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 مصتخلص الدراش٘ :

ىدفت الدراسة الحالية إلى وصؼ أنواع ووظائؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي التي 
بغيرىا في فصوؿ تعميـ المغة العربية لطبلب المنح  لمناطقيفيستخدميا معممو المغة العربية 

التدريسية التي تحدث في سياقات تعميمية مف خبلؿ مبلحظة التفاعبلت ؛ بجامعة تبوؾ
حيث تمت  :)المتعددة( متنوعة ، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ توظيؼ منيج دراسة الحالة 

التدريس القائميف عمى تدريس مبلحظة أربع حاالت مف معممي المغة العربية مف أعضاء ىيئة 
، وتـ تصميـ بطاقة مبلحظة بمعيد تعميـ المغات بجامعة تبوؾ المستوييف األوؿ والثالث

لحساب  (MANOVAوتـ استخداـ أسموب تحميؿ التبايف المتعدد )، مناسبة ليذا الغرض
والتنوع والتنوع في وظائؼ ىذه الميارات،  ،التنوع في استخداـ ميارات االتصاؿ غير المفظي

غير المفظي االتصاؿ الدراسة الحالية إلى أف  نتائجتشير و ، في الميارات والوظائؼ معاً 
يرتبط بتحقيؽ العديد مف الوظائؼ الميمة في مجاؿ تعميـ المغة العربية لمناطقيف لممعمميف 

غير المفظي إلى تحديد ثبلث فئات لميارات االتصاؿ  الحالية الدراسة حيث توصمت ؛بغيرىا
معممو المغة العربية لمناطقيف بغيرىا لتحقيؽ خمسة أنواع مف  ايمكف أف يستخدمي التي

: تحسيف الجوانب ومف أىـ ىذه الوظائؼ .الوظائؼ التي تفيد تعمـ الطبلب لمغة العربية
التداولية في استعماؿ المغة، وتعويض الجوانب المتعمقة بضعؼ المستوى المغوي خاصة لدى 

الميارات المغوية ،  ممارسة، باإلضافة إلى تشجيع الطبلب عمى ؿالمستوى األوطبلب 
وقد  وتحقيؽ بعض جوانب التوافؽ الثقافي لدى المتعمميف. الصؼ، إدارةومساعدة المعمـ عمى 

 لمعممي الميني  والتطويرفي اإلعداد  ياجتوظيؼ نتائب قدمت الدراسة الحالية توصيات تتعمؽ
اقترحت الدراسة إجراء مزيد مف الدراسات ذات الصمة ، كما المغة العربية لمناطقيف بغيرىا 

 بموضوعيا. 

 –الناطقيف بغيرىا  –المغة العربية  ومعمم –: االتصاؿ غير المفظي الكممات المفتاحية 
 التوافؽ الثقافي. –تعويض المستوى المغوي  –تحسيف التداولية 
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Abstract: 

The present study aimed to describe the types and functions of non-

verbal communication skills that Arabic language teachers use to non-native 

speakers in Arabic language classes for scholarship students at the University 

of Tabuk. By observing the teaching interactions that occur in various 

educational contexts, and in order to achieve the goal of the study, the case 

study approach was employed (multiple): where four cases of Arabic language 

teachers were observed from the faculty members who teach the first and third 

levels at the Institute of Language Teaching at the University of Tabuk. 

Designing a suitable observation card for this purpose. MANOVA used to 

calculate the diversity in the use of non-verbal communication skills, the 

diversity in the functions of these skills, the diversity in skills and jobs 

together, and the results of the current study indicate that non-verbal 

communication for teachers is associated with achieving many important 

functions in the field of education. Arabic for non-native speakers; As the 

current study found three categories of non-verbal communication skills that 

Arabic teachers can use for non-native speakers to achieve five types of jobs 

that benefit students' learning of the Arabic language. Among the most 

important of these functions are: improving the deliberative aspects of using 

the language, compensating for the aspects related to the weakness of the 

linguistic level, especially among first-level students, in addition to 

encouraging students to practice language skills, assisting the teacher in 

classroom management, and achieving some aspects of cultural compatibility 

among learners. The current study made recommendations related to 

employing its results in the preparation and professional development of 

Arabic language teachers for non-native speakers. The study also suggested 

conducting more studies related to its topic. 

 

Key words: Non-verbal communication - Arabic language teachers - Non-

Arabic speakers – Improving Pragmatics – Language Compensation - Cultural 

Compatibility. 
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 مكدم٘

المجتمعات بشكؿ صريح أو ضمني، وفي األفراد و يحدث التعمـ في كؿ لحظة مف حياة 
سياؽ فردي أو جمعي، لكف القدر األكبر مف ىذا التعمـ يتـ غالبًا في المؤسسات التعميمية، 

حيث يمعب التدريس الرسمي دوًرا ميما في ؛ الدراسية ومجموعات الدراسة الصفوؼمثؿ 
األنشطة الدراسي ضمف نطاؽ  الصؼوبالتالي ينبغي النظر إلى التدريس في ، حدوث التعمـ

العبلقات عمى األنشطة و ىذه  أثر يؤخذ في االعتبارأف  أيضاً  يجبو  ،المجتمعيةالعبلقات و 
 جوانب التعمـ. المعمـ والمتعمـ و 

عمى تنمية  يقتصرال  الصؼبيئة في المتعمميف العبلقة الجيدة بيف المعمـ و  مردود إف
 جتماعيةاالالسموكية والثقافية و مخرجات البؿ يمتد ليشمؿ دعـ فحسب، المعرفية  المخرجات

عديد مف ىدفًا لم الصؼبيئة في بيف المعمـ وطبلبو دراسة العبلقة "لذلؾ كانت وجدانية ، و الو 
 ;Adalsteinsdottir,2004; Mackay,2006; Sime,2006التربوية"والدراسات البحوث 

Teel, 2011)).مف أىـ العوامؿ المؤثرة عمى تعمـ الطبلب" ) الصؼبيئة " حيث إفLeather 

& Eaves,2008,P.21) ،"وبالتالي ؛ بيئةىذه الاالتصاؿ أحد أىـ العوامؿ المؤثرة في  كما أف
 ىو أحد أىـ العوامؿ المؤثرة عمى تعمميـ" الصؼتواصؿ المعمميف مع طبلبيـ في  فإف
(Anderman& Kaplan,2008,P.14) يضـ طبلبًا ذوي  الصؼخاصة إذا كاف ىذا ، و

 ال يمتمكوف مستويات لغوية كافيةذا كاف ىؤالء الطبلب ا  ثقافية ولغوية متنوعة، و  خمفيات
 .لمتواصؿ مع المعمـ بمغتو أو بالمغة المستيدؼ تعمميا

تعميـ  فصوؿو  -تعميـ المغة بصفة عامة  فصوؿإف نجاح عمميات التعميـ والتعمـ داخؿ 
عمى نجاح عمميات االتصاؿ بيف المعمـ بشكؿ كبير يتوقؼ  -المغة األجنبية بصفة خاصة 

أف نجاح عمميات االتصاؿ يؤثر عمى نجاح  وىو ما يؤكده )شامبرليف( بقولو: والمتعمميف؛
فاالتصاؿ ىو تمؾ العممية التي  ،(.(Chamberlin,2000عمميات التعمـ والتدريس أيضا)

بمقتضاىا مرسؿ ومستقبؿ في مضاميف رسالة معينة، وىي عممية تتطمب توظيؼ يتفاعؿ 
ولة عف ئميارات المغة المفظية وغير المفظية ، وفي الموقؼ التعميمي  تصبح ىذه العممية مس

" فحيثما وجد اتصاؿ جيد وجد تعميـ جيد"نقؿ المعمومات واألفكار واالتجاىات ، 
Chesebro,2003,p.135))،  تؤثر عمى  معمـ المغةكما أف ميارات االتصاؿ التي يستخدميا

 .(Allen, 2000داخؿ الفصؿ ) الثقافيالمناخ االنفعالي واالجتماعي و 
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 ،االتصاؿ المفظيميارات  ىما: نوعيفوبصفة عامة تنقسـ ميارات االتصاؿ إلى  
ىو المعمـ الذي يمتمؾ ىمية كبل النوعيف فإف المعمـ الجيد ، وألاالتصاؿ غير المفظيميارات و 

 عممياتفي  ميماً  وتؤدي ميارات االتصاؿ غير المفظي دوراً  بشكؿ مناسب. ويوظؼ كمييما
قد أشار العديد مف الدراسات إلى أىمية و ،  في بيئة التعمـنسانية والعبلقات اإل االتصاؿ 

غير المفظي لممعمـ ؛ فيو يساعد عمى إيضاح مضموف االتصاؿ المفظي،  السموؾ االتصالي
 ،، والنقبي ت : ) قاسـ ويساعد المتعمميف عمى تفسير ىذا االتصاؿ، ومف تمؾ الدراسا

، وتؤكد دراسة كؿ مف ( 2011و)كموب،  ( Houser&Frymier,2009) و( ،  2005
(Mottel ,Beebe,Raffeled ,and Paulsel,2004)  إيصاؿأف االتصاؿ المفظي يدعـ ويؤكد 

( ، كما P.29المحتوى، فيما يؤكد االتصاؿ غير المفظي عمى توطيد العبلقة داخؿ الصؼ )
مثؿ فظي لمعبلقة بيف المعمـ و الطبلب، مبدأ دعـ ميارات االتصاؿ غير المأكدت دراسات أخرى 

ودراسة  (Burroughs,2007)ودراسة   (Frechette&Moreno,2010)دراسة 
Comadena et al.,2007)). 

بشػػكؿ  ميػػارات االتصػػاؿ غيػػر المفظػػييػػة لتوظيػػؼ المغػػة األجنبحاجػػة معممػػي وقػػد تظيػػر 
عندما يقؼ المسػتوى المغػوي الضػعيؼ لممتعممػيف حػاجزا بيػنيـ وبػيف متابعػة معممػييـ أو كبير 

لطػبلب خاصػة في فصػوؿ تعمػيـ المغػة األجنبيػة  وىو أمر طبيعي  التفاعؿ معيـ،فيـ أسئمتيـ و 
ف مػػف جانػػػب فػػػي ظػػؿ التنػػػوع الثقػػافي واالخػػتبلؼ المغػػػوي بػػيف المتعممػػػيو المسػػتويات األولػػى، 

مف مضاميف الرسائؿ المفظيػة يػتـ نقميػا و إدراكيػا مػف كما أف كثيرًا  .والمعمميف مف جانب آخر
 Birdأحػػػػد المختصػػػػيف ) خػػػػبلؿ الرمػػػػوز غيػػػػر المفظيػػػػة فػػػػي السػػػػياؽ التواصػػػػمي ، ويػػػػذكر

Whmistell ) غالبػا  اآلخػريف% مف المعنى المستوحى في المواجيات االجتماعيػة مػف 75أف
، ص 2005،  النقبػػيمػػا يكػػوف لػػدور المتغيػػرات غيػػر المفظيػػة فػػي عمميػػة التواصػػؿ") قاسػػـ ، و 

206  ). 
المفظي حاولت بعض الدراسات تحديد نسبة المعنى المدرؾ مف ميارات االتصاؿ غير و 

دراسة : ومف تمؾ الدراسات ، داخؿ الصؼ الدراسي  مقارنة باالتصاؿ المفظي
(Mehrabian,1981)  ( مف حجـ 50إلى أف االتصاؿ غير المفظي يمثؿ ) أشارتوالتي%

 انزٍ(Barnum and Wolniansky,1989دراسة ) وىناؾاالتصاؿ داخؿ الصؼ الدراسي ، 
ميات االتصاؿ داخؿ الصؼ %( مف حجـ عم70أف االتصاؿ غير المفظي يمثؿ ) ذكرت

 الدراسي.
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ميارات االتصاؿ غير المفظي تساعد الفرد عمى  أف ) (Mackay, 2006( ماكي) يؤكدو 
االتصاؿ غير  إف :(لويؿفو  )وكما يذكر ،و التعبير عنيا واالنفعاالتوالمشاعر  المعموماتفيـ 

المفظي ىو شكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ الذي يعبر عف الطاقة والمعمومات مف خبلؿ الموقؼ 
مثؿ شمؿ كؿ السموكيات المعبر عنيا بشكؿ غير لغوي والحركة والمؤثرات الجسدية ، وىو ي

 تنقؿ أواإلشارات واإليماءات والصور والحركات التعبيرية وغيرىا مف السموكيات التي استخداـ 
 ,Folwell)، وىو يؤثر عمى كؿ مف المعمـ و المتعمـاآلخريفساعد في نقؿ الرسالة إلى ت

2000 ).  
إف االتصاؿ غير المفظي الذي يحدث بيف المعمـ وطبلبو في المواقؼ التعميمية المختمفة 
ال يقؿ أىمية عف التفاعؿ المفظي، فالتمميحات أو الحركات غير المفظية ىي وسيمة اتصالية 

تؤثر في سموؾ المعمـ وفي تقديره لنفسو ومينتو، كما تؤثر في الوقت نفسو في سموؾ  ميمة
عبدالعظيـ، المتعمـ وفي نظرتو لممعمـ ولمتعميـ، وتساعدىما عمى الفيـ والتفاعؿ المثمر)

، كما أف اإليماءات والتمميحات والحركات الجسدية األخرى التي يظيرىا المعمـ أثناء (2015
تاج لعوامؿ نفسية متعددة وتؤدي وظائؼ مختمفة أىميا التغذية الراجعة التدريس، ىي ن

لممتعمميف ولممعمـ نفسو؛ فاإليماءات التي يظيرىا المعمـ ليا خصوصية في التأثير االنفعالي 
والوجداني عمى المتعمميف، وعمى سبيؿ المثاؿ نظرة االستحساف التي يبدييا المعمـ لطبلبو 

وي ثقتيـ بأنفسيـ ومياراتيـ وقدراتيـ ، و في المقابؿ يبحث المعمـ تزيد مف دافعيتيـ ، وتق
أثناء قيامو بالتدريس عف نظرة تدؿ عمى الفيـ و المتابعة أو اإلعجاب أو االستحساف أو 

سعيد، وميخائيؿ، و )تالتقدير ،كؿ ذلؾ يقوي مف عزيمتو وىمتو ويحفز مياراتو وميني
2005).  

قد ة ميارات االتصاؿ غير المفظي وتحميميا ووصفيا إف دراس :وبالتالي يمكف القوؿ
في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ  يالتدريس والمعمـ و تحسيف سموكفي مجاؿ تطوير مينية  يساعد

أف االتصاؿ غير  مفنتائج بعض الدراسات السابقة إليو  تشير؛ ومف دالئؿ ذلؾ ما المرغوبة
أو  مجموعة كبيرة مف التعميمات والمعمومات سواء كاف ذلؾ متعمداً  إيصاؿيعمؿ عمى  المفظي

 .( Ambady& Skowronski,2008 )غير متعمد
 ( دراسة تضمنت مسحاً Taleghani, 2008) مجاؿ تعميـ المغة األجنبية أجرى وفي 
ميارات االتصاؿ غير المفظي التي يستخدميا أعضاء ىيئة التدريس وخصائص ألنواع  شامبلً 

كدت نتائج ىذه الدراسة أف لغة الجسد ميمة ليس وأ، (ىيزي)بكمية المغات األجنبية بجامعة 
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ميما في التعبير عف  فقط في تحسيف التفاعؿ بيف المعمـ و المتعمميف بؿ إنيا تؤدي دوراً 
، وتحفز المتعمميف عمى  بسيط التعميمات أثناء الدرستساعد في تالمقصود بفاعمية ودقة و 

  .والمشاركة والتحدث، وتعزز مف فاعمية التدريس وتحقيؽ أىداف
 مجاؿ تعميـ المغةوعمى الرغـ مف أىمية ميارات االتصاؿ غير المفظي لكنيا لـ تحظ في 

 ,Knabe  ) بالميارات المفظيةمقارنة الوعي واإلدراؾ ألىميتيا بالقدر المناسب مف 

2007,p.320) سبيؿ المثاؿ  مفظي ، وعمىل، فقد انصب االىتماـ بشكؿ كبير عمى التواصؿ ا
( 4.4.5مف أف اإلطار المرجعي األوربي المشترؾ لمغات قد خصص المحور ) وعمى الرغـ

لمتحدث عف االتصاؿ غير المفظي، لكف تظؿ الطريقة التي تمت بيا اإلشارة إلى ىذه الجزئية 
( ، ويشير ىذا المحور إلى اإلشارة 2019أبو النصر، كافية وغير مرضية ) الميمة غير

لكنو ال يتضمف وصفا صريحا لمكفاية غير  –واإليماءة والتمثيؿ الصامت لدعـ اإلشارة المفظية 
لتعميـ  معياريمحاوالت التي تمت إلعداد إطار ال في مجاؿ المغة العربية لـ تعطِ و  .المفظية

ميارات االتصاؿ غير المفظي ذاؾ القدر مف األىمية ، فمـ يتـ  -المغة العربية لمناطقيف بغيرىا 
االتصاؿ غير تخصيص فصؿ أو محور في أي مف تمؾ المحاوالت لمتحدث عف ميارات 

فإف معظـ  ، وبصفة عامة(2020وآخروف، محمود ) و ( 2018والحدقي ، ،المفظي )مدكور
مواد والتدريبات التي تركز عمى أشكاؿ الالمؤلفات الخاصة بتدريس المغة األجنبية ال تتضمف 

، وعمى سبيؿ المثاؿ ال يوجد معاجـ وأدلة تبيف قواعد السموؾ غير االتصاؿ غير المفظي 
المفظي لممعمـ ، فيما عدا بعض الكتب التي تشير إلى طريقة معاممة الناس والحركات 

 .اسبة ، وىي كتابات ليس ليا مصداقية معاجـ المغة المفظية ودقتيا ومكانتياالمن
زاد عدد الدراسات  -خبلؿ العقود الثبلثة األخيرة مف القرف العشريف - فإنو ومع ذلؾ، 

 الميتمة بالسموؾ غير المفظي بصفة عامة ، وبرز مجاؿ االتصاؿ غير المفظي بوصفو مجاالً 
تطورت ىذه النظريات التي حاولت تفسير ىذا السموؾ و  ت بعضيستحؽ الدراسة، وظير 
،  االتجاه الوظيفيومرحمة  ،االنعكاسي مرحمة رد الفعؿ : ىي متتاليةالنظريات خبلؿ مراحؿ 

ظير العديد مف الدراسات في المجاؿ التربوي التي كما االتجاه الثقافي االجتماعي، ومرحمة 
المفظي داخؿ الصؼ الدراسي، والتي أظيرت أف تعد تطبيقا لنظريات تفسير السموؾ غير 

التدريس يتضمف أشكااًل مف التواصؿ غير المفظي ميمة لمغاية ليس فقط لتعميـ المغة، ولكف 
، باإلضافة إلى ىذا ، تـ نشر مجموعة (Knabe, 2007أيًضا لمتعمـ في ظؿ تنوع الثقافات )
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إلدراج وتوظيؼ أنواع وأشكاؿ غير  متنوعة مف الدراسات التربوية التي تقترح طرقًا مختمفة
  ( Bouchara, 2009لفظية مف التواصؿ في فصوؿ تعميـ المغات األجنبية )

 حصاس مبصكل٘ الدراش٘:اإل

تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا  قسـفي  مشاركتو بالتدريسالحظ الباحث مف خبلؿ  
وأيضًا الزمبلء أعضاء ىيئة  بجامعة تبوؾ ومف خبلؿ مناقشة الطبلببمعيد تعميـ المغات 

المبلحظات بعض  - التدريس القائميف عمى تعميـ المغة العربية لطبلب المنح الناطقيف بغيرىا
قاـ الباحث بمراجعة نتائج العديد مف  ومف ثـ، الشعور بمشكمة الدراسة التي ساىمت في

ا، و فيما يمي الدراسات السابقة التي دعمت الشعور بمشكمة الدراسة وساعدت في بمورتي
 :الدراسات السابقةمراجعة الباحث  ونتائج  مبلحظات

اشتكى المعمموف صعوبة تدريس بعض الطبلب، نتيجة قمة عدد المفردات التي يمتمكيا  -1
الذي يجعؿ مف الصعب عمييـ  األمر -خاصة طبلب المستوى األوؿ  -ىؤالء الطبلب 

يعاني صعوبة التواصؿ  عمميفبعض المكما أف  المعمميف،فيـ ما يستمعوف إليو مف 
 والتوجيو مع ىؤالء المتعمميف.

