكتب مقاببل لمطمبة  15 
6.25 %  تقؼ خمؼ المكتب  5 
12.5 %  تجمس عمى كرسيا مقاببل لمطمبة مباشرة 10 
011 %  المجموع  81 

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة كبيرة مف       
%  08.75%. تمييا بنسبة   62األساتذة يتحركوف بيف الطمبة  إثناء الحصة و ذلؾ بنسبة 

%  02.5بالنسبة لؤلساتذة الذيف يجمسوف في المكتب مقابميف لمطمبة . و بنسبة أقؿ بمغة 
%  6.25لؤلساتذة الذيف يجمسوف عمى كرسيا مقابميف لمطمبة. بينما النسبة األقؿ بمغة 

 لؤلساتذة الذيف يقفوف خمؼ مكاتبيـ 

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف أغمبية األساتذة يتحركوف بيف الطمبة أثناء       
تباه الطمبة لما الحصة، و اليدؼ مف ذلؾ الحفاظ عمى الجو داخؿ الحصة، و كذلؾ جذب ان

 يقدمونو. لضماف إيصاؿ المعمومة بأبسط طريؽ و الحفاظ عمى تركيز الطمبة معيـ . 



 

 

يوضح مدى اختبلؼ في الوضعيات الجسمية لؤلساتذة أثناء الحصة بيف  ( :76الجدول رقم)
.تخصصي األساتذة  

 المجموع
 

 البيانات التخصص

  نسانيةاإل عموم ال جتماعيةاالعوم ال
 ع % ع %

 تتحرؾ بيف الطمبة 12 60% 38 63.34% 50

تجمس في المكتب  3 15% 12 20% 15
 مقاببل لمطمبة

 تقؼ خمؼ المكتب 3 15% 2 3.34% 5

تجمس عمى كرسيا  2 10% 8 13.33% 10
مقاببل لمطمبة 
 مباشرة

 المجموع  21 011% 61 011% 81
    مف خبلؿ النتائج التي تحصمنا عمييا مف الجدوؿ الخاص نبلحظ أف أغمبية األساتذة       
   فقد بمغة نسبتيـ  الحصة،القاعة أثناء  التحرؾ داخؿ يستخدموف طريقة يفي التخصصفو 
مف مجموع %63.34العمـو االجتماعية  فيو  %،60تخصص العمـو اإلنسانية  في

. تمييا وضعية الجموس عمى المكتب مقابميف لمطمبة بنسب متقاربة بيف أساتذة العمـو األساتذة
%. تمييا وضعية الجموس 20% و  15و العمـو االجتماعية بمغة عمى التوالي    اإلنسانية 

% عند 13.33% عند أساتذة العمـو اإلنسانية و 10عمى كرسيا مقابميف لمطمبة نسبة بمغة 
جتماعية،. أما الوضعية األقؿ استخداما عند األساتذة فيي وضعية الوقوؼ أساتذة العمـو اال

خمؼ المكتب، فقد كانت بنسب ضعيفة عند جميع األساتذة و في كؿ التخصصات فقد بمغة 
أساتذة العمـو  مف إجمالي % 3.34%، و بنسبة  15نسبتيا عند أساتذة العمـو اإلنسانية 



 

 

ضعية الجسمية .و ىذا ما يدؿ عمى التقارب في الذيف يستخدموف ىذه الو االجتماعية 
  بينيـ.الوضعيات الجسمية 

يوضح مدى اختبلؼ في الوضعيات الجسمية لؤلساتذة أثناء الحصة بيف  ( :77الجدول رقم)
 مختمؼ فئات الخبرة المينية لؤلساتذة.

المجم
 وع

 

 البيانات  الخبرة المينية
 01أكثر من 

 سنوات
 01إلي  5من 

 سنوات
 5من أقل 

 سنوات
 ع   % ع  % ع %

 تتحرؾ بيف الطمبة 3 30% 15 50% 32 80% 50
 لمطمبة  تجمس في المكتب مقاببل 1 10% 9 30% 5 12.5% 15
 تقؼ خمؼ المكتب 4 40% 1 3.34% 0 0% 5
10 7.5% 3 16.66

% 
 تجمس عمى كرسيا مقاببل لمطمبة  2 20% 5

 المجموع  0 011% 31 011% 4 011% 81

ي فمف خبلؿ النتائج التي تحصمنا عمييا مف الجدوؿ الخاص نبلحظ أف أغمبية األساتذة     
فئات الخبرة المينية الثبلثة يتحركوف داخؿ القاعة أثناء الحصة ، فقد بمغة نسبتيـ عند 

% ، و عند أساتذة ذوى الخبرة المينية ما 30سنوات  5أساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف 
سنوات فقد  10%، مقارنة باألساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف 50سنوات  10إلي  5بيف 

% . تمييا وضعية الجموس عمى  80بمغة نسبة األساتذة الذيف يتحركوف داخؿ القاعة 
سنوات، و  5المكتب مقابميف لمطمبة بنسب متقاربة بيف األساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف 

 10إلي  5% ، أما عند فئة مف 12.5% و  10التوالي  سنوات بمغة عمى 10أكثر مف 
%. تمييا وضعية الجموس في المكتب مقابميف لمطمبة نسبة بمغة  30سنوات فقد بمغة النسبة 

% عند أساتذة الخبرة 30سنوات و  5% عند األساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف 10



 

 

سنوات فكانت  10برة المينية أكثر مف المينية مف الدرجة الثانية، بينما عند أساتذة ذوى الخ
%. و تمييا وضعية الجموس عمى كرسيا مقابميف لمطمبة بنسب متفاوتة بيف 12.5النسبة 

%، تمييا 20جميع الفئات، فعند فئة الخبرة المينية األولى بمغة نسبة استخداـ ىذه الوضعية 
الوضعية األقؿ استخداما  % عند الفئة الثالثة . أما 7.5% ، و أخيرا بنسبة  16.66بنسبة 

عند األساتذة فيي وضعية الوقوؼ خمؼ المكتب، فقد كانت بنسب ضعيفة عند جميع 
األساتذة و في كؿ فئات الخبرة المينية فقد بمغة نسبتيا عند األساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ 

 10إلي  5% عند األساتذة ذوى الخبرة المينية مف 3.35%، و بنسبة  40سنوات  5مف 
 سنوات، في حيف انعدمت نسبة استخداميا عند األساتذة ذوى الخبرة المينية مف الفئة الثالثة.

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف أغمبية األساتذة يتحركوف بيف الطمبة أثناء       
الحصة، و اليدؼ مف ذلؾ الحفاظ عمى الجو داخؿ الحصة، و كذلؾ جذب انتباه الطمبة لما 

، و لضماف إيصاؿ المعمومة بأبسط طريؽ و الحفاظ عمى تركيز الطمبة معيـ يقدمونو.
باعتبار أف العممية االتصالية تتأثر بعنصر المسافة التي تفصؿ المرسؿ بالمتمقي مف حيث 

بعد المسافة يعكس العبلقة غير الودية أما في التعميـ فبلبد أف تػكوف البعد      أو القرب ف
، فمف خبلؿ تمؾ المسافة يحس الطالب بأف أو بعد األستاذ عف طبلبو المسافة مناسبة لقرب 

األستاذ ميتـ بو   و خاصة في حالة التحرؾ و الذىاب لمطمبة ، فمف خبلؿ ىذه الوضعية 
 .يخمؽ األستاذ جو مناسب لمتفاعؿ و التواصؿ مع طمبتو

ىؿ تيتـ بالمباس و جانب الينداـ ؟ : لعاشرالسؤال ا  

يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ الحادي عشر .( :  78الجدول رقم )   

 البيانات  التكرار النسبة 

50 %  دائما  40 
50 %  أحيانا 40 



 

 

0 %  نادرا  0 
011 %  المجموع  81 

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنج أف نسبة اىتماـ األساتذة      
و دائما في اىتماميـ بالمباس و جانب الينداـ ، حيث بمغة ىذه النسبة   متساوية بيف أحيانا 

 % متساوية فيما بينيما. 50

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة يولوف أىمية كبيرة لجانب المباس و    
 الينداـ لما لو مف أىمية كبيرة بالنسبة ليـ حسب نظر أغمبيتيـ

األساتذة.لمباس و الينداـ بيف اختبلؼ االىتماـ بجانب ا: يوضح مدى ( 79لجدول رقم)ا  

 المجموع
 

 البيانات التخصص

 نسانيةاإل عموم ال جتماعيةاالعوم ال
 ع % ع %

 دائما 10 50% 40 66.66% 40
 أحيانا 10 50% 20 33.34% 40
 نادرا 0 0% 0 0 0
 المجموع  21 011% 61 011% 81

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف أغمبية أساتذة ييتموف بجانب المباس و الينداـ       
%،  و 50بصفة دائمة و لكف بنسب متفاوتة فقد بمغة النسبة عند أساتذة العمـو اإلنسانية 

مف إجمالي أساتذة التخصص ممف ييتموف بيذا %  66.66عند أساتذة العمـو االجتماعية 
بصفة دائمة . أما نسب األساتذة الذيف ييتموف بجانب المباس و الينداـ بصفة غير الجانب 

% عند أساتذة العمـو اإلنسانية ،و بنسبة  50دائمة أي أحيانا فقد كانت بنسب متفاوتة بمغة 
. في حيف نبلحظ انعداـ نسب  العمـو االجتماعيةفي تخصص  مف األساتذة % 33.34

 ييتموف بيذا الجانب .   األساتذة الذيف نادرا ما 



 

 

( : يوضح مدى اختبلؼ االىتماـ بجانب المباس و الينداـ بيف مختمؼ فئات 80الجدوؿ رقـ)
 الخبرة المينية لؤلساتذة.

 البيانات  الخبرة المينية المجموع
 01أكثر من 

 سنوات 
 01إلي  5من 

 سنوات
 5أقل من 

 سنوات
 ع % ع % ع %

 دائما 5 50% 16 53.33% 19 47.5% 40
 أحيانا 5 50% 14 46.67% 21 52.5% 40
 نادرا 0 0 0 0 0 0 0
 المجموع  01 011% 31 011% 41 011% 81

     مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف نسب درجة االىتماـ بجانب المباس و الينداـ       
في كبل الحالتيف سواء كانت االىتماـ بصفة دائمة أو أحيانا ، فقد بمغة نسبتيـ في كبل 

 50سنوات  5الخياريف )االىتماـ أحيانا و دائما( عند األساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف 
% متساوية لكبل الخياريف ،أما عند أساتذة الفئة الثانية مف الخبرة المينية فقد بمغة نسبة ممف 

 46.67% ،و الذيف ييتموف بو أحيانا فقد بمغة نسبتيـ  53.33ييتموف بيذا الجانب دائما 
سنوات فقد كانت نسبة االىتماـ بيذا الجانب  10%. و عند األساتذة ذوى الخبرة أكثر مف 

 47.5% لمذيف يستخدمونيا أحيانا و بنسبة 52.5مف دائما و ذلؾ بنسبة بمغة   أحيانا أكثر 
موف بيذا الجانب دائما . في حيف نبلحظ انعداـ نسب األساتذة مف كؿ فئات % لمذيف ييت

 الخبرة المينية الذيف نادرا ما ييتموف بيذا الجانب. 

       مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األساتذة يولوف أىمية كبيرة لجانب المباس      
مممظير أىمية كبيرة في ، فأغمبيتيـو الينداـ لما لو مف أىمية كبيرة بالنسبة ليـ حسب نظر 

تكويف االنطباع األوؿ عف األفراد ، و لذلؾ يعتبر مكمبل لعممية االتصاؿ ، و قد يكوف لشكؿ 
      و قد يكوف ىذا التأثير سمبًا عمى اآلخريف ، الجسـ و المظير العاـ دور كبير في التأثير



 

 

، فميذا السبب والشعر االىتماـ بالييئةأو إيجابًا و ذلؾ مف خبلؿ : المبلبس ، و ألوانيا ، و 
 .نجد أف نسبة كبيرة مف أساتذة التخصصيف ييتموف بيذا الجانب الميـ 

   لماذا تيتـ بذلؾ ؟السؤال الحادي عشر: 

يمثؿ األرقاـ و النسب المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ الثاني عشر .( :  80الجدول رقم )   

 البيانات  التكرار النسبة 
68.75 % ألنيا تعكس شخصية األستاذ  55 

 المنضبط
18.75 % لكي تظير أماـ طبلبؾ بالمظير  15 

 البلئؽ مف حيث النظافة و الينداـ 
12.5 %  ألنؾ تيتـ بيذه الجوانب الشكمية  10 
011 %  المجموع  81 

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدوؿ السابؽ نستنتج أف نسبة كبيرة مف       
%  ييتموف المباس وجانب المظير ألنيا تعكس شخصية األستاذ  68.75األساتذة و البالغة 

المنضبط . بينما نسبة األساتذة الذيف ييتموف بيذا الجانب لكي يظيروف أماـ طبلبيـ 
%. بينما النسبة األقؿ كانت   18.75فة و الينداـ بمغة بالمظير البلئؽ مف حيث النظا

 %  12.5لؤلساتذة الذيف ييتموف بالجوانب الشكمية و البالغة ب

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األغمبية الكبيرة مف األساتذة ييتموف بالمباس و   
ضبط، فالمظير جانب المظير ألنيا حسب رأي أغمبية األساتذة تعكس شخصية األستاذ المن

 البلئؽ يعكس شخصية صاحبو. 

يوضح اختبلؼ أسباب االىتماـ بجانب المباس و الينداـ بيف مختمؼ  ( :82الجدول رقم)
 فئات تخصصات األساتذة .