اشتكى المعمموف مف أنو في حاؿ االستمرار في الكبلـ مع تجاىؿ مستوى المغوي، فإف  -2
المتعمميف غالبًا ما يرغبوف في فيـ كؿ كممة يستمعوف إلييا، وأف بعضيـ يصر في كثير 

كممة، ونتيجة لذلؾ يضيع الكثر مف مف األحياف عمى أف يشرح المعمـ المعنى ويتيجى ال
وقت الحصة، وأنو عندما يتوقؼ المتعمموف أماـ مفردة أو جممة جديدة الستكشاؼ 

 ما يفقدوف الجزء الذي يمييا مف كبلـ المعمـ. المعنى فإنيـ غالباً 
اشتكى الطبلب مف أنيـ يفقدوف القدرة عمى المتابعة مع المعمـ أحيانا كثيرة نظرًا لعدـ  -3

لكممات الدالة عمى المتابعة ؛ وعمى سبيؿ المثاؿ: ال يدرؾ الطبلب أف المعمـ فيميـ ا
انتقؿ مف صفحة إلى أخرى لعدـ فيميـ األرقاـ بالمغة العربية وخاصة األرقاـ المئوية، و 
أنيـ ال يدركوف إف كاف المعمـ قد انتقؿ مف تدريب إلى آخر ، أو أف المعمـ يطمب منيـ 

ونتيجة لذلؾ يكرر ابة عف سؤاؿ طرحو أو إعطاء مثاؿ ...إلخ، تكرار ما يقولو أو اإلج
 ف كبلـ المعمـ نفسو.وىؤالء المتعمم
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ذكر بعض الطبلب أف استخداـ المعمـ لمغة الجسد أو التعبير بحركة اليديف أو غيرىا مف  -4
جدًا في فيـ ما يقصده  يكوف مفيداً  –اإلشارات غير المفظية العامة المفيومة لمجميع 

 المعمـ.
 الدراسات السابقة وجد الباحث ما يمي: وبالرجوع إلى

مف ميارات االتصاؿ غير المفظي ليا تأثير  الدراسات السابقة إلى أف أنواعاً نتائج تشير  -5
واضح عمى جوانب التعمـ لدى الطبلب ، وعمى سبيؿ المثاؿ فإف ىناؾ ميارات غير لفظية 
تعتمد عمى توظيؼ تعبيرات وجو المتحدثيف، و قد ارتبطت بالنواحي العاطفية و الدافعية 

 Garau )  2001, )   ودراسة ، ((Hudson, 2011مثؿ دراسة كؿ مف : ؛  لدى الطبلب

et alو قد ارتبطت يف، وىناؾ ميارات غير لفظية تعتمد عمى توظيؼ حركات اليد والذراع ،
 & Gholsonودساسخ  ،) .(Folwell,2000 مثؿ دراسة ؛ بالوضوح وشرح المعمومة 

Driscoll,2002). )  
مف أف ىناؾ حاجة إلجراء مزيد الباحثيف في مجاؿ تعميـ المغة األجنبية ذكر بعض  -6

في تدريس المغة  واالتصاؿ غير المفظياسة األنشطة غير المفظية الدراسات حوؿ در 
خضاعيا لمدراسة بسبب صعوبة تقنيف ىذه األنشطة   &Gullberg)وا 

Cafferty,2008) ، وأف معممي المغة األجنبية في حاجة لمتدرب عمى ميارات االتصاؿ
( 2013دراسة) عبدالوىاب،  أكدتو  ،Dmitrenko,&Kadilina,2020 )غير المفظي ) 

أف ىناؾ حاجة لتدريب معممي المغة العربية في المرحمة المتوسطة بالتعميـ العاـ عمى 
دراسة ىناؾ حاجة لأف  إلىبعض الباحثيف أشار ميارات االتصاؿ غير المفظي،   كما 

 ،زيدو ) (2014أرناؤوط، والصمادي،ميارات لدى عضو ىيئة التدريس)ىذه المدى توافر 
2017). 

 -أوال ما يمي: الدراسات أف مف أىـ أسباب زيادة االىتماـ باالتصاؿ غير المفظي ؤكدت -7
في عممية التفاعؿ البشري والتواصؿ كما  ميماً  تمعب ميارات االتصاؿ غير المفظي دوراً 

، (2000حدى الدراسات التي قامت بتحميؿ التفاعؿ والتواصؿ البشري إىو موضح في 

Goodwin) يعتقد الباحثوف أف فحص ميارات االتصاؿ غير المفظي سوؼ -. ثانيًا
يساعدىـ عمى فيـ عمميات االتصاؿ بشكؿ أفضؿ ألف االتصاؿ غير المفظي والكبلـ 

 -ثالثا (، .Daniel,2000يرتبطاف ارتباًطا وثيًقا ، وىما منتجاف لعممية إدراكية واحدة )
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أفضؿ  ي  ألنيا قد تكشؼ فيماً بميارات االتصاؿ غير المفظ أبدى الباحثوف اىتماماً 
لمعبلقة بيف القواسـ المشتركة عبر الثقافات واالختبلفات الثقافية )أي جوانب االتفاؽ 

 ,Matthiasواالختبلؼ االجتماعية( لمغة، واآلليات الكامنة وراء التفكير والسموؾ البشري 

2007).) 
 مصكل٘ الدراش٘حتدٓد  

 :لسببيف ميارات اتصاؿ غير لفظية  توظيؼيفرض تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا 
  -خاصة في المستويات األولى –ضعؼ المستوى المغوي لبعض المتعمميف يتعمؽ ب األوؿ

أف ميارات االتصاؿ غير المفظي ىي في حد ىو والسبب الثاني  ،وتنوع خمفياتيـ الثقافية
تعميـ المغة، وبالتالي أحد أىـ جوانب ، وىي نات عممية االتصاؿذاتيا مكوف ميـ مف مكو 

زاء التغمب عمى، وتعميميا لمطبلب لدراستياىناؾ حاجة  صعوبة التواصؿ المفظي بالمغة  وا 
الستخداـ  بعض المعمميف، "يمجأ متعممي المغة العربية في المستويات األولىالعربية مع 
دى المتعمميف في تنمية الميارات المغوية ل اتصاؿ لفظي تعويضية مما يؤثر سمباً  إستراتيجيات

وفقا  -حيففي . (2009،  سيؼ) متنوعة لدييـ"و يترتب عمى ذلؾ شيوع أخطاء لغوية 
العديد مف  ظيؼ ميارات اتصاؿ غير لفظية لتؤديلتو يمجأ بعض المعمميف  -لمبلحظات الباحث

مف تنظيـ ميارات االتصاؿ  ال بدوفي كؿ األحواؿ  بنجاح،الوظائؼ في الموقؼ التعميمي 
نواع ووظائؼ ىذه الميارات غير المفظية التي لدراسة أحاجة الومف ىنا تظير إلنجاحو، 
تعميـ المغة مجاؿ ، بما يخدـ إلفادة منيا لنمذجتيا وتحقيؽ ا وفىؤالء المعمميستخدميا 

 .العربية لمناطقيف بغيرىا
 تصاؤالت الدراش٘ 

 الدراسة الحالية لئلجابة عف التساؤالت التالية : سعت
المغة العربية لمناطقيف  التي يستخدميا معمموميارات االتصاؿ غير المفظي أنواع ما  -1

 ؟(الدراسة مجموعة) بغيرىا
يستخدميا معممو المغة العربية لمناطقيف  التيميارات االتصاؿ غير المفظي  وظائؼما  -2

 (؟الدراسة مجموعةبغيرىا )
بأنواع ووظائؼ ميارات االتصاؿ  )مجموعة الدراسة( ما مدى وعي معممي المغة العربية -3

 غير المفظي في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا؟
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وظائفيا لدى معممي  ميارات االتصاؿ غير المفظي وتنوع التبايف في استخداـما مدى  -4
 ( ؟الدراسة مجموعةالمغة العربية لمناطقيف بغيرىا ) 

ما مدى تقييـ الطبلب لميارات ووظائؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي التي يستخدميا  -5
 (؟الدراسةمعممو المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ) عينة 

 أٍداف الدراش٘

 ىدفت الدراسة الحالية إلى:
  االتصاؿ غير المفظي التي يستخدميا معممو المغة العربية لمناطقيف تحديد أنواع ميارات

 بغيرىا.
  تحديد وظائؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي التي يستخدميا معممو المغة العربية لمناطقيف

 بغيرىا.
  مدى شيوع ميارات االتصاؿ غير المفظي وتنوع وظائفيا  لقياستقديـ أداة بحثية مقننة

 لدى معممي المغة العربية لمناطقيف بغيرىا.
  دراسة العبلقة بيف وعي معممي المغة العربية بأنواع ووظائؼ ميارات االتصاؿ غير

 ليذه المياراتوتقييـ الطبلب مف جانب،  المفظي في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا
 ا مف جانب آخر.يووظائف

 أٍنٔ٘ الدراش٘

 تكمف أىمية الدراسة الحالية فيما يمي:
لماذا يمكف أف يكوف دمج ميارات االتصاؿ غير المفظي في مختمؼ جوانب تعميـ  توضيح -1

 ذا مردود وقيمة عالية.أمرًا  –بغيرىا  لمناطقيفالمغة العربية 
في مجاؿ تعميـ وظائؼ تعميمية متعددة تحقيؽ  لممعمـ كيؼ يمكف تحديد المساعدة في -2

 ميارات االتصاؿ غير المفظي.المغة العربية لمناطقيف بغيرىا باستخداـ 
بطاقة مبلحظة لقياس مدى شيوع ميارات االتصاؿ غير المفظي وتنوع وظائفيا لدى  تقديـ -3

 معممي المغة العربية لمناطقيف بغيرىا.
 -ؿ توظيؼ منيج دراسة الحالةمف خبل  -جمع البيانات كما تحدث بشكؿ طبيعي  -4

 وتحميميا بالطريقتيف الكيفية والكمية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.
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 ميَج الدراش٘

، لتي تعالجياطبيعة وخصائص المشكمة اليتناسب و  الدراسة الحاليةمنيج  تـ اختيار
أنواع ووظائؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي لدى  الدراسة يتناوؿىذه موضوع  ألف ونظراً 

)  الدراسة الحالية استخدمت منيج دراسة الحالة ، فإفمعممي المغة العربية لمناطقيف بغيرىا
المتعددة( التي تيدؼ إلى االستكشاؼ والوصؼ مف خبلؿ دراسة عدة حاالت لمعممي المغة 

ميارات االتصاؿ  راسة فئات متعددة مفود -في سياقات مختمفة -العربية مف الناطقيف بغيرىا 
وكيفية استخداميا في تحقيؽ وظائؼ متنوعة في مجاؿ تعميـ المغة العربية ، غير المفظي 

لمناطقيف بغيرىا، وقد شممت الدراسة الحالية ثبلثة سياقات ىي : سياؽ مبلحظة المعمـ أثناء 
التواصؿ مع المعمـ بالمغة تدريسو لمستويات لغوية متدنية لمطبلب بحيث أنو يصعب عمييـ 

العربية ، وسياؽ مبلحظة المعمـ أثناء تدريسو لمستويات لغوية متوسطة لمطبلب حيث 
يستطيعوف التواصؿ مع المعمـ ، وسياؽ يعتمد عمى التأمؿ الذاتي لممعمـ حيث يقـو المعمـ 

، لمياراتبتقدير ذاتي لميارات االتصاؿ غير المفظي والوظائؼ التي يحققيا مف خبلؿ تمؾ ا
 في والكمي كالتالي:توظيؼ المنيج الوصفي التحميمي بنوعيو الكي وتـ

مف خبلؿ استكشاؼ السموكيات غير المفظية توظيفو تـ  ،المنيج الوصفي الكيفي -أوال
، وترتبط التي يستخدميا المعمموف وتصنيفيا ثـ عزليا في شكؿ ميارات موزعة عمى فئات

إلى سياؽ تقييـ الطبلب لممعمـ حوؿ مدى تحقيؽ ميارات ، باإلضافة بتحقيؽ عدة وظائؼ 
 االتصاؿ غير المفظي لوظائؼ معينة.

وعي معممي المغة العربية مف  مدىلمعرفة توظيفو تـ و  ،الكميالمنيج الوصفي  -ثانيا
الناطقيف بغيرىا بأىمية وميارات ووظائؼ االتصاؿ غير المفظي ، و كيؼ يؤثر السياؽ الذي 

غير ميارات االتصاؿ  شيوع يعمموف فيو في توظيؼ ىذه الميارات والمجوء إلييا ، ومدى
 .فمعمميىؤالء اللدى المفظي 
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 أدّات الدراش٘ 

التي تعتمد عمى الدراسة االستكشافية الوصفية لمحالة، مما الحالية نظرًا لطبيعة الدراسة 
 ما يمي:ت الدراسة شممت ايتطمب تعدد مصادر الحصوؿ عمى البيانات ، فإف أدو 

 االتصاؿ غير المفظي.ووظائؼ  بأىميةلمناطقيف بغيرىا وعي معممي المغة العربية استبانة  .1
 بطاقة مبلحظة ميارات االتصاؿ غير المفظي لدى معممي المغة العربية لمناطقيف بغيرىا. .2
لميارات ووظائؼ االتصاؿ غير  مف الناطقيف بغيرىا استبانة تقييـ متعممي المغة العربية .3

 المفظي لدى المعمميف.
 الدراش٘حدّد 

مف أعضاء ىيئة  معممي المغة العربيةأربعة مف عمى دراسة الحالية اقتصرت الدراسة 
في القائميف بالتدريس مف التدريس الحاصميف عمى درجة الدكتوراه في مجاؿ المغة العربية 

في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ  -محؿ عمؿ الباحث –المغات بجامعة تبوؾ معيد  تعميـ 
في ألف نظاـ الدراسة  ىػ لطبلب المستوييف األوؿ والثالث فقط، نظراً 1440/1441الجامعي 
يتيح التسجيؿ لطبلب المستوييف األوؿ والثالث في الفصؿ الدراسي األوؿ، والتسجيؿ المعيد 

  لطبلب المستوييف الثاني والرابع في الفصؿ الدراسي الثاني.
 التعرٓفات اإلجرأٜ٘ ملصطلخات الدراش٘

 ٕاالتصال غري اللفظ 
يماءات وتعبيرات ( بأنو استخداـ المكاف أو الحركات أو اإل2003يعرفو )ىاروف، 

 التي تتحدث عف موضوع ما في الوجو والتعبيرات الجسدية وحتى األشكاؿ والرسومات والصور
 .(352االتصاؿ.)ص  عممية

ويعرؼ إجرائيُا في الدراسة الحالية بأنو: أحد أنواع االتصاؿ الذي يعتمد عمى استخداـ 
التي يتـ مف خبلليا نقؿ  مجموعة مف اإلشارات والحركات واإليماءات والوسائؿ البصرية

 بيف أطراؼ االتصاؿ.تحقيؽ بعض الوظائؼ التعميمية المعاني و 
 ٕمَارات االتصال غري اللفظ 

الميارة : إتقاف أداء سموؾ أو حركة بشكؿ تمقائي دوف جيد معقد، وىي أيضا تعني 
واء كاف تعمـ الفرد أف يقوـ بأداء بسيولة و كفاءة و دقة مع االقتصاد في الوقت و الجيد س
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وتعرؼ الحيالي ميارات  ،(25، ص 2003كاظـ ، )  أو حركياً  أو اجتماعياً  أو عقمياً  بدنياً 
تقاف االتصاؿ بدوف كممات مف خبلؿ كؿ ما يصدر إالقدرة عمى االتصاؿ غير المفظي بأنيا: 

عف اإلنساف مف حركات أو إيماءات أو إشارات أو تعبيرات وجو أو حركات اليديف و الزراعيف. 
 (102، ص2014الحيالي، ) 

  وتعرؼ في الدراسة الحالية بأنيا:
استخداـ لغة ما يظيره معممو المغة العربية لمناطقيف بغيرىا مف ميارات تتضمف مستوى 
شارات الذراعيف وتعبيرات الوجو الجسد و  واإليماءات االتصاؿ البصري واتجاه حركات العينيف وا 