 

 

 البيانات التخصص المجموع 
  نسانيةاإل عموم ال عموم اجتماعيةال 

 ع % ع %
ألنيا تعكس شخصية  10 50% 45 75% 55

 المنضبطاألستاذ 
لكي تظير أماـ طبلبؾ  6 30% 9 15% 15

بالمظير البلئؽ مف 
 حيث النظافة و الينداـ

ألنؾ تيتـ بيذه الجوانب  4 20% 6 10% 10
 الشكمية

 المجموع  21 011% 41 011% 81
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا تبلحظ أف نسبة كبيرة مف أساتذة العمـو اإلنسانية       

ييتموف بجانب المباس و الينداـ باعتبارىا حسب و جيات نظرىـ بأنيا تعكس شخصية 
%، بينما الذيف ييتموف بيا لكي يظيروا أماـ  50األستاذ المنضبط و ذلؾ بنسبة بمغة 

% ، مقارنة نسبة  30بلبيـ بالمظير البلئؽ مف حيث النظافة و الينداـ فقد بمغة نسبتيـ ط
الذيف ييتموف بيذا الجانب ألنيـ ييتموف بالجوانب الشكمية . أما عند أساتذة العمـو 
االجتماعية فأف أغمبيتيـ ييتموف بيذا الجانب ألنيا تعكس شخصية األستاذ المنضبط و ذلؾ 

مف األساتذة الذيف قالوا بأف سبب اىتماميـ بجانب %  15تمييا بنسبة  % ، و 75بنسبة 
بينما النسبة األقؿ مف لكي يظيروا أماـ طبلبيـ بالمظير البلئؽ مف حيث النظافة و الينداـ. 

الىتماميـ  قالوا بأف سبب اىتماميـ بيذا الجانب يعود%  10 األساتذة و المقدرة ب
 بينيا الينداـ و المباس.   مف   و التي  بالجوانب الشكمية

( : يوضح اختبلؼ أسباب االىتماـ بجانب المباس و الينداـ بيف مختمؼ 83الجدوؿ رقـ)
 فئات الخبرة المينية لؤلساتذة.



 

 

 البيانات  الخبرة المينية المجموع
 01أكثر من 

 سنوات
 5البيانات من 

 سنوات 01إلي 
 5أقل من 

 سنوات
 ع % ع % ع %

ألنيا تعكس شخصية  4 40% 19 63.34% 32 80% 55
 األستاذ المنضبط

لكي تظير أماـ  4 40% 8 26.66% 2 5% 15
طبلبؾ بالمظير 
البلئؽ مف حيث 
 النظافة و الينداـ

ألنؾ تيتـ بيذه  2 20% 3 10% 6 15% 10
 الجوانب الشكمية

 المجموع  01 011% 31 011% 41 011% 81
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا تبلحظ أف نسبة كبيرة مف األساتذة ييتموف بجانب       

     المباس و الينداـ باعتبارىا حسب و جيات نظرىـ بأنيا تعكس شخصية األستاذ المنضبط 
سنوات و بنسبة   5%لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية أقؿ مف  40و ذلؾ بنسبة بمغة 

سنوات .بينما الذيف  10% لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية أكثر مف  80%، و بنسبة 63.34
ييتموف بيا لكي يظيروا أماـ طبلبيـ بالمظير البلئؽ مف حيث النظافة و الينداـ فقد بمغة 

%  26.66و بنسبة  سنوات، 5ذوى الخبرة المينية أقؿ مف % لؤلساتذة  40نسبتيـ 
% لؤلساتذة ذوى الخبرة  5سنوات تمييا بنسبة  10إلي  5لؤلساتذة ذوى الخبرة المينية مف 

سنوات. مقارنة بنسب األساتذة  الذيف ييتموف بيذا الجانب ألنيـ  10المينية أكثر مف 
% في الفئة الثانية ، 10%  20لفئة األولى ييتموف بالجوانب الشكمية فقد بمغة نسبتيـ في ا

 %. 15بينما في الفئة الثالثة بمغة نسبتيـ 



 

 

مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نستخمص أف األغمبية الكبيرة مف األساتذة باختبلؼ       
تخصصاتيـ و خبرتيـ المينية ييتموف بالمباس و جانب المظير ألنيا حسب رأي أغمبية 

ستاذ المنضبط، فالمظير البلئؽ يعكس شخصية صاحبو، فمف األساتذة تعكس شخصية األ
       ،  و ليذا السببخبلؿ ىذا المظير يرسخ األستاذ صورة نمطية جيدة لو في أذىاف طمبتو

حدث يُ  ألنو تعمؽ بعض الثقافات أىمية كبيرة عمى المظير اإلنساف و عمى جاذبية المظير ،
جسمي ، و البشرة ، و الشعر ، والييئة ، و نوع التفاعؿ بيف األفراد مف خبلؿ : المظير ال

التي بواسطتيا يتـ إرساؿ إشارات تواصمية غير  غيرىا مف األمور و  المباس ،  ألوانيا
   .لفظية

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 المبحث الثاني: نتائج الدراسة ، المقترحات و التوصيات.

 المطمب األول: نتائج الدراسة.  

 يتضح لنا مف خبلؿ تحميؿ البيانات حوؿ مدى تأثير  األول:التساؤل ب المتعمقة نتائجال
التخصص و الخبرة المينية في استخداـ األساتذة لميارات التحدث المفظية و غير المفظية 
، تبيف لنا أف ىاذيف العامميف يؤثراف بالفعؿ في استخداـ األساتذة ليذه الميارات ، فمف 

باختبلؼ تخصصاتيـ الثبلثة ، سواء عند  خبلؿ اإلجابات المتحصؿ عمييا مف األساتذة
أساتذة العمـو اإلنسانية أو أساتذة العمـو االجتماعية ، و كذلؾ أساتذة عمـ النفس . و 

أكدوا ذلؾ ،   % 62.5باختبلؼ سنوات خبراتيـ المينية. فالنسب أثبتت ذلؾ فما يقارب 
ؤثر في استخدامو في حيف نسبة قميمة فقط نفت أف تخصص األستاذ و خبرتو المينية ت

. و السبب %  37.5لميارات التحدث المفظية و غير المفظية و ذلؾ بنسبة ال  تتعدى 
في ذلؾ حسب رأي أغمبية يعود لمعرفة األساتذة ذوى الخبرة المينية و أصحاب 

التعامؿ و استخداـ أفضؿ الطرؽ سواء كانت المفظية أو غير المفظية االختصاص طرؽ 
، فيذه النقطة ىي أساس نجاح العممية االتصالية ، فمف خبلؿ معرفة  ألنو يفوقيـ سنف

ىذه الطرؽ يمكف استثمار ىذه الميارات بالشكؿ الصحيح الذي يساعد األستاذ في إيصاؿ 
رسالتو االتصالية لطمبتو.و كذلؾ معرفة أىمية ىذه الميارات و قيمتيا في تفعيؿ العممية 

يعتبر عامبل و مؤثرا في استثمار ىذه  االتصالية و خاصة عند أىؿ االختصاص
الميارات بالطريقة الصحيحة التي تضمف فعالية العممية االتصالية بيف األستاذ و طمبتو 
.و ىذا يعني أف الخبرة المينية لؤلستاذ و تخصصو يعتبراف عامبلف ميماف قي مدى 

 أو غير المفظية.   استخداـ األستاذ و كيفية استثماره لميارات التحدث سواء كانت المفظية
  مدى  يتضح لنا مف خبلؿ تحميؿ البيانات حوؿ :ثانيالتساؤل الالمتعمقة ب لنتائجا

تأثير ميارات التحدث المفظية عمى فعالية العممية االتصالية بيف األستاذ و طمبتو ، 
تبيف لنا أف ليذه الميارات دورا ميما في تفعيؿ العممية االتصالية بيف األستاذ و طمبتو 



 

 

، فمف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا في مختمؼ األسئمة مف األساتذة باختبلؼ 
تخصصاتيـ و عدد سنوات خبرتيـ المينية أنيـ يولوف أىمية كبيرة ليذه الميارات ، 
فبالنظر إلي أىميتيا في العممية االتصالية فأف أغمب األساتذة يستخدموف ىذه 

ف ىذه الميارات تساىـ بشكؿ كبير في الميارات بدرجات عالية و السبب في ذلؾ أل
إيضاح و تفسير ما يريد األستاذ قولو ، و ما أثبت ذلؾ ىو النسب المتحصؿ عمييا 

مف األساتذة أكدوا أف ىذه  % 41مف إجابات األساتذة تبيف لنا أف ما نسبتو 
الميارات تساىـ في إيضاح و تفسير معموماتيـ و كذلؾ تسييؿ عممية التواصؿ مع 

. و لظمآف االستخداـ األمثؿ ليذه الميارات وجدنا أف أغمبية األساتذة  الطمبة
يستخدموف أسموب التحدث و الكتابة عمى الصبورة معا لضماف االستثمار الصحيح 
ليذه الميارات ، و كذلؾ التركيز عمى اختيار نبرات الصوت المناسبة لمموقؼ 

داـ األمثمة الواقعية و السيمة االتصالي و استخداـ أسموب طرح األسئمة و كذلؾ استخ
لتفسير المعطيات و كذلؾ لجعؿ طمبتيـ يتفاعموف معيـ .و لتطوير ىذه الميارات و 
تنميتيا يقـو أغمبية األساتذة بالقراءة و المطالعة لكؿ ما يفيد في تنمية ىذه الميارات 

ًا فعاؿ و بدرجة أقؿ الخضوع لدورات تكوينية . و مجمؿ القوؿ أف ليذه الميارات دور 
 في تفعيؿ العممية بيف األستاذ و طمبتو.

 مف خبلؿ تحميؿ البيانات حوؿ مدى تأثير ميارات  التساؤل الثالث:ب المتعمقة نتائجال
التحدث غير المفظية عمى فعالية العممية االتصالية بيف األستاذ و طمبتو، تبيف لنا أف 
ليذه الميارات دورًا ميـ في فعالية االتصالية بيف األستاذ و طمبتو ، فمف خبلؿ 

أىمية الكممات و األلفاظ استخداـ اإلشارات و اإليماءات و نظرات العيف لمتأكيد عمى 
، يمكف شد انتباىيـ و تسييؿ عممية استيعابيـ لما يقدمو األساتذة ، كذلؾ عف طريؽ 
استخداـ حركات اليديف التي بدورىا تمعب دورًا ميما في تدعيـ و التأكيد عمى ما 
يقولو األستاذ ، و كذلؾ مف خبلؿ االىتماـ بجانب المباس و الينداـ يمكف أف تعطيو 

نة عند الطمبة و بالتالي تسييؿ عممية التواصؿ معيـ، و باإلضافة إلي ذلؾ مكا



 

 

التحرؾ بيف الطبلب و االبتسامة في وجوه الطمبة أثناء الحصة يمكف أف تساىـ في 
 تقريبيـ لؤلستاذ و إبقائيـ عمى اتصاؿ دائـ مع األستاذ أثناء الحصة .

 : التوصيات و االقتراحاتنيلمطمب الثاا
 ائج البحث أود أف عرض بعض التوصيات والمقترحات:وفي ضوء نت

 المقترحات 
ػ إجراء دراسات مشابية حوؿ ميارات التحدث المفظية و غير المفظية  كمية العمـو 

 اإلنسانية و االجتماعية  بجامعة بسكرة 

ػ إجراء دراسات مشابية حوؿ ميارات االتصاؿ المفظي وغير المفظي في اإلدارات 
 فييا اتصاؿ مباشر مع الجميور.الحكومية والتي 

ػ إجراء استطبلعات مستمرة عف مدى توافر األساتذة ليذه الميارات، لتعزيز اإليجابيات 
 وتعديؿ السمبيات.

  التوصيات 
ػ عقد دورات مستمرة لؤلساتذة ؛ لضرورة امتبلكيـ التحد، إلحداث التفاعؿ اإليجابي  

 المؤثر في تواصميـ مع الطبلب.

األساتذة  بأىمية ميارات التحدث المفظية و غير المفظية ؛ لما ليا مف أثار ػ توعية 
 ايجابية عمى المدى القريب والبعيد في تفعيؿ العممية االتصالية بيف األساتذة و طمبتيـ .

ػ ضرورة التركيز عمى استخداـ المغة الواضحة و الصوت المفيـو و المناسب لتسييؿ 
 لمرسالة االتصالية التي ينقميا األستاذ. عمية استيعاب و فيـ الطمبة 

ػ مراعاة الدقة في استخداـ التوقيت المناسب خبلؿ عممية االتصاؿ مع الطبلب،لما لذلؾ 
 مف أثر إيجابي عمى طبيعة العبلقة مع الطبلب.

التركيز عمى استخداـ لغة الجسد لما ليا مف تأثير ايجابي في تفعيؿ العممية االتصالية 
 و طمبتو .  بيف األستاذ 



 

 

ػ توعية أعضاء األساتذة  بأىمية عنصر الحركات كأحد أىـ عناصر الميارات غير 
 المفظية التي تساىـ في  تحسيف مستوى فعالية العممية االتصالية .

ػ ضرورة تقويـ أداء األستاذ الجامعي لنفسو،سواًء مف وجية نظر طبلبو أو مف وجية 
  تفادة مف نتائج ىذا التقويـ في تطوير أداءه.نظره شخصيًا،مع وضع آلية واضحة لبلس

 

 

  



 

 

 خاتمة:

إف دراسة العممية االتصالية بيف األستاذ و طمبتو بصفة عامة موضوع معقد ال يمكف 
ليذا البحث المتواضع اإللماـ بكؿ جوانبو ، و خاصة أف العبلقة ال تكوف ظاىرية ، و نظرا 

أف نوضح أىمية استخداـ ميارات التحدث ألىمية الموضوع حاولنا مف خبلؿ ىذه الدراسة 
و الدور الفعاؿ الذي في تفعيؿ العممية االتصالية بيف األستاذ و طمبتو  ، باعتبار أف 

 االتصاؿ ىو المحرؾ األساسي في العبلقة االتصالية بيف األستاذ و طمبتو.

ميارات و خبلصة القوؿ أف األستاذ الذي يمتمؾ الميارات االتصالية الكافية و خاصة 
تساعده بشكؿ كبير في تسييؿ اتصالو مع طمبتو و عمى صيرورة  ،التحدث بوجييو

  .و بالتالي تحقيؽ الفعالية االتصالية بينو و بيف طمبتو الحصة، 
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خالليا يحدد األساتذة نبرات الصوت أثناء تقديم الرسائل االتصالية  

 لطمبتيم ، بين مختمف فئات الخبرة المينية لألساتذة.

44 

( : يمثل األرقام و النسب المتحصل عمييا من  45الجدول رقم )     033
 السؤال الحادي عشر .                                            

45 



 

 

يوضح أرقام و نسب االختالف في الطرق التي  (:46رقم)لجدول ا 034
 لطمبتيم،يستخدميا األساتذة في تفسير و شرح المعومات التي يقدمونيا 

 بين مختمف تخصصات األساتذة.