داخؿ  استخداـ المواد البصرية و المصورةوالسمات الصوتية المصاحبة لمكبلـ وميارات 
 .الصؼ
 مَارات االتصال غري اللفظٕ أىْاع 

رات غير المفظية التي تصدر عف المعمـ سواء جميع المياتعرؼ في الدراسة الحالية بأنيا : 
مثؿ ميارات استخداـ لغة الجسد ،  -كانت إرادية أو غير إرادية ، فطرية أو مكتسبة 

تؤثر في عممية االتصاؿ بيف والتي  -واإليماءات وميارات استخداـ المواد البصرية والمصورة 
 الصؼ.المعمـ والطبلب داخؿ بيئة 

  غري اللفظّٕظاٜف مَارات االتصال 

جميع التأثرات المرتبطة بعممية تعميـ وتعمـ المغة تعرؼ في الدراسة الحالية بأنيا : 
الوظيفة  تحقيؽلممتعمميف، و المغة المرحمية  التداولية في تحسيف داخؿ بيئة الفصؿ، ومنيا :

 .الصفية دارةاإلو  ،لتعمـ المغةزيادة الدافعية  ، وتحقيؽ التوافؽ الثقافي ، و التعويضية
 اإلطار اليظرٖ ّالدراشات الصابك٘

 تعرٓف ّتفصري االتصال غري اللفظٕ -أّاًل
( المفظي تعريؼ ) إليسوف و دوفيدو مف التعريفات األساسية والشاممة لبلتصاؿ غير

حيث عرفا االتصاؿ غير المفظي عمى أنو : " جميع الجوانب السموكية التي ال تعد جزءا مف 
وتتجمى شمولية ىذا  (Ellyson and Dovidio,1985,p.1مي " )االتصاؿ المفظي الرس

التعريؼ في أنو يمكف أف يتضمف النواحي الفيزيائية داخؿ الصؼ الدراسي مثؿ درجة الحرارة 
 واإلضاءة ومظير المعمـ ووقت الحصة التي يتـ فييا االتصاؿ...إلخ 
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بلؿ حركػات يتـ مف خأنيا نوع مف االتصاؿ ( ب270، ص 2001يراىا ) عبد الباقي ، و 
و مػا يعرؼ بمغة الجسد، ومف خبلليا يتـ نقؿ المعاني بوساطة حركات الوجو أالجسػـ 

 ، الجسـ وتعبيراتو واإليماءات واالنحنػاءات ووضع الجسـ وحركات اليديف ،وشكؿ ومظير
شبكة مف الخصائص السموكية والمؤشرات في أسموب تعبيري بأنيػا  آماؿ أباظةعرفيا تو 

 .(54ص  ،2007، أباظةومعرفي)
وترجع بداية االىتماـ بدراسة أثر االتصاؿ غير المفظي لممعمميف عمى طبلبيـ إلى فترة 

حيث ظيرت دراسات محورية في (؛  (Anderson, 1999,p. 3السبعينيات مف القرف الماضي
عمى يد "أندرسوف" تمؾ الفترة وكاف ليا األثر الكبير في بداية االتجاه نحو دراسة ىذا المجاؿ 

، وقد صاغت ىذه الدراسات الكثير مف المصطمحات التي مازالت مستخدمة 1978في عاـ 
حتى اآلف في دراسة السموؾ غير المفظي لممعمميف داخؿ الصؼ الدراسي ، وقد حددت دراسات 
أندرسوف فئات السموؾ غير المفظي لممعمميف في : حركات الجسد ، واالتصاؿ البصري ، 

شارات اليديف، والتأثيرات الصوتية المصاحبة لمكبلـ،وتعبير   ات الوجو ، وحركات الرأس، وا 
  (Knapp&Hall,2010;Teel;2011) والمسافة بيف المعمـ والمتعمميف

الدراسات وتعددت النظريات المفسرة لمسموؾ االتصالي غير المفظي بعد ذلؾ توالت قد و 
وفيما يمي تتناوؿ الدراسة التالية تعريؼ االتصاؿ وأثره عمى بيئة ونتائج التعمـ لدى الطبلب، 

في ، و غير المفظي والمبادئ التي يعتمد عمييا والنظريات المفسرة لو ووظائفو في بيئة الصؼ
 مجاؿ تعميـ المغة األجنبية.

 اليظرٓات املفصرٗ لالتصال غري اللفظٕ

تعددت النظريات التي تفسر السموكيات غير المفظية التي تحدث أثناء االتصاؿ وتمؾ 
مراحؿ ظيور ىذه  ـالتي يدخرىا البشر ليعبروا بيا عف مضاميف حياتيـ ، ويمكف تقسي

ثبلث مراحؿ زمنية تبدأ بالمرحمة المبكرة في فترة منتصؼ السبعينيات وحتى  إلىالنظريات 
لقرف الماضي؛ حيث أرجعت النظريات خبلؿ ىذه الفترة تفسير منتصؼ الثمانينيات مف ا

السموؾ غير المفظي إلى أنو رد فعؿ أو انعكاس لمنواحي الوجدانية أو إلى العاطفة المسيطرة 
عمى طرفي االتصاؿ، ولذلؾ غمب عمى ىذه النظريات االتجاه االنعكاسي ، و تـ النظر إلى 

بة عمى أنيا ردود فعؿ تمقائية.) ميارات االتصاؿ غير المفظي في ىذه الحق
Patterson,2006,p.21 ) 
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المرحمة الثانية لظيور نظريات تفسير االتصاؿ غير المفظي ىي مرحمة االتجاه الوظيفي 
وتشمؿ ىذه المرحمة النظريات التي ظيرت خبلؿ فترة التسعينيات مف القرف الماضي ، وىي 

يؤدي العديد مف الوظائؼ في سياقات  في مجمميا نظريات تقترح أف االتصاؿ غير المفظي
مختمفة وال يقتصر دور ميارات االتصاؿ غير المفظي عمى تحفيز االتصاؿ أو أنيا مجرد رد 

وكوسيمة لمسموؾ فعؿ مف أحد طرفي االتصاؿ عمى الطرؼ اآلخر. ومف بيف ىذه الوظائؼ 
يؾ االتصاؿ أو لسموؾ يكتفى األفراد باالستجابة لشر  أال المتبادؿ أثناء التفاعؿ االتصالي 

شركاء االتصاؿ ولكنيـ أيضا يبادروف بسموكيات اتصالية مف عندىـ . وقد استمرت النظريات 
الوظيفية في التركيز عمى النواحي الوجدانية فيما يتعمؽ بالتوافؽ والمبادرة بوصفيما سمتاف 

تضمف أىدافا سمات االتصاؿ غير المفظي، غير أنيا أضافت أف النواحي الوجدانية قد تمف 
و المخادعة ، وفي ىذه الحالة يصبح دور التوافؽ و المبادرة  اإلقناعجديدة لبلتصاؿ مثؿ 

 .(Patterson, 1991,p459)أكثر تأثيرا وأكثر فاعمية 
تشمؿ النظريات الحديثة التي ظيرت منذ بداية القرف الحالي فالمرحمة الثالثة أما 

لتفسير السموؾ غير المفظي وىي نظريات ركزت عمى النواحي المعرفية واالجتماعية والثقافية 
التي تفسر السموؾ غير المفظي، وركزت ىذه النظريات عمى دور ىذه النواحي لدى المرسؿ 

، ووفقا ليذه النظريات فإف التوقعات الذاتية ليوالمستقبؿ في تفسير وفيـ المضموف االتصا
تؤثر في عمميات التقييـ االجتماعي والسموكي لمميارات االتصالية غير المفظية، وأف كؿ 
 عنصر معرفي أو ثقافي أو اجتماعي متاح ويؤثر في طريقة حياتنا يسمى مصدراً 

 .(  Patterson,2006,p.21.)اتصالياً 
يمي تستعرض الدراسة أىـ النظريات التي ظيرت في كؿ مرحمة مف تمؾ المراحؿ  و فيما

 الثبلث:
 ىظرٓات االجتاِ االىعكاشٕ املرحل٘ األّىل:

 ىظرٓ٘ املجري الْجداىٕ لباترشٌْ -1
تنتمي ىذه النظرية إلى النظريات المؤيدة لدور المثير في حدوث السموؾ االتصالي غير 

، و تقترح ىذه النظرية أف التغيير في ميارات أيضاوتعويضيا  ظي بوصفو سموكا اتصالياً فالم
اتجاه  –حركات الرأس  –االتصاؿ غير المفظي لدى أحد أطراؼ االتصاؿ مثؿ ) حركات الجسد 

النظر بالعينيف ...إلخ( ىو نتيجة لممثير الذي يظيره الطرؼ اآلخر ، ويترتب عمى ىذا التغير 
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مضموف الرسالة ، و إذا تـ استقباؿ العممية التعويضية عممية تعويضية تسد النقص في 
إعجاب( فإف الشريؾ في عممية االتصاؿ سوؼ يستمر في –سرور –بشكؿ إيجابي ) ارتياح 

مع الطرؼ اآلخر مف  سموكو غير المفظي أكثر و أكثر ، وسوؼ يتواصؿ بشكؿ أكثر ارتباطاً 
 .(.(Ugurel,2010,p6 االتصاؿ

ي مماثؿ و لكف مع شخص غريب فإنو سوؼ يتكوف لدى وحينما يحدث سموؾ اتصال
المستقبؿ المثير نفسو، ولكف في ىذه المرة يمكف أف يكوف التعويض غير مريح أو غير 
مناسب، وبالتالي غير مفيوـ ، مما يؤدي إلى قصور في استمرار عممية االتصاؿ، و عمى 

عبر ييمكف أف زيد المثير، و يأو المصافحة مف صديؽ سوؼ مثؿ االبتسامة  فإف سموكاً  سبيؿ
عف الود و الترحاب في إطار عبلقة جيدة بيف الطرفيف ، لكف السموؾ نفسو مف شخص 

يزيد يقظتؾ ويؤدي المعنى الوجداني نفسو ولكف  –غريب تصادفو في الطريؽ أو الحافمة 
االبتعاد عف ىذا الشخص أو  :االستجابة ليذا السموؾ في ىذه المرة تكوف مختمفة مثؿ

 .Patterson, 1976,p.286))حاولة تجنبوم
 ىظرٓ٘ التْقع املخالف لبْرجٌْ  -2

وفيميـ أف الناس يطوروف توقعاتيـ تفترض و ، 1976ظيرت نظرية بورجوف في عاـ 
ىي نتيجة األعراؼ االجتماعية  مسموكيات غير المفظية لغيرىـ مف الناس وأف ىذه التوقعاتل

االتصاؿ، وعمى قدر درجة وجودة العبلقة  التي تـ تشكيميا في وجداف وخصائص أطراؼ
ووفقا -، ومع التأثر بالمعرفة السابقة وحالة العبلقة بينيما فإنو والمعرفة لكؿ منيما باآلخر

مخالفة لمقصد المرسؿ فإف ىذه المخالفة تزيد والفيـ إذا كانت حالة التوقع -ليذه النظرية 
درجة لنظرية يسمى العامؿ المؤثر عمى مف مستوى الحالة الوجدانية لممرسؿ، ووفقا ليذه ا

القيمة المكافئة لممعنى الوجداني  -يسمى  -المعنى الوجداني سواء بالسمب أو اإليجاب  فيـ
، وتحدد القيمة المكافئة لممعنى الوجداني المدى الذي يمكف أف يصؿ إليو مستوى االتصاؿ و 

 (..(Ugurel,2010,p7 التفاعؿ بيف أطراؼ االتصاؿ
المخالؼ يتنوع مف ثقافة إلى أخرى ، وىو والفيـ بورجوف وىوبارد أف التوقع و يقترح 

لوجود  قة االتصالية. ونظراً أيضا ربما يعتمد عمى شخصية المتواصميف وسياؽ التواصؿ والعبل
تنوع في السياؽ والخمفيات الثقافية وأنواع العبلقات بيف أطراؼ االتصاؿ في المواقؼ 

يما يقترحاف إنشاء قوائـ بميارات االتصاؿ غير المفظي بحيث تكوف االتصالية المختمفة، فإن
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ذات معنى مشترؾ بيف جميع الناس، وبحيث تكوف ىذه الميارات ودالالتيا تتناسب مع 
 األعراؼ االجتماعية لدى معظـ المجتمعات.

 أنو في بيئة الصؼ  "ىوسر" مبنية عمى ىذه النظرية الحظتإحدى الدراسات ال وفي
يتبنى الطبلب توقعاتيـ وتفسيراتيـ لسموكيات المعمميف مف خبلؿ خبراتيـ المتراكمة في الصؼ 

، وفي دراسة أخرى  وىو ما يؤىميـ لمحكـ إيجابا أو سمبا عمى ىذه السموكيات الدراسي،
أثبتت أف التوقعات والفيـ لمميارات والسموكيات غير المفظية داخؿ ،أجرتيا الباحثة نفسيا 

أف تحدث  ال بد ايعتقد الطبلب أنيست تمؾ التي يراىا دائما الطبلب ولكنيا تمؾ التي الصؼ لي
؛ فالطبلب عمى اختبلؼ مستوياتيـ الدراسية يقدروف استخداـ المعمميف لمسموكيات غير 

ما يتوقعوف توظيؼ المعمميف  ميارات اتصاؿ غير لفظي مخالفة  المفظية ، غير أنيـ كثيراً 
خداميا بالفعؿ ، كما أنو في بعض األحياف يكوف فيميـ لمعنى ىذه لتمؾ التي يتـ است

 (Houser,2005) .الميارات مخالفا لمقصد المعمميف
  المرحمة الثانية : االتجاه الوظيفي

 ىظرٓ٘ خداع العالقات -3
ـ ، لدراسة دور االتصاؿ غير 1994بولر عاـ تطوير ىذه النظرية عمى يد برجوف و تـ 

والمراوغة والخداع في عممية االتصاؿ ، وىي تركز عمى ديناميكية  اإلقناعالمفظي في عمميات 
ترى أف عمميات المراوغة أو الخداع المرتبطة تبادلة بيف أطراؼ االتصاؿ، و تغير الرسالة الم

 إيصاؿ بالسموؾ غير المفظي تتـ مف خبلؿ سموؾ قصدي يحاوؿ مف خبللو المرسؿ متعمداً 
رسالة تعمؿ عمى تقوية أو تأكيد أو تفسير اعتقاد خاطئ لدى المستقبؿ 

(Buller&Burgoon, 1996,p203) . 
) المرسؿ  التي يمتمكيا طرفا االتصاؿ الخبراتو  وتقترح ىذه النظرية أف المعارؼ

الوظائؼ المتوقعة مف ميارات االتصاؿ غير عمى  –ولو بشكؿ جزئي  – تؤثر والمستقبؿ( 
تبادلية وفيـ الرسالة، وىي عممية المفظي، وىي بالضرورة وتبعا لذلؾ تؤثر في دقة إدراؾ 

  (.Ugurel,2010,p9) تفاعمية مستمرة بيف الطرفيف إلى أف ينتيي االتصاؿ.
وؾ ديناميكي أو الخداع أثناء االتصاؿ ىو سم اإلقناعوالخبلصة في ىذه النظرية ىي أف 

وؿ عف حدوث ئتفاعمي مرف يحدث أثناء التفاعؿ بيف طرفي االتصاؿ، و أف كبل الطرفيف مس
الخداع في عممية االتصاؿ ، فيو يحدث بتأثير عوامؿ يمتمكيا الطرفاف؛ مثؿ التوقعات 
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 وأنو في حاؿ الخمفية الثقافية.و المعارؼ السابقة ، و أىداؼ االتصاؿ، و المسبقة مف االتصاؿ ، 
أف االتصاؿ غير مستقر، فإف ذلؾ قد يزيد مف محاولة  وأ اإلقناعشعور طرفي االتصاؿ بعدـ 

أف  ((Burgoon et al.,2006و قد أثبتت نتائج دراسة توظيؼ ميارات اتصاؿ غير لفظية. 
المرسؿ يتأثر بردود فعؿ المستقبؿ غير المفظية، وأف المرسؿ يغير مف طريقة عرض رسالتو 

 لردود فعؿ المستقبؿ غير المفظية.ومحتواىا وفقا 
 ىظرٓ٘ اهلٔني٘ لداىرب  -4

، ـ1998تصالي لممرة األولى في عاـ مفيـو الييمنة في التفاعؿ اال  إلى" دانبر" أشارت
ـ ، و يتعمؽ 2000عاـ  "بورجوف"بشكؿ مفصؿ ليذا المفيـو في دراسة أخرى مع  أشارتثـ 

االتصالي غير بوجود قوة شد و جذب أثناء التفاعؿ  -" دانبر" ترىكما  -مفيـو الييمنة 
وذلؾ عمى عكس فكرة التفاعؿ الخطي الميكانيكي التي دعمتيا نظريات االتجاه ، المفظي

حالة ديناميكية يتـ ظيورىا في أطر موقفية  الييمنة عمى أنيا: "دانير"وتعرؼ ، االنعكاسي
بيف لدرجة التحكـ في العبلقات  تبعاً والسيطرة في عممية تبادؿ الرسائؿ وذلؾ  اإلقناعتتطمب 

 .(Burgoon, & Dunbar, 2000)أطراؼ االتصاؿ

في تفسير االتصاؿ غير المفظي ؛ حيث  يلبلتجاه الوظيف و تعد ىذه النظرية استمراراً 
ترى أف السموؾ التفاعمي غير المفظي ىو سموؾ نفعي، و أنو يحدث نتيجة عدة أىداؼ 
ويؤدي عدة وظائؼ عبر مواقؼ متنوعة، و يؤكد االتجاه الوظيفي عمى أف السموؾ غير 

و يعبر عف المفظي يؤدي عدة وظائؼ وال يتوقؼ فقط عند نقؿ المعمومات أو توضيحيا ، ولكن
ميما في  العواطؼ وبشكؿ يحدد شكؿ التفاعؿ، وأف ميارات االتصاؿ غير المفظي تؤدي دوراً 

    .(Ugurel,2010,p16) أثناء االتصاؿ العواطؼ إدارة
 املرحل٘ الجالج٘ : االجتاِ الجكايف االجتناعٕ

 التكٔف التفاعلٕ ىظرٓ٘  -5
، ظيور نظرية التكيؼ التفاعميىناؾ العديد مف المفاىيـ األساسية التي أدت إلى 

 ,Burgoon & Hubbard) ىذه النظرية في ثمانية مبادئ ىي : "بورجوف وىوبارد"ويمخص 

2005,pp150-153) 
أف البشر مؤىموف بالفطرة لمتكيؼ مع بعضيـ البعض مف خبلؿ االتصاؿ  :المبدأ األوؿ

 واالجتماع لتمبية االحتياجات األساسية لمحياة.
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أف ىناؾ الكثير مف السموكيات اإلنسانية الرمزية القابمة لمتكييؼ والتوافؽ  المبدأ الثاني:
بيف البشر ، و في حاؿ صعوبة الفيـ يحؿ التعويض محؿ المغة المفظية ، و تحؿ الرمزية 

 محؿ التبادلية المغوية.
أف حاالت : الدخوؿ في عممية االتصاؿ ، واالستمرارية في االتصاؿ، و  المبدأ الثالث:

مستمرة وتتـ بشكؿ ديناميكي، ألف البشر بيف حاليف ال  ب أو قطع االتصاؿ ، ىي حاالتتجن
ف يتغيراف وفقا لمتغير الثقافي و السياؽ ىما حاال ثالث ليما : إما االقتراب أو االبتعاد، و 

 االتصالي.
تقنيف تكييؼ و يمكف مف خبلؿ دراسة االتجاىات الثقافية العالمية  الرابع: المبدأ
، وعمى سبيؿ المثاؿ فإنو وميارات اتصاؿ غير لفظي عامة يمكف تعميميا عالمياً  سموكيات

 غير لفظية مفيومة عالميًا.عمى متف الرحبلت الجوية تستخدـ إشارات 
أف الميارات التعويضية المستخدمة أثناء االتصاؿ تشمؿ جانبيف :  المبدأ الخامس:

والتفاعؿ، وأف ىدؼ االتصاؿ يتحقؽ عندما ، وىي تيدؼ لتيسير التواصؿ غير لفظيلفظي و 
 يستخدـ المتواصموف ميارات لفظية أو تعويضية بشكؿ قصدي ومناسب.