46 

يوضح أرقام و نسب االختالف في الطرق التي  (:47رقم)الجدول  035
 لطمبتيم،يستخدميا األساتذة في تفسير و شرح المعومات التي يقدمونيا 

 بين مختمف فئات الخبرة المينية لألساتذة.

47 

( : يمثل األرقام و النسب المتحصل عمييا من السؤال  48الجدول رقم )  136
 الثاني عشر

48 

يوضح أرقام و نسب االختالف في الطرق التي  (:49رقم)الجدول  037
يستخدميا األساتذة لجعل الطمبة يتفاعمون معيم ، بين مختمف تخصصات 

 األساتذة.

49 

يوضح أرقام و نسب االختالف في الطرق التي  (:51رقم)الجدول  039
يستخدميا األساتذة لجعل الطمبة يتفاعمون معيم، بين مختمف فئات الخبرة 
 المينية لألساتذة.

51 

( : يمثل األرقام و النسب المتحصل عمييا من السؤال  50الجدول رقم )  041
 األول.

50 

في استخدام ميارات  ( : يوضح أرقام و نسب االختالف52الجدول رقم) 042
 التحدث غير لفظية بين مختمف تخصصات األساتذة.

52 

يوضح أرقام و نسب االختالف في استخدام ميارات  (:53رقم)الجدول  044
 التحدث غير لفظية بين مختمف فئات الخبرة المينية لألساتذة.

53 

( : يمثل األرقام و النسب المتحصل عمييا من السؤال  54الجدول رقم )  045
 الثاني.

54 



 

 

يوضح أرقام و نسب االختالف في سبب استخدام لغة  (:55رقم)الجدول  046
 الجسد )ميارات غير لفظية( بين مختمف تخصصات األساتذة.

55 

يوضح أرقام و نسب االختالف في سبب استخدام لغة  (:56رقم)الجدول  047
 الجسد )ميارات غير لفظية( بين مختمف فئات الخبرة المينية لألساتذة.

56 

( : يمثل األرقام و النسب المتحصل عمييا من السؤال  57الجدول رقم )  048
 الثالث.

57 

يوضح أرقام و نسب االختالف في كيفية الموافقة بين  (:59رقم)الجدول  049
 حركات الجسم و األلفاظ بين مختمف فئات الخبرة المينية لألساتذة

58 

( : يمثل األرقام و النسب المتحصل عمييا من السؤال  61الجدول رقم )  051
 الرابع.

61 

 ( : يوضح أرقام و نسب االختالف في مدى استخدام60الجدول رقم) 053
 األساتذة لميارات التحدث غير المفظية  بين مختمف تخصصاتيم .

60 

( : يوضح أرقام و نسب االختالف في مدى استخدام 62الجدول رقم) 054
األساتذة لميارات التحدث غير المفظية  بين مختمف فئات الخبرة المينية 

 لألساتذة.

62 

( : يمثل األرقام و النسب المتحصل عمييا من السؤال  63الجدول رقم )  055
 الخامس.

63 

يوضح أرقام و نسب االختالف في مدى استخدام إشارات  (:64رقم)الجدول  056
األساتذة.مختمف تخصصات  المناقشة بيناليدين عند   

64 

يوضح أرقام و نسب االختالف في مدى استخدام إشارات  (:65رقم)الجدول  057
مختمف فئات الخبرة المينية لألساتذة. المناقشة بيناليدين عند   

65 



 

 

( : يمثل األرقام و النسب المتحصل عمييا من السؤال  66الجدول رقم )  058
 السادس.

66 

يوضح نسب االختالف في مدى المحافظة عمى االتصال  (:67رقم)الجدول  059
مختمف تخصصات مجتمع الدراسة . العيني بين  

67 

يوضح نسب االختالف في مدى المحافظة عمى االتصال  (:68رقم)الجدول  060
 العيني  بين مختمف فئات الخبرة المينية لألساتذة.

68 

( : يمثل األرقام و النسب المتحصل عمييا من السؤال  69الجدول رقم )   061
 السابع. 

68 

يوضح نسب االختالف في كيفية المحافظة عمى  (:71رقم)الجدول  062
 االتصال العيني  بين مختمف تخصصات األساتذة.

71 

( : يوضح نسب االختالف في كيفية المحافظة عمى 70الجدول رقم) 063
فئات الخبرة المينية لألساتذة. االتصال العيني  بين مختمف  

70 

( : يمثل األرقام و النسب المتحصل عمييا من السؤال  72الجدول رقم )  064
 الثامن.

72 

( : يوضح مدى االختالف في إبراز مالمح الوجو بين 73الجدول رقم) 065
 مختمف تخصصات األساتذة.

73 

مالمح الوجو بين ( : يوضح مدى االختالف في إبراز 74الجدول رقم) 066
 مختمف فئات الخبرة المينية لألساتذة.

74 

( : يمثل األرقام و النسب المتحصل عمييا من السؤال 75الجدول رقم ) 067
 التاسع.

75 

( : يوضح مدى اختالف في الوضعيات الجسمية لألساتذة 76الجدول رقم) 068
.تخصصي األساتذةأثناء الحصة بين   

76 



 

 

: يوضح مدى اختالف في الوضعيات الجسمية لألساتذة ( 77الجدول رقم) 069
 أثناء الحصة بين مختمف فئات الخبرة المينية لألساتذة.

77 

( : يمثل األرقام و النسب المتحصل عمييا من السؤال  78الجدول رقم )  070
 الحادي عشر .

78 

اليندام ( : يوضح مدى اختالف االىتمام بجانب المباس و 79لجدول رقم)ا 071
 بين مختمف تخصصات األساتذة.

79 

( : يوضح مدى اختالف االىتمام بجانب المباس و اليندام 81الجدول رقم) 072
 بين مختمف فئات الخبرة المينية لألساتذة.

81 

( : يمثل األرقام و النسب المتحصل عمييا من السؤال  80الجدول رقم )  073
 الثاني عشر 

80 

: يوضح اختالف أسباب االىتمام بجانب المباس و ( 82الجدول رقم) 074
 اليندام بين مختمف فئات تخصصات األساتذة .

82 

( : يوضح اختالف أسباب االىتمام بجانب المباس و 83الجدول رقم) 075
 اليندام بين مختمف فئات الخبرة المينية لألساتذة. 

83 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

قائمة األشكال:   

 رقم الشكل  أسم الشكل  الصفحة 

 10  (:  يمثل مكونات العممية االتصالية 10شكل بياني رقم ) 23

(: يوضح التوزيع البياني لمجتمع البحث حسب الجنس.12الشكل البياني رقم ) 90  12 

.(: يمثل التمثيل البياني لألستذة حسب السن13الشكل البياني رقم ) 91  13 

البياني لتوزيع األساتذة حسب متغير الخبرة (: يوضح الرسم 14لشكل البياني رقم )ا 92
 المينية.

14 

(: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب التخصص.15الشكل رقم) 93  15 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

امعة محمد خيضر بسكرةج  

كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية                 

 قسم العموم اإلنسانية

 شعبة عموم اإلعالم و االتصال 

تخصص اتصال و عالقات عامة           

:عنوان المذكرة   

 

 

 

 

الحصوؿ عمي شيادة الماستر شعبة إعبلـ و اتصاؿ تخصص اتصاؿ في أطار إتماـ مذكرة 
 و عبلقات عامة ، أضع بيف أيديكـ أساتذتنا الكراـ ىذه االستمارة البحثية .