ىذا  قد يختمؼفظي ، و غير الم لبلتصاؿأف لكؿ ثقافة نمط خاص بيا  السادس: المبدأ
أف تكييؼ وتقنيف السموؾ االتصالي غير المفظي مقصور عمى ، و مف ثقافة إلى أخرى النمط

نمط التحدث أو الخصائص غير المفظية  – الميارات التي تشمؿ: الميارات الحركيةبعض 
 لممتحدث، تعبيرات الوجو ...إلخ.

ة االتصاؿ أف السموكيات غير المفظية التي تيدؼ إلى التوافؽ في بيئ المبدأ السابع:
والخصائص والخمفية الثقافية، ، وتؤثر فييا األعراؼ االجتماعية تحدث وفؽ قوالب تشكميا

البيولوجية والسيكولوجية، وأف أية سموكيات ال تعكس ترابطًا مع ىذه المؤثرات، تعتبر غير 
 ذات معنى في بيئة االتصاؿ.

تؤثر الخمفية الثقافية والسياؽ الذي يتـ فيو االتصاؿ عمى تكييؼ السموؾ  المبدا الثامف:
جدر النظر إلى ميارات االتصاؿ االتصالي غير المفظي والتفاعؿ أثناء االتصاؿ، و مف ىنا ي

غير المفظي ككؿ وفؽ اليدؼ منيا ووظيفتيا و ليس وفؽ مجرد التحميؿ الفردي لكؿ منيا 
 .ةعمى حد
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 ىظرٓ٘ التْافل االتصالٕ -6
الوظائؼ التي يسعى الناس لتحقيقيا  ىحدإتركز ىذه النظرية عمى تفسير التوافؽ ك

وىي تتناوؿ الطريقة التي يتـ مف  ، اآلخريفميؿ المسافة بينيـ وبيف أثناء عممية االتصاؿ لتق
خبلليا التوافؽ بيف المتواصميف والعوامؿ المحفزة واإلجراءات والتبعات الوظيفية المترتبة عمى 
ىذا التوافؽ ، و تقوـ ىذه النظرية عمى فرضيتيف أساسيتيف ؛ الفرضية األولى : أف ىناؾ 

ميارات االتصاؿ غير المفظي، حيث يتقارب طرفا االتصاؿ أو  نقطة اتفاؽ تجتمع حوليا
يعتمد استمرار التواصؿ  يتباعدا عف ىذه النقطة أثناء سموكيما االتصالي. الفرضية الثانية:

عمى استمرار طرفي االتصاؿ في المحافظة عمى مستوى المسافة التي بدأ منيا االتصاؿ وىي 
 (.Giles & Ogay,2006تحتاج إلى تعديؿ و تطوير مستمر)

وتقترح ىذه النظرية أف مف أىـ العوامؿ المحفزة لموصوؿ إلى أو االقتراب مف نقطة 
الرسالة، وأنو كمما كنا أكثر ألفة بشريكنا في عممية  إيصاؿااللتقاء ىو مدى الرغبة في 

االتصاؿ كمما كنا أقرب إليو وأكثر توقعا لمتوافؽ معو. وقد أثبتت إحدى الدراسات المبنية عمى 
بيف المعمـ و الطبلب داخؿ  -أو االقتراب منيا  -ىذه النظرية أف الوصوؿ إلى نقطة التوافؽ 

عممية التعميمية ؛ فعندما يتوافؽ الطبلب مع السموؾ غير الصؼ الدراسي يؤثر إيجابًا عمى ال
المفظي لممعمـ فإنيـ يصبحوف أكثر نجاحًا و أكثر تحفيزًا مف قبؿ المعمـ نفسو، حتى و إف 
كاف توافقيـ مع سموؾ المعمـ يخالؼ ىويتيـ الثقافية واالجتماعية ، و أف الوصوؿ إلى نقطة 

طرفي االتصاؿ ) المعمـ أو الطبلب ( بتنحية العوامؿ االلتقاء يحدث غالبًا حينما يقـو أحد 
، وبذلؾ تمثؿ نقطة جانباً  –المخالفة لمطرؼ اآلخر -المتعمقة باليوية الثقافية أو االجتماعية 

 .(.  Ugurel,2010,p17)فرصة جيدة إليصاؿ الرسالة بشكؿ جيد االلتقاء 
  مَارات االتصال غري اللفظٕتصئف  –ثاىٔا 

 ةلغ تشمؿ:ميارات االتصاؿ غير المفظي داخؿ البيئة الصفية ( أف والنقبيقاسـ، ) يرى 
اإلشارة ولغة الرموز و لغة الحركة أو األفعاؿ و تعبيرات الوجو و لغة الجسد ولغة المكاف 

ويشمؿ ، إلى نوع آخر ىو التواصؿ المصور أو المرسـو  باإلضافةوالحركة ، ولغة الوقت، 
لخرائط و األشكاؿ البيانية في نقؿ األفكار والمعمومات أو حتى استخداـ الصور والرسوـ و ا

 (207، ص 2005،النقبيالتأثير في اتجاىات التبلميذ. )  قاسـ، و 
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بيئة الصؼ إلى ثبلثة أنواع ىي:  يصنؼ العمماء ميارات االتصاؿ غير المفظي فيو 
Knapp&Hall,2010,pp.103-104)) 

 .بلتصاؿالفيزيائية لبيئة السمات  -1
 .السمات الجسدية ألطرؼ االتصاؿ -2
 ردود األفعاؿ المختمفة ألطراؼ االتصاؿ. -3

العبلقات البشرية مثؿ  عمىالبيئة الفيزيائية بالعناصر التي تؤثر  –و تيتـ الفئة األولى 
الحيز المكاني والديكور واإلضاءة وأماكف األشياء ودرجة الحرارة والضوضاء واأللواف وغيرىا 
مف العناصر التي تؤثر في التفاعؿ البشري وتنعكس عمى العبلقات بينيـ ، وييتـ الحيز 

صميف لممسافات المكاني بوصفو أحد عناصر البيئة الفيزيائية لبلتصاؿ بكيفية توظيؼ المتوا
و كيفية ترتيب المكاف ) مثؿ ترتيب األثاث و  -خاصة إذا كاف الطرفاف رجؿ وامرأة  -بينيـ

 .أجيزة العرض ...إلخ(
السمات الفيزيائية لممتواصميف مثؿ : الشكؿ العاـ ، وشكؿ الجسد ، والفئة الثانية ىي 

ؿ ضمف العوامؿ المؤثرة عمى والطوؿ والوزف والممبس والنظارة ، والحمي ....إلخ كؿ ذلؾ يدخ
 عممية االتصاؿ.
ردود األفعاؿ المختمفة ألطراؼ مف فئات ميارات االتصاؿ غير المفظي ىي  لثالثةوالفئة ا

حركات ) الشفتيف واليديف مثؿ اإليماءات و حركات الجسد وأوضاعو  االتصاؿ، وتشمؿ:
الوجو ) االبتسامة أو العبوس و وتعبيرات ، الرجميف(والذراعيف والرأس والقدميف والكتفيف و 

التعجب واالندىاش(، وسموكيات المبلمسة أو التربيت عمى الكتفيف أو المصافحة ، واالتصاؿ 
غماض العينيف أو فتحيما بشكؿ يزيد عف الطبيعي أو تحريكيما يميناً  ويسارًا. ىذه  البصري وا 

ة، وىي تؤثر عمى إدراؾ طرفي الفئة تعرؼ أيضا بأنيا فئة ميارات االتصاؿ غير المفظي الفوري
  .و طبيعة توظيؼ ميارات ىذه الفئة االبعض وفقا لمدى القرب بينيم ااالتصاؿ لبعضيم

 التالي لميارات االتصاؿ غير المفظي : وبصفة عامة تتبنى الدراسة الحالية التصنيؼ
تناوؿ توفيما يمي ، استخداـ الوسائؿ والمواد البصرية ( –اإليماءات  -)لغة الجسد
 فئات ميارات االتصاؿ غير المفظي بمزيد مف التوضيح :الدراسة الحالية 
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  لػ٘ اجلصد ، ّ تصنل: -1

 :اهلٔٝ٘ أّ املظَر 

بمجرد النظر إلى ىيئة الفرد ، و بالتالي  اآلخريفإف كثيرا مف المعمومات تتكوف لدى 
يتكوف انطباع قوي تجاه ىذا الفرد بمجرد النظر إلى ىيئتو ، و تدؿ ىيئة الفرد عمى كيفية 

معاممتو ، ومف ثـ فإنو مف األىمية بمكاف لممعمـ أف  اآلخريفلذاتو ، وكيؼ يجب عمى  تورؤي
مما  في نفسوعمى ثقتو  اً كس إيجاببمظيره وىيئتو سوؼ ينع ييتـ بمظيره ذلؾ ألف اىتمامو

 .( 20، ص 2000) الجبالي ،  الرسائؿ إلى المتعمميف بشكؿ فعاؿيساعد عمى توصيؿ 
 :ىظرات العٔيني

إف التواصؿ البصري وسيمة جيدة يمكف لممعمـ مف خبلليا التعرؼ عمى مستوى أدائو 
 (2375ص ، 2013)العياصرة ، كما أنيا تساعد عمى االحتفاظ بانتباه الطبلب.

 :لػ٘ اجلصد

ليا  كما أفبصورة أكثر إيجابية ،  اآلخريفو ىي لغة يمكف مف خبلليا التفاعؿ مع 
، 2000) الجبالي ، في أي موقؼ تفاعمي، وىي تأتي دائما مصاحبة لمتحدث  اً دائم اً حضور 
 .(21ص 

 تعبريات الْجُ:

الجسـ، وىو يقـو بنقؿ فالوجو ىو الجزء األغنى في اإلشارات الحركية عف بقية أجزاء 
الحاالت االنفعالية واالنطباعات أكثر مف أية قناة اتصالية أخرى، ومف الجدير بالذكر أف 
 تعبيرات الوجو األساسية تكاد تكوف مشتركة ، وتحمؿ معاني متقاربة عبر الثقافات المختمفة

توضح و ، تحمؿ رسائؿ لآلخريف تعبر عما يدور داخمنا فيي .(325، ص2011)عبداهلل، 
وباإلضافة إلى  اآلخريفكوف عمييا، كما أنيا توضح مشاعرنا تجاه نالحالة االنفعالية التي 

أو رأي ما ذلؾ فإنو يمكننا االستدالؿ عمى الموافقة أو عدـ الموافقة عمى موقؼ أو معمومة 
 (. 25، ص 2001وآخروف ، ، عمراف ) مف خبلؿ تعبيرات الوجو
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 :اإلمياٛات 

الرأس حركة بسيطة ، باإلضافة إلى أو  الذراعيفة األيدي أو اإليماءات ىي حرك
، فعندما أو الردود تجاه رسالة مااالنفعاالت التعبيرات المصاحبة لمصوت والتي تعبر عف 

يتحدث الفرد فإنو قد يقوـ بتحريؾ يده وجسده ورأسو باستمرار وىذه الحركات غالبا ما تتسؽ 
 ( Kusanagi,2015,p.12تماما مع طبيعة الحديث )

 :احنياٛات الرأس 

التدعيـ حيث تمعب  : مف اإليماءات وتمعب دوريف مميزيف ىما وىي تمثؿ نوعا متغيراً 
دور المدعـ لما حدث مف قبؿ والتحكـ في تزامف الكبلـ ، فانحناء الرأس يعطي إذنا باالستمرار 

رغبة ىو الداللة عمى نحناءات الرأس ، والدور الثاني ال بينما يشير التتابع السريع في الكبلـ 
 (.42، ص 2003وموسى ،  عيسويالالمستمع في الكبلـ بنفسو )

 :حلظات الصنت 

مف الكبلـ إلى لحظات وتصنفيا الدراسة الحالية ضمف أنواع اإليماءات، فاالنتقاؿ 
باه المستقبؿ تقصيرة مف الصمت تعتبر مف قبيؿ تنويع المثيرات الذي يساعد عمى االحتفاظ بان

مؤثرا في الحديث لآلخريف. إنو يزيد  لمرسالة . كما أف استخداـ لحظات الصمت يعد أسموباً 
ويتيح لممستمع فرصة الستيعاب نقطة ميمة بعينيا مف  اآلخريفمف وقع الكممات عمى 

الحديث وتجعمو يفكر فيما سيأتي بعد ذلؾ ويتوقعو لذا ينصح خبراء ميارات االتصاؿ بضرورة 
، ص 2000التوقؼ لحظة قبؿ إلقاء نقطة رئيسية أو قبؿ إلقاء جممة قوية .) الجبالي، 

81.) 
 :اٜل ّاملْاد البصرٓ٘اشتخداو الْشاالتصال غري اللفظٕ الكاٜه علٙ 

ُيعرؼ االتصاؿ غير المفظي القائـ عمى استخداـ الوسائؿ والمواد البصرية بأنو مجموعة 
مف الخطوات اإلجرائية المنتظمة والتي تعتمد عمى استخداـ الوسائؿ البصرية جميعا مف رسـ، 

التعميمية بصورة مناسبة لؤلىداؼ  ،خرائط ذىنية و مشاىد حسية، و تمثيؿ بياني، و صور، و 
 .(8، ص 2015) جواد ، وحمزة ،  المحددة ولطبيعة المتعمميف

مفيـو االتصاؿ غير المفظي وتكمف مشكمة توظيؼ ىذا النوع مف أنواع االتصاؿ في أف 
القائـ عمى استخداـ الوسائؿ والمواد البصرية غير محدد لدرجة عدـ االىتماـ بأخذه كأساس 
لمبحث وىذا يحدث بسبب النظرة إلى االتصاؿ غير المفظي القائـ عمى استخداـ الوسائؿ 
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ات، وكبديؿ لذلؾ والمواد البصرية  عمى أنو مجموعة مف الكفايات التي تختمؼ فيما بيف الثقاف
أف االتصاؿ غير المفظي القائـ عمى استخداـ الوسائؿ والمواد البصرية يمكف  "ىيرنج"افترض 

، فعمى سبيؿ تعميميةتعريفيا كمجموعة مف العبلقات بيف الميارات البصرية الخاصة بالمياـ ال
ع النظرة إلى المثاؿ يمكف تعريفو عمى أنو أساليب تعمؿ عمى تدعيـ الذاكرة وىذا ال يتفؽ م

مدى واسع مف  االتصاؿ غير المفظي القائـ عمى استخداـ الوسائؿ والمواد البصرية  عمى أنو
 (.92،ص 2015، فرانسيس؛ وديفيد )الكفايات

 االتصاؿ غير المفظي القائـ عمى استخداـ الوسائؿ والمواد البصرية  عمى ويعتمد
يا لممتمقي، والربط بيف إيصالاستخداـ المغة البصرية كأداة رئيسية لنقؿ المعمومات المراد 

ولذلؾ فإنو نظرًا ألىمية االتصاؿ غير المفظي القائـ عمى  المستقبؿ والمرسؿ لمادة االتصاؿ.
لممعمومات في القرف الحادي  ميماً استخداـ الوسائؿ والمواد البصرية  واعتباره مصدرًا 

عشريف وتعدد مصادره فإنو مف الضروري أف يتـ استخدامو لصالح العممية التعميمية وال
وتنميتيا بأفضؿ شكؿ وذلؾ عف طريؽ تطويع ىذه الثقافة واستخداميا مف أجؿ تعميـ المتعمـ 

 بصريًا.
 أشكال االتصال غري اللفظٕ الكاٜه علٙ اشتخداو الْشاٜل ّاملْاد البصرٓ٘: 

لمتواصؿ غير المفظي القائـ عمى النواحي مختمفة  إستراتيجيات أف يستخدـ لممعمـ يمكف
 (42، ص  2006إبراىيـ ، البصرية؛ مثؿ: )

استراتيجية الرسـ: يمكف أف نستخدـ ىذه االستراتيجية في الدروس فيناؾ أشكاؿ مف  -
 الرسـ.

 الرسـو التخطيطية: إف نظرة بسيطة إلى الرسـ توضح المعمومة، كما أف ىذا الرسـ يسمح -
 بإضافة أية معمومات أخرى جديدة يتعمميا الطالب الحقا.