في الخانة × الرجاء قراءة كؿ عبارة ثـ اإلجابة عف األسئمة بوضع العبلمة  مالحظة : 
ـ عمما أف المعمومات نحيطك . مع ضرورة إجابة واحدة فقطالتي تراىا مناسبة .

 التي ستدلوف بيا ستبقى في كنؼ السرية و لف تستخدـ إال ألغراض عممية فقط

ميارات التحدث و فعالية األداء في العممية االتصالية بين األستاذ 
 الجامعي و طمبتو

ـ دراسة مسحية عمى أساتذة كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية 

 (ـبجامعة بسكرة )القطب الجامعي شتمة 



 

 

 من أعداد  الطالب :                                تحت إشراف األستاذ : 

 ػػ عبد الرحماف زيد                                     ػػ بوزيد رممي

2105 – 2104:  يةالجامع سنة ال  

 البيانات الشخصية      

ذكر                           أنثى      ػ الجنس :          1  

ػ السف : ................... 2  

ـ الخبرة المينية :  3  

سنوات  10إلي  5مف             سنوات               5أقؿ مف  ػ      

سنوات                     10أ كثر مف                                  

                    ػ في التدريس :               

ـ الرتبة  : 4  

 ػ أستاذ متربص                                  ػ محاضر  ب 

 أستاذ مساعد ب                                 ػ أستاذ محاضر أ  

 أستاذ مساعد أ                                   ػ أستاذ التعميـ العالي    

ػ التخصص الذي تدرسو : ..........................  5     

المحور األول : تأثير تخصص األستاذ و خبرتو المينية عمى استخدامو 
 لميارات التحدث المفظية و غير المفظية. 



 

 

  ؟في استخدامو لميارات التحدث المفظية و غير المفظية ؤثرتاألستاذ  خبرةـ ىل  0

 نعـ                                         ال 

                      ؟  ما السبب في ذلك ـ 2

 ػ خبرة األستاذ الكبير أكسبتو خبرة كبيرة في ىذا المجاؿ 

لفظية أو غير لفظية ألنو ػ معرفتو لطرؽ التعامؿ و استخداـ أفضؿ الطرؽ سواء كانت 
 بطبيعة األمر يفوقيـ سننا .

  ػ األساتذة الجدد لدييـ القدرة عمى التواصؿ مع الطمبة ألنيـ مف نفس الجيؿ تقريبا

ـ كيف يؤثر تخصص األستاذ عمى درجة استخدامو لميارات التحدث المفظية و غير  3
 المفظية ؟

عيؿ العممية االتصالية ػ معرفة أىمية ىذه الميارات و قيمتيا في تف  

 ػ معرفة تقنيات استخداميا و طرؽ توظيفيا 

المحور الثاني: متعمق بتأثير باستخدام ميارات التحدث المفظية عمى فعالية 
 العممية االتصالية بين األستاذ و طمبتو .

ـ ىل تتواصل مع طمبتك خارج أطار الحصة  ؟ 0   

 ػ نعـ                                ػ ال    

ـ في حالة اإلجابة بنعم تواصمك معيم خارج الحصة يكون بنفس طريقة التواصل أثناء  2
 الحصة .

 ػ نعـ                                 ػ ال



 

 

ـ ما سبب ذلك في حالة اإلجابة ب نعم؟ 3  

الطالب ػ بناء عبلقة اتصالية قوية بيف األستاذ و   

 ػ كسب اكبر عدد ممكف منيـ ما يسيؿ عممية التواصؿ معيـ أثناء الحصة . 

تحقيؽ األلفة بينؾ و بيف طمبتؾ ػ   

 ػ  تحقيؽ التفاعؿ االتصالي 

ـ ىل تنظر لنفسك أنك تمتمك الميارات الكافية التي تجعمك أكثر فعالية مع طمبتك ؟ 4  

 نعـ                       ال 

ـ كيف تنمييا  ؟   5   

ػ الخضوع لدورات تكوينية    

 ػ االحتكاؾ باألساتذة ذوي الخبرة المينية 

 ػ القراءة و المطالعة الشخصية لكؿ ما يفيد في تنمية ىذه الميارات .   

ـ كيف تقوم بالتحضير لمدرس أدائيا من جانب استغالل ميارات التحدث  6  

 المفظية ؟

 ػ التركيز  جانب الصوت 

استغبلؿ حركات الجسـ التدرب ػ   

مف خبلؿ التركيز عمى حركات اليديف و اإليماءات  التدرب  ػ  



 

 

ـ كيف تساىم ميارات التحدث المفظي في تفعيل العممية االتصالية بين األستاذ و طمبتو  7
 أثناء الحصة 

 ػ  تسييؿ عممية التواصؿ مع الطمبة .

جيدة مع الطمبة تسيؿ عممية التواصؿ معيـ .ػ بناء عبلقة   

 ػ إيضاح و تفسير ما تريد قولو بأبسط طريقة .

ـ أكثر طريقة تستخدميا  لمتواصل لفظيا من طمبتك  ؟ 8   

االتصاؿ الشفوي مف خبلؿ العرض واإللقاء .ػ   

ػ التحدث  بصوت واضح و نطؽ سميـ .   

 ػ أستخدـ المغة و المصطمحات سيمة الفيـ .  

 ػ التحدث و الكتابة عمى الصبورة  معا . 

ـ  تنوع في نبرات الصوت ارتفاعا و انخفاضا و سرعتو  ) سريعا بالشرح ، أو أحيانا  9
 بطيء و أحيانا    معتدل  (. أثناء  الحصة . 

نادرا                       اأحيان                                       دائما   

ـ عمى أي أساس تحدد نبرة الصوت  01  

ػ الموقؼ االتصالي    

ػ أىمية الموضوع    

  ػ درجة اىتماـ الطمبة لما تقدمو  

ـ كيف تقوم بشرح  و تفسير المعمومات و المعطيات لمطمبة ؟ 00  



 

 

الصبورة بيدؼ الشرح . ) ػ تقـو بشرح و تفسير المعمومات و المعارؼ و التخطيط عمى 
 الشرح األكاديمي البحت (

ػ تستخدـ األمثمة الواقعية لمشرح و التفسير .   

تستخدـ أسموب القصة ػ    

 ػ تقدـ أسئمة لمطمبة لمعرفة درجة استيعابيـ لمرسالة الممقاة .

ـ كيف تجعل الطمبة يشاركونك أثناء  الحصة؟  02   

    ػ طمب ممخص لما قدمتو                ػ طرح األسئمة                 

      ػ النقاش معيـ                                 ػ استعماؿ اإلشارات  

 المحور الثالث : متعمق بتأثير استخدام ميارات التحدث غير المفظية عمى 
 فعالية العممية االتصالية بين األستاذ و طمبتو .

تستخدم ميارات التحدث غير المفظية مع طمبتك ؟  كيفـ  0  

موافقة الرسالة المفظية مع غير المفظية ) اصدرا الكممات و تصاحبيا اإليماءات أو اإلشارة  ػ
. 