الصورة: يوجو المعمـ أنظار الطمبة إلى الموضوع، ثـ يسأليـ أسئمة محددة ليتمكنوا مف  -
 مبلحظتيا.

 ري مثؿفي بعض المواد ذات الطابع التطو  يمكف استخداـ الخط الزمنيو الخط الزمني:  -
، 2018)عبد الغني ،  عمى سبيؿ المثاؿ. شرح محتوى يتعمؽ بتطور وسائؿ المواصبلت

 (. 37ص 
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التي تعتمد عمى  تمؾأف تشمؿ أنشطة تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا كما يمكف 
( و)عطية ، 286،ص  2013)رزوقي، وعبدالكريـ ،  الوسائؿ والمواد البصرية توظيؼ 
 :، ومف ىذه األنشطة (52، ص 2016

 والكممات. لحروؼفي األشكاؿ واألشياء وا مبلحظة التشابيات واالختبلفات .1
 التوافؽ لؤلشكاؿ واألشياء والرموز في الفئة نفسيا أو فئة مف فئات مختمفة. .2
 لترتيب األشكاؿ والرموز واألحداث والخبرات. أنشطة .3
 وتجميع األشكاؿ والرموز واألشياء ضمف فئاتيا الكبرى أو استعماالتيا.ربط  .4
 أو الجممة. مف الكممةيز الجزء الناقص يتم .5
 .لتكويف جممة مفيدة الكممات تتطمب دمج  أنشطة .6
 أنشطة كتابية تتضمف عمؿ اإلعبلنات، والممصقات والمجسمات.   .7

 .يف بٔٝ٘ الصف االتصال غري اللفظٕتْظٔف  –ثالجًا 

يذكر كؿ مف ) بورجوف وىوبمر ( أف توظيؼ االتصاؿ غير المفظي يعتمد بصفة عامة 
 عمى خمسة مبادئ ىي:

  الترميز وفؾ الترميز في ميارات االتصاؿ غير المفظي يرتبط بسمات الشخصية والسمات
 النفسية لطرفي االتصاؿ.

  األشخاص الذيف يستخدموف ميارات االتصاؿ غير المفظي ىـ األكثر نجاحًا و تأثيرًا عمى
 .اآلخريف

 لتعميـ أو الذكاء الترميز و فؾ الترميز في ميارات االتصاؿ غير المفظي ال يرتبط بمستوى ا
 بقدر ما يرتبط بالنواحي الثقافية واالجتماعية  لطرفي االتصاؿ.

 )تختمؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي باختبلؼ النوع ) ذكر أو أنثى 
  ميارات االتصاؿ غير المفظي ، استخداـىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة بيف الميارة في 

 (Burgoon&Hoobler,2002,p.241وبيف استقباؿ وفيـ ىذه الميارات. ) 
وويفر ( إلى أف ىناؾ أربعة مبادئ يعتمد عمييا ، و يشير كؿ مف ) ىويبمز

 االتصاؿ غير المفظي في بيئة الصؼ ىي:
  يرتبط االتصاؿ غير المفظي بالخمفية الثقافية بشكؿ أساسي، بمعنى أف فيـ و إدراؾ

 ى.ميارات االتصاؿ غير المفظي يمكف أف يختمؼ مف ثقافة إلى أخر 
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  يمكف أف تتعارض الرسائؿ المنقولة عبر االتصاؿ المفظي و تمؾ المفيومة عبر االتصاؿ
غير المفظي ، حيث يمكف أف تكوف المغة المفظية معبرة عف مضموف رسالة معينة لكف 

 السموؾ و السمات غير المفظية تتعارض أو ال تدعـ ىذه الرسالة.
 ؿ تمقائي أو ميكانيكي؛ حيث يصعب عمى إف معظـ ميارات االتصاؿ غير المفظي تتـ بشك

 بعض األشخاص التحكـ في ردود فعميـ غير المفظية.
  االتصاؿ المفظي يعكس المشاعر واالتجاىات، وعف طريقو قد نتعرؼ عمى بعض السمات

االنفعالية والوجدانية لممتحدث بشكؿ أفضؿ مف التعبير 
 ( Hybels&Weaver,2004,p.p: 171-175بالكممات.)
الرغـ مف أىمية إدراؾ المعمميف ليذه المبادئ إال أنو ووفقا وعمى 
ىناؾ حاجة ماسة لدى المعمميف لمتعرؼ عمى ىذه المبادئ  (Kroehnert,2006)لدراسة

، بؿ إف بعض المعمميف ووفقا لنتائج ىذه الدراسة لديو سوء فيـ ومفاىيـ خاطئة حوؿ 
 االتصاؿ غير المفظي ، و منيا عمى سبيؿ المثاؿ:

  تصاؿ غير المفظي عممية تنـ عف ضعؼ في الميارات الشخصية لممعمـاال. 
  أف يستخدـ تعبيرات وجو جافة و حادة حتى يضبط الفصؿ. ال بدأف المعمـ 
 . التمويح بشكؿ مبالغ فيو باليديف مف عبلمات قوة أداء المعمـ 
 يمكف االحتفاظ بانتباه الطبلب بالصوت المرتفع طواؿ وقت الحصة 

.(Kroehnert,2006,p.p 151-153) 
بصفة عامة  ( وظائؼ االتصاؿ غير المفظي2005، النقبيو ، يمخص كؿ مف)  قاسـو 

 فيما يمي:
 را مف المعاني إلى المغة المفظية ييضيؼ كث 
 .بديؿ مناسب لتفسير األلفاظ الغامضة 
 يعالج بعض صعوبات االستماع لدى الطبلب. 
  اآلخريفيعزز الكبلـ و يجعمو أكثر تأثيرا في . 
 )يعمؽ التفاعؿ بيف طرفي التواصؿ ) المرسؿ والمستقبؿ.  
 .يقوي أثر تذكر الرسالة بعد انتياء التواصؿ 
 .يجذب انتباه التبلميذ ويقمؿ مف ممؿ الرسالة المفظية 
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 يؿ و الخطابة. أداة تقديـ لبعض األنشطة المغوية التي تتطمب أداء غير لفظي مثؿ التمث
 (207، ص2005،  النقبي)قاسـ، و 
فترى ؛ وظائؼ االتصاؿ غير المفظي في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىاأما عف 
 تناوليا كالتالي:الدراسة الحالية 

 التداّلٔ٘ للنتعلنني املرحلٔ٘ االتصال غري اللفظٕ ّحتصني اللػ٘ -1

شيد القرف العشريف تطورا كبيرا لممدارس والتيارات والمناىج التي عنيت بتحميؿ المغة 
المرجع، والسياؽ، ومف بينيا دراسات اىتمت بوالبحث عف أسرارىا والكشؼ عف مكنوناتيا، 

والعوامؿ الخارجية المؤثرة في العممية التواصمية القائمة عمى المرسؿ والمتمقي، مما أدى إلى 
ر جديد مف الدراسات ونظرية حديثة في دراسة وتحميؿ المغة أطمؽ عمييا الدراسوف نشوء تيا

تمؾ النظرية التي تنطمؽ مف وظيفة المغة، وتيتـ Pragmatics"مصطمح "التداولية ،
 .(85،ص 2014دلكي ،وأبو دلو،  )باالستعماؿ الفعمي ليا

المعاصر إلى العقد السابع ويعود تأسيس التداولية كمجاؿ يعتد بو في الدرس المغوي 
مف القرف العشريف بعد تطويرىا عمى يد ثبلثة مف فبلسفة المغة ىـ: "أوستف 

،"Austinسيرؿ ،"و"Searle، و"جرايس"Grice ، ًعمى الوصوؿ إلى  وكاف اىتماميـ منصبا
طريقة توصيؿ معنى المغة اإلنسانية الطبيعية مف خبلؿ إببلغ مرسؿ رسالة إلى مستقبؿ 

وأف المعنى الذي ينتقؿ عف طريؽ النطؽ أو الكتابة ليس بالضرورة أف يكوف ىو يفسرىا، 
المعنى الداللي ذاتو، وكاف ذلؾ االىتماـ وتمؾ الرؤية بمثابة مولد لمتداولية، وقد ظؿ المغويوف 

العديد مف اإلسيامات،  فيومنجذبيف ليذا الميداف الجديد وميتميف بو لفترة طويمة، وقدموا 
أف جيود تطبيؽ معطيات التداولية في تعميـ المغة العربية لـ تبدأ إال في فترة مف وعمى الرغـ 

، 2005،  )أبو حجاجمتأخرة، إال أنيا قد طرحت تصورات ورؤى واعدة في ىذا الميداف 
 (21ص

وقد تعددت تعريفات التداولية وكاف ليذا التعدد أثر في ترجمة المصطمح إلى المغة 
اولية،" والتداولية أكثرىا العربية، فقد ترجـ إلى: "الذرائعية، والمقصدية، والمقامية، والتد

، إذ ينظر فيو إلى "تداوؿ" المغة بيف المرسؿ والمستقبؿ، والذي يدؿ عمى التفاعؿ الحي شيوعا
 (52ص  ،2011نحمة، )في استعماؿ المغة  بينيما
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أف التداولية وفقا لممفيوـ التقميدي تتضمف دراسة استخداـ المغة  "ليفنسوف"ويرى 
ودراسة المعاني وفقا لمسياؽ ، و أنو ال يقتصر فقط عمى السمات المغوية ، و لكنو يبحث 

ايا المتكمـ والمعنى في معنى استخداـ المغة لتحديد اليوية و إيجاد الفرؽ بيف نو  أيضاً 
ابف )  المتحقؽ مف كؿ جممة ؛ فالتداولية تشمؿ دراسة المعنى اإلخباري و المعنى االتصالي

  .(10، ص 2008عيسى ، 
عبدالعظيـ، ) بأنيا : دراسة استخداـ العبلمة ومستخدمييا داخؿ الموقؼ "نرليخ"ويعرفيا 
 (76، ص2015

أف التداولية تدرس االستعماؿ المغوي في االتصاؿ  يمكف مبلحظةومف ىذه التعريفات 
لذلؾ عرفيا بعض العمماء بأنيا " الدراسة   المساني وفؽ معطيات سياقية واجتماعية معينة

التي تعنى باستعماؿ المغة وتيتـ بقضية التبلؤـ بيف التعابير الرمزية والسياقات المرجعية 
أي أنيا تتعمؽ بمقاـ استعماؿ  (222،ص2017ابف عمي، والمقامية والحديثة و البشرية " )

 .المغة
، 2015عبدالعظيـ، )  :وقد أقاـ المفكروف أسسًا ميمة لمتداولية وأكدوا النقاط التالية

 (83ص
  التعبير عف الفكر فقط، العبلمات ولكنيا تمتمؾ العديد مف  فيال تستخدـ العبلمات

  .الوظائؼ األخرى
 ال تمتمؾ فقط وظيفة فكرية، بؿ إنيا ذات وظيفة تأثيرية أيضاً  العبلمات. 
  التمثيمية والتعبيرية والندائيةىيالستخداـ العبلمات ثبلث وظائؼ أساسية :. 
 يمكف فيـ العبلمات فقط مف خبلؿ سياؽ الموقؼ الذى تستخدـ فيو. 
 عممية التحدث عممية ذات فعؿ موجو اليدؼ. 
  الكبلـ وينجـ عف استخداميا آثار ونتائج عممية وسائؿ بناء فعؿ ىيالعبلمات. 
  اآلخريفتستخدـ العبلمات بصفة أساسية بقصد التأثير عمى. 
  ًتوظؼ العبلمات في الحوار والمحادثة، ويعد التبادؿ بيف المتكمـ والمستمع أمرًا ميما. 
 تستخدـ العبلمات في تنسيؽ السموؾ البشرى. 
  اإلشارية بالواقع وبمستخدمي المغةترتبط بعض العبلمات مف خبلؿ خاصتيا. 
 بعض األفعاؿ الكبلمية ذاتية الداللة. 



 م0207( 20) -7ج-فبرايرعدد                                        ...          أنواع ووظائف مهارات االتصال

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 440 - 

وترى الدراسة الحالية أف ميارات االتصاؿ غير المفظي لدى معممي المغة العربية 
 :لمناطقيف بغيرىا يمكف أف تسيـ في تنمية الميارات التالية لدى المتعمميف

، وطرؽ وكيفية استخداـ العبلمات المغوية دراسة وتعميـ عبلقة النشاط المغوي بمستعمميو -
عناصر البحث عف ، و الموقؼ المغويالمفظية بنجاح، والسياقات التي ينجز ضمنيا 

 .الجممة
الكبلـ والكتابة، ومراعاة كؿ ما يحيط بعممية التخاطب مف إنتاج المتعمميف مف  تحميؿ -

حداث األثر المناسب   بحسب قصد صاحبو.ميارات غير لفظية لموصوؿ إلى المعنى وا 
كؿ العبلمات المغوية تعنى بفالتداولية  ،في الموقؼ االتصاليدراسة كؿ جوانب المعنى   -

وغير المغوية، وكؿ اإلشارات والرموز غير المفظية  وكؿ ما يعنيو القوؿ، وكؿ ما يمكف 
 أف يحممو بصدقو ومجازه.

 تحسينيا لدى المتعمميف. دراسة المغة التخاطبية التي تعالج شروط التبميغ والتواصؿ و   -
تعميـ  في نقطةالتداولية  والخبلصة أف ميارات االتصاؿ غير المفظي تتقاطع مع

االتصاؿ المغوي في إطاره االجتماعي ؛ بالكشؼ عف الشروط  والمعطيات التي تسيـ في 
إنتاج الفعؿ المغوي مف جية، كما تبحث في فاعميتو و آثاره العممية مف جية أخرى ) ابف 

 .(11، ص 2008سى ، عي
 االتصال غري اللفظٕ ّتعْٓض ىكص املصتْٚ اللػْٖ لدٚ املتعلنني -2

وخاصة  - يمكف النظر إلى ميارات االتصاؿ غير المفظي التي يوظفيا المعمموف
لممعمومات  نموذج الستكماؿرموز تصويرية تستخدـ  عمى أنيا –البصرية الجوانب واألدوات 

 ،دافعية اإلنجاز أداء المتعمميف في: بذلؾ تعمؿ عمى تحسيف وىي، حوؿ فكرة أو موضوع ما
مرونة حؿ و  ،التعمـ الفردي والتعاونيو  ،ميارة التواصؿ العامة،و االحتفاظ بالمعرفة مدة أطوؿ و 

تنشيط عادات ،،و المفاىيـ التصويرية والتخيميةو  ،التفكير التحميمي واالبتكاري،و المشكبلت 
ومف الوظائؼ التعويضية ، (221 ،ص 2005سعيد، و ميخائيؿ ). العقؿ والتعمـ المنظـ ذاتيا

 ما يمي: في مجاؿ تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا لبلتصاؿ غير المفظي
حيث تتوافؽ الرسالة المفظية مع غير المفظية وتتكامؿ معيا، مما يؤدي  :اإلكماؿ

ؿ ذلؾ عندما يروي اات، ومثاإلشار أو  اإليماءاتلمتفاعؿ الجيد حيث تصدر الكممات وتصاحبيا 



 م0207( 20) -7ج-فبرايرعدد                                        ...          أنواع ووظائف مهارات االتصال

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 441 - 

، مما واإليماءات الصوتية الوجو اتوتعبير  الجسد حركات خبلؿالمعمـ قصة يجسد أحداثيا مف 
 ( 111، ص2016)عزوز، لممتعمميفيساعد عمى تكويف صورة متكاممة، وتوصيؿ المفاىيـ 

عمييا  االعتماديمكف ال ر الرسالة غير المفظية لمرسالة المفظية، التي ربما اتكر  التكرار:
ويمثؿ ذلؾ الرقـ  لممتعمميف،، فعندما يذكر المعمـ رقما معينا األحيافبمفردىا في بعض 

، فإف بيئة الفصؿبأصابعو أو يرسمو في اليواء، أو يشير لمدلولو بواسطة أشياء توجد في 
لمف أدركو  تأكيد المفيـو تكرار المفيوـ لمف لـ يدركو في صورتو المفظية ، و ذلؾ يعمؿ عمى

 (24، ص 2011) خباب،
المعمـ يمكف أف تستبدؿ الرسائؿ المفظية برسائؿ غير لفظية، كأف يقـو  حيث :اإلبداؿ

عف طريؽ  ،ممارسة سموؾ ماإجابة معينة أو لنفي أو تأييد  المتعمميفلبعض  باإلشارة
يماءاتو الرسائؿ غير المفظية مف إشارات  المفظية الميارات غير وحركات وغيرىا مف  ا 

 (95، ص2011العريني،)
 اإلشاراتيمكف أف تفسر الرسائؿ غير المفظية الرسائؿ المفظية، كأف تستعمؿ  التفسير:
لتقريب يضاح معاني األلفاظ  أو إفي والحركات، أو الصور، أو النماذج؛ ، واإليماءات 

 (25، ص 2011خباب، ).الصفي االتصاؿنجاح عممية بما يسيـ في المعاني 
غير المفظي لتأكيد الرسائؿ المفظية، مثاؿ ذلؾ  االتصاؿ باستخداـويتـ ذلؾ  التأكيد: 

 ( 112، ص2016)عزوز،  .تعبيرات الوجو الدالة عمى تأكيد الرسالة
تصالي بيف اال غير المفظي أف يقـو بتنظيـ وربط التدفؽ  لبلتصاؿيمكف  التنظيـ: 
مثؿ حركة الرأس أو العينيف أو تغيير المكاف إلى مكاف آخر أو إعطاء إشارة  االتصاؿأطراؼ 

غير  االتصاؿلمطالب ليكمؿ الحديث أو يتوقؼ عنو، وكميا وظائؼ تنظيمية يضطمع بيا 
 (   42، ص 2003كمينتوف،  ) المفظي

 الدافعٔ٘ ملنارش٘ املَارات اللػْٓ٘االتصال غري اللفظٕ ّ زٓادٗ  -3
عمى القياـ بنشاط  المتعمـكؿ ما يحض لئلشارة إلى  الدافعية لمتعمـيستخدـ مفيـو 

لبذؿ الجيد مف أجؿ تحقيؽ  استعدادفيي  ، سموكي دراسي، وتوجييو نحو وجية إيجابية
تمثؿ الحاجة أو الرغبة في التحصيؿ  "الدافعية لمتعمـ" و التقدـ في المجاؿ التعميمي والتعممي

فالطالب مدفوع بدافعتيو ليوجو جيده العقمي وسموكو، نحو  ،مف أجؿ تحقيؽ النجاح العممي
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 لؤلداءفيي بمثابة باعث  ؛تحقيؽ ىدفو ورغبتو في التفوؽ ىذه ليا قيمة كبيرة في زيادة أدائو
 . (179ص ، 2000)خميفة،  ذؿ المزيد مف الجيدوب بشكؿ أفضؿ

، وأيضا وسيمة ف الدافعية تخدـ غرضيف في الوقت نفسو فيي تعتبر بحد ذاتيا ىدفاً إ
لتحقيؽ أىداؼ أخرى، لذلؾ تصبح مف العوامؿ التي تساعد في تحصيؿ المعرفة والفيـ 

ب الذيف بلفالط ؛ تحقيقيايسعى معمـ المغة العربية إلى التي  األىداؼوغيرىا مف والممارسة 
 ة"لدييـ الدافعية المرتفعة لمتعمـ، يحصموف بشكؿ أفضؿ مف أولئؾ الذيف لدييـ دافعية منخفض

 (14، ص 2008،المساعيد،) 
ىناؾ عدة عناصر تشير إلى وجود الدافعية لمتعمـ لدى  : عناصر الدافعيػػة لمتعمػػػػـ  

عوامؿ الخارجية ىذه العناصر في عناصر داخمية ، و أخرى خارجية ومف الالفرد وتتمثؿ 
التعمـ  إستراتيجيات، وينبغي عمى نشطة تقتضي بيئة التي المشاركة الفعالة  المثيرة لمدافعية
، 2006 ، أميفحمد أ)بداعية وقابمة لمتطبيؽ، بعيدة عف الخػػوؼ والضغػػوط ا  و أف تكوف مرنة 

 (119ص
وترى الدراسة الحالية أف استخداـ معممي المغة العربية لمناطقيف بغيرىا لميارات 

الميارات  االتصاؿ غير المفظي يمكف أف يسيـ في إثارة الدافعية لدى المتعمميف لممارسة
 المغوية مف خبلؿ:

 والتعزيز. التحفيز والمدح والتشجيعتوظيؼ االستجابات غير المفظية الدالة عمى  -
 .المتعمـ والمعينات البصرية لتشويؽ والوسائؿ األجيزةتوظيؼ  -
 .إذا أحب المعمـ المغة يحب  واحتراميـ ؛ فالمتعمـالتقرب لممتعمميف  -
غير المفظي المصاحبة المفظي و تصاؿ ميارات اال في توظيؼ استخداـ أسموب النمذجة  -

 لمكبلـ.
  .نحو تحقيؽ النجاح وتعزيز ذلؾ المتعمميف توجيو سموؾ -
ي عف طريؽ الوظائؼ التعويضية لميارات االتصاؿ غير المفظ تشجيع المستويات المتدنية -

   .(18، ص 2008مشعاف،)
 الصف إدارٗاالتصال غري اللفظٕ ّ  -4

 دارةيمكف توظيفيا إل التعميمية لبلتصاؿ غير المفظي التيىناؾ عدد مف الوظائؼ 
:التييئة و االستعداد ، والتفاعؿ التربوي، نقؿ الرسائؿ الوجدانية ، نقؿ الرسائؿ  ومنيا الفصؿ 
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، و بصفة عامة ترى الدراسة الحالية أف استخداـ  نقؿ التوجييات العممية المباشرة المعرفية ،
 معمـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا لميارات االتصاؿ غير المفظي يمكف أف يسيـ فيما يمي: 

الضبط: حيث يساعد التفاعؿ غير المفظي عمى ضبط سموؾ الطالب وتنظيمو داخؿ 
العيف وتعبيرات الوجو، وغيرىا ونظرات  اإليماءةو  اإلشارةالفصؿ أو القاعة، وذلؾ عف طريؽ 

 (34، ص 2011) المزيف،.غير المفظية التي تساىـ في ضبط السموؾ التفاعبلتمف 
عادة ترتيب الفصؿ:و  تنظيـ و  مف فعالية التدريسيقمؿ الصفي  االنضباطإف انعداـ  ا 

، ومف أمثمة حفظ النظاـ الصفي  فيالقيادية  األساليب مف أفصؿالمفظي  غير االتصاؿيعتبر 
 استخداـ إلعادة النظاـ وترتيب الفصؿ :التي يقوـ بيا المعمـ السموكيات غير المفظية 

مف المتعمـ. التحرؾ قريبا  أو يف المعمـ في عيف المتعمـ ع أو التقاء،لفظية  غيرتمميحات 
 (2009)الحراحشة، و خوالدة،

عمى إشارة باليديف أو نقؿ الرسائؿ والتوجييات المباشرة: وذلؾ مف خبلؿ االتفاؽ 
الزراعيف أو أي إشارة غير لفظية يتـ االتفاؽ عمييا بيف المعمـ والمتعمميف لتنفيذ أمر ما أو 
توجيو ما أو إرساؿ رسالة وجدانية أو معرفية محددة ؛ كأف يشير المعمـ بيديو لتكويف 

في مجموعات مف الطبلب، أو لتبادؿ الحوار بيف المتعمميف ، أو لقراءة الدرس 
 (2002)النظامي ، الكتاب...إلخ.

  جسيـ التي يستخدميا المعمـ إذا حدث خطأ غيرالمفظية  غير السموكياتمف  التجاىؿ: 
بدني أو  حفظ النظاـ بدوف عقابفي  المفظي الباع الطويمة غير لبلتصاؿالمراقبة : و 

أية عف المتعمـ يكؼ  فإف ذلؾ كفيؿ بأف المعمـ يراقبو باف  المتعمـ فبمجرد إحساس  لفظي ؛
 .(2009الحراحشة، و خوالدة، أعماؿ غير مرغوبة.

 ٔل التْافل الجكايف لدٚ متعلنٕ اللػ٘ العربٔ٘ مً الياطكني بػريٍا.االتصال غري اللفظٕ ّحتك -5

تتسـ بيئة الفصؿ في مجاؿ تعميـ المغات األجنبية بصفة عامة وفي مجاؿ تعميـ المغة 
خاصة بالتنوع الثقافي، حيث يضـ الفصؿ الواحد طبلبا مف  العربية لمناطقيف بغيرىا بصفة
ىناؾ اختبلؼ حوؿ عمومية السموؾ غير المفظي أو خصوصيتو جنسيات مختمفة ومتنوعة، و 

إلى عمومية بعض دالالت  أشارتتبعا لمتغير الثقافة، وعمى الرغـ مف أف بعض الدراسات 
بعض لخ ( إال أف إالسموؾ غير المفظي مثؿ تعبيرات الوجو ) الفرح و الغضب واالندىاش ...

 ،إلى أف التعبيرات الكاممة عف النواحي الوجدانية ال يتصؼ بالعمومية  أشارتقد   الدراسات



 م0207( 20) -7ج-فبرايرعدد                                        ...          أنواع ووظائف مهارات االتصال

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 444 - 

ف كانت بعض مكونات ىذا السموؾ مشتركة ، واقترح) (  أنو إذا Knapp&Hall,2010حتى وا 
كاف مف الميـ التعرؼ عمى تعبيرات الوجو المشتركة بيف معظـ الثقافات فإنو مف الميـ أيضا 
االعتراؼ بأف أثر الثقافة عمى السموؾ غير المفظي ىو أبعد مف مجرد السمات المشتركة ليذا 

 اجاتاالحتيو  األيديولوجيةالسموؾ.، وىو يرى أف الثقافة ىي نتاج التفاعؿ بيف النواحي 
العامة لمشعوب مف جية والمشكبلت االجتماعية التي يواجييا البشر في تمبية ىذه 

وأف  مف جية أخرى، االحتياجات ونمط الحياة الذي يتبناه ىؤالء األفراد في إشباع احتياجاتيـ
ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تشكؿ السموؾ االتصالي غير المفظي منيا البيئة واألصدقاء 

المدرسة ، و كميا عوامؿ تتمتع بالخصوصية ، ومف ىنا ينشأ االختبلؼ في داللة و واألسرة و 
 طريقة توظيؼ ىذه الميارات غير المفظية.

أف األفراد حتى في تعامميـ مع المشكبلت العالمية التي (Patterson, 2006ويقترح ) 
خمفياتيـ الثقافية عمؽ باحتياجات عالمية فإنيـ يوظفوف عمميات عقمية مختمفة تعتمد عمى تي

وؿ عف وجود اختبلفات كبيرة في السموؾ غير المفظي لدى ئ، و ىو يرى أف البعد الثقافي مس
األفراد ، ويصؿ إلى حد أف يكوف لكؿ مجتمع ميارات اتصاؿ غير لفظي خاصة بو ، وأف 

مجاالت خمسة حددت  فقدالدراسات المقارنة بيف الثقافات والمجتمعات قد أظيرت ذلؾ ، 
؛ ات في ميارات االتصاؿ غير المفظييسة يمكف أف يظير مف خبلليا االختبلؼ بيف الثقافرئ

وي أـ ضعيؼ( ، وأفضمية التعامؿ ) قوتشمؿ : نوع االستجابات الفورية ، مستوى التقارب )
 فردي أـ جمعي( ، والنوع ) ذكر أـ أنثى( ، و أسموب التحاشي.

يا الناس يات غير المفظية التي يتواصؿ بوتشمؿ االستجابات الفردية عددا مف السموك
بعضيـ البعض ، مثؿ المصافحة أو االبتساـ أو المعانقة أو التواصؿ  بشكؿ تمقائي عند مقابمة

البصري، و مدى قرب المسافة أو بعدىا بيف األشخاص ، و ىي مف المجاالت التي يظير مف 
ني مف أبعاد ميارات االتصاؿ غير خبلليا اختبلفات بيف الثقافات المختمفة ، أما البعد الثا

المفظي ،و الذي يمكف أف تظير مف خبللو االختبلفات بيف الثقافات ىو بعد  أفضمية التعامؿ 
أف التعامؿ الفردي أىـ و يشكؿ داللة أقوى في  ) فردي أـ جمعي( فيناؾ ثقافات تعتبر

و لذلؾ نجد أف بعض  ترى أف التعامؿ الجمعي أىـ ، ثقافةاالىتماـ باألشخاص في حيف ىناؾ 
الطبلب يفضموف العمؿ ضمف فريؽ في حيف البعض األخر يفضؿ العمؿ بشكؿ فردي 

Gudykunst,2005)) 
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مف قبؿ طرفي التواصؿ وىما المتكمـ والمخاَطب  تظير الحاجة إلى االرتكاز ىنا ومف 
مف وجود ثقافة مشتركة تجمع بينيما، فتمقي بظبلليا  ال بدعمى خمفية ثقافية أو معرفية، أي 

ميارات الذي يمقيو المتحدث، ويستمع إليو المخاَطب، ولكي تؤدي  المضموفعمى فيـ 
بينيما، واالستعداد ليس تّيًيؤا  كاتقتضي " استعدًادا مشترً  االتصاؿ غير المفظي دورىا فإنيا

وىذه  نفًسيا فحسب، بؿ كؿ ما يحممو المتمقي مف ذخيرة معرفية وفنية يتمقى بيا األقواؿ
تظير  مف ىناو  ، المرسؿ والمتمقيفية المشتركة بيف الثقافة والمعرفة ىي جزء مف الخم

المتضمف في البرنامج ضرورة عناية معمـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا بالمحتوى الثقافي 
الذي يقوـ بتنفيذه ؛ فيو بمثابة الخمفية الثقافية المشتركة التي يجب التعامؿ بيا بينو و بيف 

 و بيف المتعمميف و بعضيـ البعض. ،المتعمميف
ومراجعة األدبيات المتعمقة بمجاؿ االتصاؿ وقد أفادت الدراسة الحالية مف اإلطار النظري 

حيث إف أحد أىدافيا ىو تأكيد أىمية ىذا النوع مف االتصاؿ في غير المفظي ونظرياتو ؛ 
مجاؿ تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ، و بالتالي انطمقت إجراءات الدراسة مف اإلطار 

إعداد النظري بجوانبو المختمفة، و دراسة األدبيات السابقة وتوظيفيا بشكؿ منيجي ومقنف في 
 تفسير النتائج.الدراسة الحالية( و  ت )مجموعةدراسة الحاالأدوات الدراسة و 

 بياؤٍا ّضبطَا: أدّات البخح 

العربٔ٘  اشتباى٘ ّعٕ املعلنني بأىْاع ّّظاٜف مَارات االتصال غري اللفظٕ يف تعلٔه اللػ٘ -1

 للياطكني بػريٍا.

معممي المغة العربية لمناطقيف وعي : ىدفت ىذه االستبانة إلى قياس ىدؼ االستبانة
 ووظائؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي. بأنواع  بغيرىا

: اعتمد الباحث عند بناء االستبانة عمى مراجعة اإلطار النظري مصادر بناء االستبانة
المتعمقة بميارات االتصاؿ  السابقة األدبيات التربوية، والبحوث، والدراسات، و لمدراسة الحالية

ووظائفيا في فصوؿ تعميـ المغة العربية أىميتيا مدى غير المفظي؛ لتحديد ىذه الميارات و 
 لمناطقيف بغيرىا.

تكونت االستبانة مف محوريف أساسيف، باإلضافة إلى مقدمة و جزء  محتوى االستبانة:
عشر  ياألوؿ : ويتكوف مف اثنمخصص لتعبئة بيانات المعمـ المستجيب لبلستبانة ؛ المحور 

مغمقًا لقياس الوعي بميارات االتصاؿ غير المفظي  وأىميتيا في تعميـ المغة العربية  بنداً 
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لمناطقيف بغيرىا  موزعة عمى الفئات الثبلث لمميارات، أما المحور الثاني : فيتكوف مف أربعة 
في مجاؿ تعميـ المغة بندًا تقيس وعي المعمـ بوظائؼ ميارات االتصاؿ غير  المفظي  يفعشر و 

بندًا. وتـ اختيار  وثبلثيف، وبذلؾ يكوف مجموع بنود االستبانة  ستة  ة لمناطقيف بغيرىاالعربي
 استجابات المعمـ لكؿ بند مف بنود االستبانة.لتحديد  "ليكرتلػ "نظاـ االستجابة الخماسي 

 :(1جذول )

يؼهًٍ انهغخ انؼشثُخ  وػٍانفشػُخ وػذد انجُىد السزجبَخ  َجٍُ انًحبوس انشئُسخ وانًحبوس

 ظبئف يهبساد االرصبل غُش انهفظٍ .ثأَىاع وونهُبطقٍُ ثغُشهب 

انًحبوس انشئُسخ 

 نالسزجبَخ

ػذد  انًحبوس انفشػُخ

 انجُىد

 انًجًىع

انًحىس األول: انىػٍ 

ثأَىاع يهبساد االرصبل 

غُش انهفظٍ  فٍ رؼهُى 

انهغخ انؼشثُخ نهُبطقٍُ 

 ثغُشهب.

  5 انجسذانىػٍ ثًهبساد نغخ 

 3 انىػٍ ثبإلًَبءاد 12

 4 انجصشَخانًىاد  اسزخذاو انىػٍ ثًهبساد

انًحىس انثبٍَ: انىػٍ 

ثىظبئف يهبساد انهفظٍ  

فٍ رؼهُى انهغخ انؼشثُخ 

 نهُبطقٍُ ثغُشهب.

زحسٍُ انىػٍ ثبنىظبئف انًزؼهقخ ث

 نغخ انًزؼهًٍُ.انزذاونُخ فٍ 

5  

 

ثزؼىَض انىػٍ ثبنىظبئف انًزؼهقخ  24

 انًسزىي انهغىٌ.

6 

ضَبدح انذافؼُخ ث انىػٍ ثبنىظبئف انًزؼهقخ

 انهغىَخ. انًهبساد نًًبسسخ

5 

 4 .انصف إداسحث انىػٍ ثبنىظبئف انًزؼهقخ

انزىافق زحقُق انىػٍ ثبنىظبئف انًزؼهقخ ث

 .انثقبفٍ

4 

 36 انًجًىع

ُصدِّرت االستبانة بخطاب يوضح اليدؼ منيا، وكيفية التعامؿ مع  ضبط االستبانة:
) ممحؽ بنودىا، ثـ ُعِرَضت بعد ذلؾ عمى مجموعة مف المحكميف بمغ عددىـ عشرة محكميف

،وقد تـ ذلؾ بيدؼ معرفة مبلءمة شكؿ االستبانة ومحتواىا وطريقة تنظيميا لمغرض منيا، (1
االستبانة، باإلضافة إلى تحديد مدى استيفاء و وضوح المغة التي صيغت بيا محتويات 

 االستبانة لميدؼ منيا.
أشار السادة  :ة لمسادة المحكميف حوؿ االستبانةاآلراء والمقترحات الخاص

البنود  جميعالمحكموف إلى  أف شكؿ االستبانة وطريقة تنظيميا يبلئماف الغرض منيا، وأف 
، ، كما اتفؽ المحكموف عمى أف الصياغة مناسبة لممحاور الفرعية والرئيسية لبلستبانة



 م0207( 20) -7ج-فبرايرعدد                                        ...          أنواع ووظائف مهارات االتصال

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 447 - 

أف االستبانة قد استوفت اليدؼ منيا، كما  رأى المحكموف أف و  مناسبة، لمبنودالمغوية 
محتويات االستبانة واضحة بشكؿ عاـ، ومف السيؿ فيـ ما تعنيو، وأوصوا بضرورة أف ُتقدِّـ 

في الخطاب  وأنواعو ووظائفو ،الدراسة التعريؼ الذى تتبناه لميارات االتصاؿ غير المفظي 
بيذا االقتراح، و بذلؾ أصبحت الموجو لمسادة المحكميف المرفؽ باالستبانة ، وأخذ الباحث 

 .(2جاىزة لمتطبيؽ ) ممحؽ في صورتيا النيائية، و االستبانة 
االتصال غري اللفظٕ لدٚ معلنٕ اللػ٘ العربٔ٘ للياطكني ّّظاٜف بطاق٘ مالحظ٘ مَارات  -2

 بػريٍا.