ػ تكرار الرسالة غير المفظية لمرسالة المفظية ) مثبل يذكر األستاذ رقما معيف يمثمو أو يرسمو 
 في اليواء . 

اإلشارات و اإليماءات ، نظرات العيف ، تعبيرات الوجو .ػ استخداـ   

                          ػ استخداـ نبرات الصوت لمتأكيد عمى أىمية الكممات أو األلفاظ  
    



 

 

؟ـ ما سبب ذلك  2  

ػ لشد انتباه الطمبة لما تقولو    

  ػ لتدعيـ ما تقدمو لفظيا

  ػ لتسييؿ عممية استيعاب الطمبة لما تقدمو مف معطيات    

ـ كيف  توافق بين حركات الجسم و األلفاظ  ؟   3  

 ػ عف طريؽ الشرح المتبوع بحركات اليد .

 ػ الشرح مع تغيير نبرات الصوت 

 ػ الحديث المتبوع بتغيرات الوجو و حركات العينيف .

.ـ استخدامك ليذه الميارات يكون  4  

ػ مقصودة                                            ػ عفوية    

ـ عند مناقشة أو حوار الطالب تستخدم إشارات اليدين ) اإلشارة باليد لمطالب  بالكالم  5
  أو رفع اليد ألعمى بالتوقف أو تدوير اليد الستمرار الكالم ( .

نادرا ػ                  احيانا ػ                                    دائما ػ    

ــ تحافظ عمى االتصال العيني مع الطالب الثناء المحاضرة 6  

 نعـ                                ال   

؟  كيف تقوك بذلك ـ 7  

مراقبة ما يقـو بو الطمبة  ػ  



 

 

توجيو عبارات تحذير عف طريؽ العينيفػ    

 ػ تدعيـ ما تقدمو مف معمومات لفظية بالتأكيد عميو بواسطة االتصاؿ العيني 

ـ كيف تكون مالمح وجيك أثناء الحصة . 8  

 ػ دائـ االبتسامة داخؿ القاعة و خارجيا .

 ػ بعض األحياف مبتسما . 

 ػ حسب الجو الموجود داخؿ القاعة .

 ػ الصرامة دائما تتضح عمى مبلمح وجيؾ .

تكون وضعيتك الجسمية داخل القاعة . ـ كيف9    

 ػ تتحرؾ بيف الطبلب أثناء الحصة .

  ػ تحافظ عمى وضع جسمؾ أماـ الطبلب أثناء القراءة  أو الكتابة عمى السبورة . 

ػ تجمس دائما عمى مكتبؾ مقاببل لمطمبة .   

  تجمس عمى كرسيا مقاببل الطمبة مباشرة ػ  

؟جانب اليندام و  اسـ ىل تيتم بالمب 01  

  نادرا                           أحيانا                         دائما  

؟ لماذا تيتم بذلكـ  00  

. ألنيا تعكس شخصية األستاذ المنضبط .   

لكي تظير أماـ طبلبؾ بالمظير البلئؽ مف حيث النظافة و الينداـ ػ   



 

 

 ػ ألنؾ تيتـ بيذه الجوانب الشكمية

 

 

 

 

قائمة المصادر و المراجع:                       

 أوال: المصادر.

 القرآف الكريـ

ثانيا المراجع   

  ـ المراجع بالمغة العربية:0

دار  ،1، طكيف تتعرف عمى شخصية اآلخرين من مالمح الوجوػ أبو الحجاج ، يوسؼ ، 1
. 2007الكتاب العربي، القاىرة ، مصر  

،دار مجدالوي لمنشر و  االتصال و دوره في التفاعل االجتماعيػ أبو عرقوب، إبراىيـ ، 2
 .2001التوزيع ، األردف ، 

صبعػ 3  ،عماف ،دار الشروؽ ،1ط ،العالقات العامة واالتصال اإلنساني ،صالح خميؿ ،أبوا 
 .1998،األردف

مجموعة  لغة الجسم )دراسة في نظرية االتصال غير المفظي( ،مدحت محمد  ،أبوالنصرػ 4
 . 2006، القاىرة ،النيؿ العربية

، الدار االتصال الفعال أبوبكر ،محمود مصطفى، ،  عبد هللا بن عبد الرحمان البرٌدي ، ـ 5

    ، 2000الجامعٌة ، مصر ، 



 

 

،عالـ الكتاب ، القاىرة ،مصر ،  ميارات االتصال و التفاعلحصة محمد،  ،آؿ مساعد ػ 6
2011  .  

، دار يافا العممية لمنشر و التوزيع ، األردف ،عماف ،  ميارات االتصالػ الحموي، شريؼ ، 4
2007 .  

.  2000، بيروت، لبناف، 1، دار الساقي، طلغة الجسد ػ الخوري، فؤاد إسحاؽ ،8  

، دار اليازوري  أساسيات االتصال نماذج و مياراتلطائي ،حميد ، العبلؽ، بشير ، ػ ا9
 .  2009العممية لمنشر و التوزيع ، األردف ،

   .  2009،مرجع إلكتروني ، حقيبة ميارات االتصال  العقيؿ، محمد بف عبد العزيز ، ػ10

.  2008ر و التوزيع ، القاىرة ، ، دار الفجر لمنشالعولمة  واالتصال بخوش، أحمد ، ػ 11  

أحمد ،مناىج البحث العممي في عمـو اإلعبلـ و االتصاؿ ،ديواف  ،بف مرسميػ 12
. 2003لمطبوعات الجامعية:الجزائر ،ا  

ػ ،دار كنوز المعرفة العممية  ، ميارات االتصال االتصال مع اآلخرينػ جموب ، حسيف 13 
.2010لمنشر و التوزيع ، األردف ، عماف ،   

، دار الفجر  الميين و التربويون و الدعاةميارات االتصال لإلعػ حجاب، محمد منير ، 14
.   2006، مصر ،   

دراسات في مناىج البحث العممي بحوث اإلعبلـ،عالـ الكتاب حسيف سمير محمد ،ػ 15
 2006،القاىرة،

الميارات المغوية) مستوياتيا، تدريسيا، ، أحمد ،طعمية ، محمد ،السيد مناع ،رشدي ػ 16
     .2001القاىرة،دار الفكر العربي ، (، صعوباتيا

.2007، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف،البيان بال لسانػ عرار، ميدي أسعد ، ػ17  



 

 

االتصال و وسائمو بين النظرية و غياري، محمد سبلمة ، السيد عبد الحميد عطية ، ػ 18
 .1991، المكتب الجامعي الحديث ، القاىرة ، مصر ،  التطبيق

، دار الٌازوري العلمٌة  العلمً و استخدام مصادر المعلومات ، البحثقندٌلجً، عامر ـ 19

 . 1999للنشر و التوزٌع ، عمان ، 

 .2008، دار المناىج ، األردف ، ميارات االتصال المغوي و تعميميا ػ محسف ،عطية ، 20
، الدار االتصال الفعال ػ محمود مصطفى، أبوبكر،  عبد اهلل بف عبد الرحماف البريدي ، 21