 موضوعي الدقيؽالوصؼ لم أداةً بوصفيا  ةفي الدراسة الحاليتستعمؿ بطاقة المبلحظة 
معممي المغة العربية لمناطقيف حاالت الدراسة مف االتصاؿ غير المفظي لدى  ووظائؼ لميارات

، وقد اعتمد الباحث في إعداد بطاقة تسجيؿ والوصؼ والتصنيؼ والتقييـأداة لم بغيرىا؛ فيي
األطر  شكميا المبدئي عمى اإلطار النظري لمدراسة الحالية باإلضافة إلى مراجعةالمبلحظة في 

 .وفي مجاؿ تعميـ المغة األجنبية ،المرجعية المعتمدة في مجاؿ االتصاؿ غير المفظي
وىو أحد أنواع  بالمشاركة،المبلحظة  استخداـ نوع المبلحظة الحالية عمىبطاقة تقـو و 

االجتماع وعمـ النفس، وىي تعني " أف المبلحظة تقوـ  مجالي عمـظير في المبلحظة والذي 
عمى حضور الباحث في مجتمع المفحوصيف ومشاركتو ليـ في اىتماماتيـ و استعداداتيـ 
ورغباتيـ و ميوليـ ، كأنو واحد منيـ ، إال أنو يتميز عنيـ بممارسة المبلحظة والتدويف 

 .(63، ص  2014 ،والتسجيؿ" ) جميؿ حمداوي
ميارات االتصاؿ غير المفظي التي أنواع إلى رصد  بطاقة المبلحظة الحاليةىدفت و  

، المغة العربية لمناطقيف بغيرىا الحاالت المشاركة في الدراسة الحالية مف معمميستخدميا ت
وتمت إلى تحديد الوظائؼ التي تؤدييا ميارات االتصاؿ غير المفظي،  كما ىدفت البطاقة أيضاً 

 البطاقة مرورًا بالخطوات اآلتية: صياغة عناصر
 تـ ذلؾ مف و  ،تحديد أىـ فئات الميارات التي ييدؼ البحث إلى رصدىا لدى الدارسيف
المعبرة عف االتصاؿ غير المفظي، و فئة اإليماءات وفئة االتصاؿ غير  سدجلغة الفئة خبلؿ 

، كما تمت إضافة خانة تحت مسمى المصورةالبصرية و  المفظي المعتمد عمى استخداـ المواد
تمكف المبلحظ مف إضافة الميارات التي يرى أنيا ال تندرج تحت الفئات لي"ميارات أخرى" 

 السابقة.



 م0207( 20) -7ج-فبرايرعدد                                        ...          أنواع ووظائف مهارات االتصال

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 448 - 

  تحديد وظائؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي لدى معممي المغة العربية لمناطقيف
ض نقص المستوى ، وتعويلممتعمميفالمغة المرحمية التداولية في بغيرىا، وشممت: تنمية 

دارة، و المغوية ، وتحفيز ممارسة المياراتلدييـ المغوي الصؼ، وتحقيؽ التوافؽ الثقافي، وقد  ا 
أضاؼ الباحث خانتيف أخرتيف تحت مسمى: "وظائؼ أخرى"، و"غير واضحة" ؛ ليتمكف 

ة ، أو تمؾ التي ا ال تندرج تحت الوظائؼ السابقالمبلحظ مف إضافة الميارات التي يرى أني
 تؤدي وظيفة واضحة.

 وفى ىذا النوع يوجو بالفئات تـ تصميـ بطاقة المبلحظة وفؽ نظاـ المبلحظة الحرة ،
ويتـ اختيار الوظيفة  المياراتىذه فئات ، وبحيث تحدد ووظائفيا المياراتأنواع االىتماـ إلى 

وىي عبارة عف  ؛خبلؿ وحدات التحميؿوتبدأ عممية رصدىا ، التي تيدؼ الميارة إلى تحقيقيا
؛ حيث تـ تقسـ كؿ محاضرة  (الدراسة )مجموعةالحاالت  كؿ حالة مف المحاضرات التي تنفذىا

مف خبلؿ ضبط مؤقت زمني ينبو المبلحظ كمما مرت  ة( دقيق15إلى وحدات زمنية مدتيا )
غير المفظي لدى كؿ حالة  ، و تمثؿ ىذه الوحدات الزمنية وحدات تحميؿ السموؾوحدة زمنية

 الحاالت. مف
إلجراء المبلحظة يجب حضور جميع المحاضرات والدروس العممية إجراءات المبلحظة: 

ة ، و ق( دقي15تقسيـ كؿ محاضرة إلى وحدات زمنية متساوية )االلتزاـ ب، وبحيث يتـ لمحالة
تصنيؼ السموؾ غير المفظي يمكف يتـ خبلؿ كؿ وحدة زمنية تحديد الفئات المناسبة التي 

في المربع المخصص لذلؾ في بطاقة المبلحظة، كما يتـ ( ) يتـ وضع عبلمةتحتيا، و 
وصؼ السموؾ الذي قاـ بو المعمـ في الجزء المخصص لذلؾ في البطاقة، ويستمر المبلحظ 

في الوحدة الزمنية التالية، ويتـ تكرار في متابعة األداء غير المفظي لممعمـ ) الحالة ( 
، مع لكؿ حالة ؿ رصد وتصنيؼ وتسجيؿ السموؾ غير المفظيوالتي تشماإلجراءات السابقة 

األخذ في االعتبار تكرار الرصد والتسجيؿ لؤلداء الواحد في حاؿ تكراره ،  وىكذا حتى تنتيي 
 مجموعةالحاالت  جميع المبلحظة في كؿ محاضرة أو درس عممي ، مع مراعاة المساواة بيف

 في عدد مرات المبلحظة. الدراسة
عمى تـ تصميـ الصورة المبدئية لبطاقة المبلحظة  المبدئية لبطاقة المبلحظة:الصورة 

شكؿ صفحة أفقية، وتـ تخصيص الجزء العموي مف الصفحة لتسجيؿ البيانات األولية المتاحة 
(، ثـ تكونت البطاقة مف ستة 4إلى  1) مف  اً محدد اً رقم حالة، وتـ إعطاء كؿ الحالة عف
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والعمود الرابع تحت عنواف ، لرصد نوع الميارةالثبلثة األولى األعمدة أعمدة تـ تخصيص 
"ميارات أخرى" لرصد الميارات التي قد يرى المبلحظ أنيا ال تنتمي لمفئات الثبلث ، والعمود 
الخامس تـ تخصيصو لكتابة وصؼ ممخص لؤلداء الداؿ عمى الميارة، وتـ تخصيص العمود 

 تخصيصكونت البطاقة مف ثمانية صفوؼ ؛ تـ السادس لحساب تكرارات الميارات، كما ت
الصفوؼ الخمسة لرصد وظائؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي ، والصؼ السادس تـ 
تخصيصو لرصد أية وظائؼ أخرى يرى المبلحظ أنيا ال تنتمي ألنواع الوظائؼ السابقة ، 

السموكية التي قد ال يرى المبلحظ أنيا  والصؼ السابع تـ تسجيمو لرصد الميارات أو األداءات
تؤدي وظيفة واضحة ، والصؼ الثامف تـ تخصيصو لحصر مجموع الميارات في كؿ نوع 

 والمجموع الكمي لمميارات.
بعد أف تـ التوصؿ إلى الصورة األولية لبطاقة المبلحظة كاف  ضبط بطاقة المبلحظة:

) ى مجموعة مف المحكميف المتخصصيفتـ استطبلع رأ حيثمف التأكد مف سبلمتيا،  ال بد
طمب مف المحكميف: بنائيا، و  بيدؼ التأكد مف سبلمتيا العممية وسبلمة أسموب (؛1ممحؽ 

البطاقة لميدؼ منيا، كما طمب مف المحكميف إبداء وفئات إبداء الرأي حوؿ مدى مناسبة بنود 
المقترحات حوؿ تصميـ  المبلحظات حوؿ سبلمة الصياغة المغوية ودقة التعبير، وكذلؾ إبداء

البطاقة، وقد حرص الباحث عمى مقابمة بعض السادة المحكميف، والرد عمى استفساراتيـ 
حوؿ البطاقة، وأسفرت ىذه الخطوة عف بعض اآلراء والمقترحات التي أخذ الباحث منيا ما 

 يناسب الغرض مف البطاقة.
والتي اتفقت مع ىدؼ  - وبعد إجراء بعض التعديبلت التي اقترحيا السادة المحكموف

قاـ الباحث باالشتراؾ مع أحد الزمبلء)*( باستخداـ بطاقة المبلحظة في مبلحظة  -الدراسة 
ثبلث بواقع  -مف غير الحاالت التي شممتيا مجموعة الدراسة  –معمميف ال اثنيف مف
، وتـ رصد الميارات التي ( دقيقة90، وكاف متوسط زمف المحاضرة )لكؿ معمـ محاضرات 
 مف قبؿ الباحث والزميؿ. -وفيما تـ توظيؼ كؿ ميارة  كبل المعمميف استخدميا 

                                                           

كماؿ محمد الطاىر ، أستاذ مشارؾ  بقسـ المغة العربية بكمية التربية واآلداب وأحد معممي المغة  خالد.د الزميؿ ىو: )*(
 .  العربية لمناطقيف بغيرىا في معيد المغات بجامعة تبوؾ.
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الحالية  حساب ثبات البطاقة :التجربة االستطبلعية لمبطاقة في وأفاد الباحث مف ىذه
لميارات والوظائؼ حسب ألنواع االوزف النسبي  ، وأيضًا حساببطريقة اتفاؽ المبلحظيف

 وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ: تكرارىا في التجربة االستطبلعية،ع مجمو 
تـ حساب ثبات البطاقة الحالية بطريقة اتفاؽ المبلحظيف في المبلحظة في التجربة  -

التي سجميا كؿ مف المبلحظيف، ولمتعرؼ عمى  المياراتاالستطبلعية،  وتـ تفريغ وحساب 
مدى ثبات بطاقة المبلحظة، تـ حساب معامؿ االرتباط )ر( بيف نتائج المبلحظيف، وقد بمغ 

 ( وىذا يدؿ عمى ارتفاع مستوى الثبات وصبلحية البطاقة لبلستخداـ.0.62)
ؿ مف خبل ووظائؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي  ألنواعالوزف النسبي تـ حساب -

 التي تـ تسجيميا في التجربة االستطبلعية، وكانت كالتالي:تكرار الميارات والوظائؼ 
 :( 2جذول )

ًهبساد االرصبل غُش انهفظٍ انزٍ رى رسجُههب نانىصٌ انُسجٍ ركشاس األَىاع وانىظبئف وَجٍُ 

 فٍ انزجشثخ االسزطالػُخ

 انفئبد

 

 انىظبئف

انًىاد  اإلًَبءاد نغخ انجسذ

انجصشَخ 

 انًصىسحو

يجًىع 

ركشاس 

 انًهبساد

انىصٌ 

 انُسجٍ

 نهىظبئف

 %22.71 55 16 12 22 رحسٍُ انزذاونُخ

 %39.76 61 12 15 22 رؼىَض انًسزىي انهغىٌ

رحفُض يًبسسخ انًهبساد 

 انهغىَخ

12 2 22 42 23.25% 

 %7.14 12 صفش صفش 12 انصف إداسح

 %2.12 16 12 صفش 4 رحقُق انزىافق انثقبفٍ

 صفش صفش صفش صفش صفش أخشي وظبئف

 صفش صفش صفش صفش صفش ال رشرجظ ثىظُفخ

 %199 172 62 35 74 ًجًىعان

  %199 %34.52 %12.26 %42.22 نهفئبد انىصٌ انُسجٍ

ويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أنو عمى صعيد الفئات حصمت فئة لغة الجسد عمى 
تمتيا فئة المواد البصرية والمصورة بوزف نسبي  %( ،47.72الوزف النسبي األكبر وقدره) 

%( ، أما عمى صعيد الوظائؼ 17.76%( ثـ فئة اإليماءات بوزف نسبي بمغ )34.52بمغ )
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%( ، ثـ 30.96فجاءت وظيفة تعويض المستوى المغوي في أعمى الوظائؼ بوزف نسبي )
 إدارةالمغوية ، و تحسيف التداولية ، و تحفيز ممارسة الميارات جاءت بعد ذلؾ وظائؼ: 

%( ، 23.85( ، و)27.91الصؼ ، وتحقيؽ التوافؽ الثقافي؛  بأوزاف نسبية بمغت : )
 %(  عمى الترتيب.8.2%( ، و )9.4و)

ظاٜف مَارات االتصال غري اللفظٕ لدٚ معلنٕ اللػ٘ العربٔ٘ ْلتكٔٔه الطالب اشتباى٘  -3

 .للياطكني بػريٍا
وظائؼ  تقييـتعرؼ آراء الطبلب حياؿ ىدفت ىذه االستبانة إلى  ىدؼ االستبانة:

في تعميـ المغة العربية لمناطقيف التي يستخدميا المعمموف ميارات االتصاؿ غير المفظي 
 بغيرىا.

اعتمد الباحث عند بناء االستبانة عمى مراجعة اإلطار النظري  مصادر بناء االستبانة:
األدبيات التربوية ، والبحوث، والدراسات المتعمقة بميارات االتصاؿ غير ، و لمدراسة الحالية 

طقيف بغيرىا بأنواع ووظائؼ اباإلضافة إلى استبانة وعي معممي المغة العربية لمنالمفظي؛ 
 ميارات االتصاؿ غير المفظي ، التي تـ إعدادىا ضمف أدوات الدراسة الحالية.

وىو اختياري وييدؼ : ؛ القسـ األوؿ قسميفف تكونت االستبانة م محتوى االستبانة:
ستة محاور تمثؿ وظائؼ ميارات ، والقسـ الثاني : ويتكوف بيانات الطالبالتعرؼ عمى إلى 

عمى االتصاؿ غير المفظي ويتكوف كؿ محور مف عدد مف البنود  التي تيدؼ إلى التعرؼ 
ميارات االتصاؿ غير المفظي التي يستخدميا المعمموف في  فاعمية ووظائؼآراء الطبلب حياؿ 

 مغمقا. ف بنداً يود االستبانة أربعة وعشر ـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا، وقد بمغ إجمالي بنتعمي
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 :(3جذول )

َجٍُ يحبوس وػذد ثُىد اسزجبَخ رقُُى انطالة نىظبئف يهبساد االرصبل غُش انهفظٍ نذي يؼهًٍ 

 نهُبطقٍُ ثغُشهب. انهغخ انؼشثُخ

 و
 انًجًىع ػذد انجُىد يحبوس  االسزجبَخ

انزذاونُخ فٍ انهغخ زحسٍُ انىظبئف انًزؼهقخ ث رقُُى 1

 انًشحهُخ

4 

24 
 5 رقُُى انىظبئف انًزؼهقخ ثبنجىاَت انزؼىَضُخ 2

 4 رقُُى انىظبئف انًزؼهقخ ثًًبسسخ انًهبساد انهغىَخ 3

 3 انصف إداسحانىظبئف انًزؼهقخ ثرقُُى  4

 3 انزىافق انثقبفٍزحقُق انىظبئف انًزؼهقخ ثرقُُى  5

 24  انًجًىع

 ويبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف مجموع بنود االستبانة قد بمغ أربعة وعشريف بنداً 
تقييـ الوظائؼ المتعمقة ، وجاء عدد البنود في كؿ محور كالتالي : موزعة عمى خمسة محاور

تقييـ الوظائؼ المتعمقة بالجوانب ، و : خمسة بنود المرحمية التداولية في المغةتحسيف ب
: خمسة  المغوية ممارسة المياراتتحفيز تقييـ الوظائؼ المتعمقة بو ،  : ستة بنود التعويضية

تقييـ تمؾ المتعمقة ب ، والصؼ إدارةتقييـ الوظائؼ المتعمقة ببنود، كما تساوت البنود المتعمقة ب
 بأربعة بنود لكؿ منيا. التوافؽ الثقافيتحقيؽ الوظائؼ المتعمقة ب

: ُصدِّرت االستبانة بخطاب يوضح اليدؼ منيا، وكيفية التعامؿ مع ط االستبانةضب
 المحكميف بمغ عددىـ عشرة محكميف بنودىا، ثـ ُعِرَضت بعد ذلؾ عمى مجموعة مف السادة

تنظيميا لمغرض تبانة وطريقة مبلءمة شكؿ االسمدى  وقد تـ ذلؾ بيدؼ معرفة ،(1ممحؽ )
ومناسبتيا لمتعممي المغة العربية ، صيغت بيا محتويات االستبانة التيوضوح المغة  منيا، و

 استيفاء االستبانة لميدؼ منيا.و بمعيد تعميـ المغات، 
السادة المحكموف إلى أف شكؿ  أشار: المحكميف حوؿ االستبانة آراء ومقترحات

 الرغـ مف أف  أنو : عمى عمى واتفقاالغرض منيا، و ريقة تنظيميا يبلئماف االستبانة وط
إال أنو ، ومف السيؿ فيـ ما تعنيو، و أف لغتيا بسيطة محتويات االستبانة واضحة بشكؿ عاـ

مف األفضؿ ترجمتيا إلى المغة األـ لممتعمميف خاصة و أف بعضيـ يدرس في المستوى األوؿ، 
وىما المغتاف  -اإلنجميزية و الفرنسية  و قد قاـ الباحث بترجمة االستبانة إلى المغتيف
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واستعاف الباحث بالزمبلء المتخصصيف  - وفنسيات التي ينتمي إلييا المتعممالرسميتاف لمج
 .(4رقـ  ممحؽمف منسوبي معيد تعميـ المغات في مراجعة النسخ المترجمة )

 )احلاالت( ّصف جمنْع٘ الدراش٘

معممي المغة وطبلبيـ مف مجموعة الدراسة مف  اختيارلغرض الدراسة الحالية تـ  
 بجامعة تبوؾ )محؿ العمؿ الحالي لمباحث(، وذلؾ خبلؿالناطقيف بغيرىا بمعيد تعميـ المغات 

حالية ألف الدراسة ال نظراً و (، ىػ1441-1440العاـ الجامعي ) مف األوؿ الفصؿ الدراسي
الحاالت الخاضعة لمدراسة لجوانب أو ؛ حيث يفترض "أف تمتمؾ تتبنى منيج دراسة الحالة 

عؿ دراسة ىذه الحاالت ذات قيمة خصائص معينة تتعمؽ بمتغيرات الدراسة وتج
(Casanave,2010, p. 67 ( . 