.  2000الجامعية ، مصر ،   

 .2001، جامعة اإلسكندرية، مدخل إلى عالم االتصالػ محمود، مناؿ طمعت ، 22

.2004، طرابمس، لبناف،5، جروس برس, ط، الفراسة وقراءة األفكارػ ىيكؿ، نعمة اهلل 23  

       ،مرجع إلكتروني،  ص  فن و ميارات االتصال الفعالوليد الشعبي ، ـ 24

 االتصال و وسائمو بين النظرية وغياري، محمد سبلمة ،عطية ،السيد عبد الحميد ، ػ 25
 .1991، المكتب الجامعي الحديث ، القاىرة ، مصر ،  التطبيق

المراجع  بالمغة الفرنسية. ػ 2  

، مكتبة جرير لمنشر والتوزيع والترجمة االنطباعات األولىػ  ديماري, آف وفالري وايت ، 26
  . 2008،السعودية، 

، ترجمة مازف، رفيؽ ، دار المعارؼ ، فن التحدث و اإلقناع وليـ ج ،ماكوالؼ ، ػ 26
  . 2009القاىرة ، مصر ، 

 ثالثا: الرسائل الجامعية

 
محمد عبد السالم محمد ، أثر نموذج باٌبً للتعلم البنائً فً تنمٌة بعض ،الحافظ ـ 28

 .جامعة الموصلمهارات التعبٌر الشفهً ، كلٌة  التربٌة ، 



 

 

، مدى توافر ميارات االتصال غير المفظية لدى أحمد بف عبد اهلل بف صقير  ،لعرينيا ػ29
 ،، رسالة ماجستير ىيئىة التدريس في كمية العموم بجامعة القصيم من وجية نظر الطمبة

 فً الدنمارك األكادٌمٌة العربٌة ،كلٌة اآلداب والتربٌة، قسم العلوم النفسٌة والتربوٌة واالجتماعٌة

2011. 
واقع استخدام اإلعالم المدرسي في تنمية األحمدي، عدناف بف محمد عمي يف حسف ، ػ 30

، رسالة ماجستير ،  ميارات االتصال المغوي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بالمدينة المنورة
. 2008كمية عمـو التربية ،جامعة أـ القرى ، السعودية ،  

، رسالة ماجستير غير لغة الجسم في القرآن الكريمػ الجنيدي،خيري زىير، 32
 .  2002منشورة,،الجامعة األردنية،األردف، 

أثر نموذج بايبي لمتعمم البنائي في تنمية بعض ػ الحافظ، محمد عبد السبلـ محمد ، 33
. 2000،، كمية  التربية ، جامعة الموصؿالتعبير الشفيي  ميارات  

رسالة ماجستير غير منشورة، ، لغة الجسم في السنة النبوية،  ب، محمد شريؼػ الخطي34
 .2000الجامعة األردنية، األردف،

مدى توافر ميارات االتصال التقميدية والرسائل غير المفظية الذيابات، أحمد سميماف ،ػ 35
العاممين في وأثره عمى فاعمية االتصال اإلداري ـ دراسة ميدانية عمى اتجاىات الرؤساء 

رسالة ماجستير غير  قطاعات الصناعات االستخراجية األردنية من وجية نظر المرؤوسين،
 .2006منشورة، جامعة مؤتة، األردف، 

في المؤسسات العمومية االقتصادية  الداخميمكانة االتصال شريط ،،ػ حورية 36
، رسالة  2111ـ 0999الجزائرية)دراسة حالة لشركة األكياس و الصناديق لواد السمار ـ

 .2000ماجستير،قسـ عمـو اإلعبلـ و االتصاؿ ، كمية اآلداب و المغات ،جامعة الجزائر ،
، رسالة ماجستير غير ، لغة الجسم في القرآن الكريمػ رباعية ،أسامة جميؿ عبد الغنى 37

فمسطيف ، منشورة، قسـ أصوؿ الديف ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية،نابمس، 
2002 .  



 

 

زياد أحمد خميؿ ، معوقات االتصاؿ و التواصؿ التربوي بيف المديريف و  ،الدعسػ 38
المعمميف بمدارس محافظة غزة و سبؿ مواجيتيا في ضوء االتجاىات المعاصرة ، رسالة 

 . 2009ماجستير ، كمية التربية ، أصوؿ التربية ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، فمسطيف ،
كمية  ،، رسالة ماجستير االتصال الصامت و تأثيره في اآلخرينات الحمو، فاطمة ، عرفػ 39

. 2008ًأصوؿ الديف ، قسـ التفسير و عمـو القرآف ، الجامعة اإلسبلمية غزة ،    

دراسة  ميمود ، االتصاؿ التنظيمي و عبلقتو بالتفاعؿ االجتماعي لممؤسسة ػ،طبيش ػ 40
، ػ مذكرة ماجستير ،كمية العمـو اإلنسانية و االجتماعية ، ميدانية بإذاعة سطيؼ الجيوية 

      .  2011جامعة ورقمة ، 

)  أنماط التفاعل الصفي المفظي لدى معممي التعميم االبتدائيػ عويف ، محمد اليادي، 41
مذكرة ماجستير ،عمـ النفس التربوى ، كمية  دراسة ميدانية لعينة مدارس بوالية ورقمة (،

 .2009نسانية و االجتماعية ، جامعة ورقمة ، العمـو اال

ىند ، ميارات اتصاؿ المدير بمعمميو و عبلقتيا بكفاءة المعمـ الذاتية ػ دراسة ،ػ كابور 42
 . 2010ميدانية في مدارس مدينة دمشؽ الرسمية ػ ، مجمة جامعة دمشؽ ، 

ديثة لئلعبلـ و مميكو ، االتصاؿ في أوساط الشباب في ظؿ التكنولوجيا الح ،ػ ىاروف43
االتصاؿ ػ دراسة ميدانية تحميمية عمى عينة مف شباب والية تيبازة ػ كمية العمـو السياسية و 

 . 2004اإلعبلـ ، قسـ عمـو اإلعبلـ و االتصاؿ ، جامعة الجزائر ، 
بركات نواؿ ، ميارات االتصاؿ و دورىا في العبلقة بيف األستاذ و الطالب ، دراسة ػ 44

ميدانية بكمية العمـو اإلنسانية و اإلجتماعية ، مذكرة ماجستير ، كمية العمـو اإلنسانية و 
.  2012اإلجتماعية، جامعة محمد خيضر ،بسكرة  ،   

جماؿ ، ياسيف القروي،ميارات االتصاؿ لدى أستاذالتربية البدنية و الرياضية ػ ،مشري ػ 45
دراسة ميدانية ببعض ثانويات و متوسطات بمدية ورقمة ػ ،مذكرة ليسانس ، كمية العمـو 

 .  2012اإلنسانية و اإلجتماعية، جامعة ورقمة ، ، 



 

 

ئمة عمى التعمـ النشط في خمؼ عبد الوىاب محمد  ، فاعمية إستراتيجية قا ،القذافيػ 46
خفض االحتراؽ النفسي وتنمية ميارات التفاعؿ المفظي لمعممي عمـ النفس بالمرحمة الثانوية، 

 .2010رسالة ماجستير، معيد الدراسات التربوية ، جامعة القاىرة ،

المجالت : ـ 3  

 ،مجمة اإلدارة ،أىمية لغة الجسم في االتصال مع اآلخرين،عبد اهلل عبد الكريـ  ،السالـػ 47
.2001 ،القاىرة ،(4 ، 3العدداف ) ،33المجمد   

رابعا:المواقع االلكترونية.   
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