أربعة مف معممي المغة العربية مف أعضاء في الدراسة الحالية تكونت الحاالت مف و  
المغة العربية مف القائميف بالتدريس ىيئة التدريس الحاصميف عمى درجة الدكتوراه في مجاؿ 

 لطبلب المستوييف األوؿ والثالث وكانت ضوابط اختيار )الحاالت( كالتالي:
الحاصميف عمى درجة الدكتوراه في أعضاء ىيئة التدريس  الحاالت مف جميع  أف تكوف -

 مجاؿ تعميـ المغة العربية أو أحد عموميا.
 عاميف في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا.عف  خبرة سابقة ال تقؿ حالة تمتمؾ كؿأف  -
تشمؿ الحاالت معمميف يقوموف بتدريس طبلب المستوى األوؿ، و أيضًا آخريف أف  -

 ، بغرض تنويع سياقات دراسة الحالة.وموف بتدريس طبلب المستوى الثالثيق
وفيما يمي توصيؼ لمحاالت والمقررات التي تمت المبلحظة أثناء تدريسيا، وأيضا عدد طبلبيـ 

 وجنسياتيـ.
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 : ( 4جذول )

 انًشبسكخ فٍ انذساسخ.َجٍُ رىصُف انحبالد 

 انحبالد                 

 ثُىد انزىصُف
 انحبنخ األونً

انحبنخ 

 انثبَُخ
 انحبنخ انشاثؼخ انحبنخ انثبنثخ

 انؼهًُخ انًشرجخ
 أسزبر يسبػذ

أسزبر 

 يشبسك
 أسزبر يسبػذ أسزبر يسبػذ

انهغىَبد  انزخصص انذقُق

 انزطجُقُخ

األدة 

 انؼشثٍ
 األدة انؼشثٍ ػهى انهغخ

ػذد سُىاد انخجشح فٍ 

رؼهُى انهغخ انؼشثُخ 

 نهُبطقٍُ ثغُشهب

 سُىاد 3 سُىاد 4 سُىاد 3 سُىاد 6

انًقشس انزٌ رًذ 

 انًالحظخ أثُبء رذسَسه
االسزًبع 

TAFL 101 

 1انقشاءح 

TAFL 

103 

انزىاصم 

 1انشفىٌ 

TAFL 301 

 1األدة انؼشثٍ

TAFL 306 

 يصشٌ أسدٍَ سىداٍَ سىسٌ جُسُخ انحبنخ

بالتنوع مف حيث المرتبة  أف الحاالت اتسمتويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ 
، كما شممت مشاركاً  ، والتخصص الدقيؽ ، فشممت ثبلثة أساتذة مساعديف ، و أستاذاً العممية

التخصصات الدقيقة المغويات التطبيقية، واألدب العربي، وعمـ المغة، كما تنوعت سنوات الخبرة 
 وتنوعت ،في مجاؿ تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا لتمتد مف ثبلث إلى ست سنوات

وبطبيعة الحاؿ  ،فشممت الجنسيات السورية والسودانية واألردنية والمصرية ؛جنسياتيـ أيضا 
فقد تنوعت المقررات التي تمت مبلحظة الحاالت أثناء تدريسيا لتشمؿ : االستماع والقراءة 

ولعؿ ىذا التنوع كاف أحد العوامؿ اإليجابية التي ساعدت  ،والتواصؿ الشفوي واألدب العربي
 عمى دراسة وافية لمميارات لدى ىذه الحاالت.

 :( 5جذول ) 

 فٍ انذساسخ. خانًشبسك دطالة انحبالَجٍُ رىصُف 

 انًسزىي انثبنث انًسزىي األول يسزىي انطالة

سقى انحبنخ انزٍ دّسسذ 

 نهطالة

 انحبنخ انثبنثخ، وانحبنخ انشاثؼخ انحبنخ األونً ، وانحبنخ انثبَُخ

 طالة 2 طبنجب   13 ػذد انطالة

 دول إَفبد  انطالة

 وػذدهى

طالة( ، وجضس  4انصىيبل) 

ثٍُُ) طبنجبٌ( ،  طالة( ،  3انقًش)

َُجُشَب ) طبنجبٌ ( ثُجالدش ) طبنت 

 واحذ ( و غبيجُب) طبنت واحذ(

طالة( ، كىسىفى  5ٍُ ) انفهج

 .طالة( 3) 



 م0207( 20) -7ج-فبرايرعدد                                        ...          أنواع ووظائف مهارات االتصال

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 455 - 

ف عمى المستوييف األوؿ و وأف الطبلب موزعمف خبلؿ الجدوؿ السابؽ ويبلحظ 
عدد طبلب وكاف إجمالي لطبيعة الدراسة في المعيد وقت تطبيؽ الدراسة،  الثالث نظراً 

، في حيف كاف عدد طبلب المستوى ( جنسيات6) ( طالبا موزعيف عمى13المستوى األوؿ )
يكوف انتماء الطبلب بصفة عامة  ، موزعيف عمى جنسيتيف فقط. وقد ( طبلب8الثالث )

قد يكوف ذلؾ أحد العوامؿ التي ساعدت في  –لمستوييف مختمفيف أحدىما ىو المستوى األوؿ 
إثراء موضوع الدراسة؛ حيث إف المعمميف يعانوف بعض المشكبلت يعانوف في الغالب عند 

 االتصاؿ بالمغة العربية مع ىؤالء الطبلب. 
 م٘:األشالٔب اإلحصأٜ٘ املصتخد

البيانات التي تـ جمعيا باستخداـ أدوات الدراسة الحالية بواسطة برنامج   تـ تحميؿ
(، وتـ استخبلص النتائج وفقا لؤلساليب SPSSجتماعية )الحـز اإلحصائية لمعمـو اال

 اإلحصائية التالية:
  لتكرار أنواع الميارات والوظائؼ مجموع ومتوسط والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية

 بطاقة المبلحظة.كما تـ رصدىا باستخداـ لدى الحاالت 
 ( تحميؿ التبايف المتعددMANOVA بيدؼ التعرؼ عمى مدى التبايف لدى كؿ حالة في )

والتركيز عمى وظائؼ االتصاؿ غير المفظي  ت االتصاؿ غير المفظياستخداـ أنواع ميارا
التبايف بيف الحاالت في استخداـ األنواع  وأيضا لمناطقيف بغيرىا،في تعميـ المغة العربية 

 المختمفة مف ميارات االتصاؿ غير المفظي لتحقيؽ ىذه وظائؼ.
  مف معممي المغة وفؽ نتائج استبانة وعي وعي حاالت الدراسة  مستويات تصنيؼتـ

ميارات االتصاؿ غير المفظي في تعميـ المغة العربية لمناطقيف  بأنواع ووظائؼالعربية 
وظائؼ االتصاؿ غير الحاالت لتحقيؽ لمدى ، و أيضا مستويات تقدير الطبلب بغيرىا

 وفؽ نتائج االستبانة المعدة لذلؾ كالتالي:المفظي 
 (: 6جذول)

 وانًزؼهًٍَُجٍُ رصُُف يسزىَبد رقذَشاد انًسزجُجٍُ ػهً اسزجبَزٍ انًؼهًٍُ 

 يشرفغ جذا يشرفغ يزىسظ يُخفض يُخفض جذا ًسزىَبدان

 

انُسجخ انًئىَخ نزقذَشاد 

 انًسزجُجٍُ

يٍ صفش إنً 

57% 

% 69يٍ 

 %67إنً 

% 29يٍ 

 %27إنً 

% 29يٍ 

 %27إنً 

% 79يٍ 

 %199إنً 
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 الدراش٘ ّاشتخالص ّتفصري اليتاٜجتطبٔل أدّات 

ى وعي معممي ما مدعف التساؤؿ األوؿ مف تساؤالت الدراسة والذي نصو:  إلجابةا
ووظائؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي في تعميـ المغة العربية لمناطقيف  المغة العربية بأنواع

 بغيرىا؟
لئلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بتطبيؽ استبانة وعي معممي المغة العربية 

ميارات االتصاؿ غير المفظي في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا عمى بأنواع ووظائؼ 
 الدراسة مف المعمميف ، و قد جاءت النتائج كالتالي:الحاالت مجموعة 
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 :( 2جذول)

 يهبساد االرصبل غُش انهفظٍ فٍ رؼهُى انهغخ انؼشثُخ نهُبطقٍُ ثغُشهب ثأَىاع ووظبئفَجٍُ يسزىَبد وػٍ حبالد انذساسخ يٍ يؼهًٍ انهغخ انؼشثُخ  

 

 انحبالد

 

 انًحبوس

 انحبنخ انشاثؼخ انحبنخ انثبنثخ انحبنخ انثبَُخ األونً انحبنخ

يجىع 

 انزقذَشاد

 

انُسجخ 

 انًئىَخ

يسزىي 

 انىػٍ

يجىع 

 انزقذَشاد

 

انُسجخ 

 انًئىَخ

يسزىي 

 انىػٍ

يجىع 

 انزقذَشاد

 

انُسجخ 

 انًئىَخ

يسزىي 

 انىػٍ

يجىع 

 انزقذَشاد

 

انُسجخ 

 انًئىَخ

يسزىي 

 انىػٍ

             انًحىس انشئُسٍ األول

انىػٍ ثًهبساد اسزخذاو 

 نغخ انجسذ
 24 يشرفغ جذا %72.99 23 يشرفغ جذا 76.99% 24

76.99

% 
 24 يشرفغ جذا

76.99

% 
 يشرفغ جذا

انىػٍ ثًهبساد رىظُف 

 اإلًَبءاد
 13 يُخفض %69.99 7 يزىسظ 23.33% 11

26.66

% 
 15 يشرفغ

199.99

% 
 يشرفغ جذا

انىػٍ ثًهبساد اسزخذاو 

انًىاد انجصشَخ 

 وانًصىسح

 29 يشرفغ جذا   75.99% 17
199.99

% 
 12 يشرفغ جذا

25.99

% 
 17 يشرفغ

75.99

% 
 يشرفغ جذا  

             انًحىس انشئُسٍ األول

انىػٍ ثزحسٍُ انسًبد  

 انزذاونُخ
 يشرفغ جذا %76 24 يشرفغ جذا %76 24 يشرفغ %22.99 22 يشرفغ 24.99% 21

انىػٍ ثبنىظبئف 

 انزؼىَضُخ
 26 يشرفغ جذا %73.33 22 يشرفغ 26.66% 26

26.66

% 
 25 يشرفغ

23.33

% 
 يشرفغ

انىػٍ ثىظبئف رحفُض 

 يًبسسخ انًهبساد انهغىَخ
 يشرفغ جذا %72 23 يشرفغ جذا %76 24 يشرفغ %22.99 22 يشرفغ 22.99% 22

انىػٍ ثىظبئف إداسح 

 انصف
 يزىسظ %29 14 يشرفغ %25 12 يشرفغ جذا %79.99 12 يُخفض 69.99% 12

انىػٍ ثزحقُق انزىافق 

 انثقبفٍ
 يشرفغ جذا %79 12 يزىسظ %25 15 يشرفغ جذا %79.99 12 يشرفغ جذا 75.99% 17

 انًجًىع
 169 يشرفغ %22.22 169 يشرفغ 25.5% 154

22.22

% 
 يشرفغ جذا %79 162 يشرفغ
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 ويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ ما يمي:
أف مستويات الوعي بأنواع ميارات االتصاؿ غير المفظي لدى حاالت الدراسة  -أوالَ 

مف حيث مستوى الوعي بكؿ نوع لدى  قد تفاوتت مف نوع إلى آخر ، لكنيا كانت متقاربة
جميع الحاالت المشاركة في الدراسة ، و تفصيبل نجد أف مستويات الوعي بميارات لغة الجسد 

% ( لدى الحاالت األولى والثالثة والرابعة 96) ةجاءت مرتفعة جدا لدى جميع الحاالت وبقيم
وعي بميارات توظيؼ %( لدى الحالة الثانية، في حيف جاءت مستويات ال92بقيمة )، و 

لدى الحالة األولى ،  %(73.33اإليماءات متفاوتة ؛ فكاف مستوى الوعي متوسطا بنسبة ) 
%( لدى الحالة 86.66مرتفعا بنسبة )%( لدى الحالة الثانية، و 60.00ومنخفضا بنسبة )

وعي أما بالنسبة لمستويات ال ( لدى الحالة الرابعة.%100.00، ومرتفعا جدا بنسبة ) الثالثة
، فكانت مرتفعة جدا لدى الحاالت األولى والثانية والرابعة ، بميارات استخداـ و توظيؼ المواد 

( عمى التوالي ، في حيف كاف مستوى  %95.00( و)%100.00( و)%95.00وبنسب ) 
 %( لدى الحالة الثالثة.85.00الوعي مرتفعا بنسبة )

ميارات االتصاؿ غير المفظي مع  بأنواعوتتفؽ نتائج تطبيؽ استبانة وعي المعمميف 
و )المزيف  (2005سعيد، و ميخائيؿ، )( و2015عبدالعظيـ، ) نتائج دراسة كؿ مف :

،2011). 
ميارات االتصاؿ غير المفظي لدى حاالت  بوظائؼأف مستويات الوعي  -ثانيا

مستويات الوعي  فقد جاءتإلى آخر ، حالة إلى أخرى ومف وظيفة الدراسة قد تفاوتت مف 
بالمستويات التالية : مرتفع في لغة المتعمميف  بالوظائؼ المتعمقة بتحسيف السمات  التداولية

 ، %(96.00ومرتفع جدا بنسبة ) ،%( 88.00و مرتفع بنسبة ) %(84.00)بنسبة 
مف األولى إلى الرابعة لمحاالت األربع مجموعة الدراسة  %(  96.00ومرتفع جدا بنسبة )

ت مستويات الوعي بالوظائؼ المتعمقة بتعويض المستوى المغوي لدى كما جاءعمى الترتيب ، 
%( ، 88.00%( و مرتفع بنسبة )84.00المتعمميف بالمستويات التالية : مرتفع بنسبة )

%(   لمحاالت األربع عمى 96.00%( ، ومرتفع جدا بنسبة )96.00ومرتفع جدا بنسبة )
تحفيز ممارسة الميارات المغوية  لدى ب، وجاءت مستويات الوعي بالوظائؼ المتعمقة الترتيب 

%( ، 88.00%( و مرتفع بنسبة )88.00المتعمميف بالمستويات التالية : مرتفع بنسبة )
%(   لمحاالت األربع عمى 92.00%( ، ومرتفع جدا بنسبة )96.00ومرتفع جدا بنسبة )
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الصؼ بالمستويات التالية  إدارةالوعي بالوظائؼ المتعمقة ب جاءت مستويات في حيف ،الترتيب
%( ، ومرتفع بنسبة 90.00بنسبة ) جدا %( و مرتفع60.00بنسبة ) منخفض: 
كما جاءت ،  %(   لمحاالت األربع عمى الترتيب70.00بنسبة ) ومتوسط%( ، 85.00)

متعمميف بالمستويات مستويات الوعي بالوظائؼ المتعمقة بتحقيؽ التوافؽ الثقافي  لدى ال
بنسبة  ومتوسط%( ، 90.00بنسبة )جدا %( و مرتفع 95.00بنسبة ) جدا التالية : مرتفع

 .%(   لمحاالت األربع عمى الترتيب90.00%( ، ومرتفع جدا بنسبة )75.00)
وبصفة عامة يمكف مبلحظة ارتفاع وعي الحاالت المشاركة في الدراسة بأنواع 
ووظائؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي ، و يمكف تفسير ىذه النتيجة بأف الحاالت مجموعة 
الدراسة تمتمؾ مؤىبلت عممية عالية في التخصص ، فضبل عف مستوى خبرة يعتد بو في 

تـ اختيارىا بشكؿ قصدي بغيرىا ، كما أف ىذه الحاالت  مجاؿ تعميـ المغة العربية لمناطقيف
بيدؼ دراسة ما لدييا مف ميارات ووظائؼ لبلتصاؿ غير المفظي وبحيث يمكف نمذجتيا 

وتتفؽ نتائج تطبيؽ استبانة واإلفادة منيا لباقي فئات معممي المغة العربية لمناطقيف بغيرىا، 
) النظامي، : فظي مع نتائج دراسة كؿ مفوعي المعمميف بوظائؼ ميارات االتصاؿ غير الم

 (.2014و) العريني ، والعياصرة ، ) 2009الحراحشة، وخوالدة،( و )2002
تـ تطبيؽ بطاقة المبلحظة عمى  ،الثاني والثالث والرابع :ولئلجابة عف التساؤالت

 (، و جاءت النتائج كالتالي:الدراسةالحاالت )مجموعة 
  



 م0207( 20) -7ج-فبرايرعدد                                        ...          أنواع ووظائف مهارات االتصال

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 460 - 

 احلال٘ األّىل:

 :( 2جذول )

َىاع ووظبئف يهبساد االرصبل غُش انهفظٍ انزٍ رى رسجُههب واألوصاٌ انُسجُخ ألزكشاساد انَجٍُ 

 .( يحبضشاد2نهحبنخ األونً فٍ ػذد )

 اإلًَبءاد نغخ انجسذ انىظبئف انفئبد

اسزخذاو 

انًىاد 

 انًصىسح

يجًىع 

ركشاس 

 انىظبئف

األوصاٌ 

انُسجُخ 

 نهىظبئف

فٍ  رحسٍُ انزذاونُخ

 نغخ انًزؼهًٍُ
2 6 3 12 16.35% 

رؼىَض انًسزىي 

نذي  انهغىٌ

 انًزؼهًٍُ.

15 2 19 33 31.23% 

رحفُض يًبسسخ 

 انًهبساد انهغىَخ
7 7 2 26 25.99% 

 إداسحانًسبهًخ فٍ 

 انصف
 %2.65 7 صفش 3 6

رحقُق انزىافق 

 انثقبفٍ
 %2.67 2 صفش صفش 2

 %3.24 4 صفش صفش 4 وظبئف أخشي

رشرجظ ثىظُفخ  ال

 واضحخ
 %6.23 2 صفش صفش 2

يجًىع ركشاس 

 انًهبساد
52 26 21 194 199% 

األوصاٌ انُسجُخ 

 نألَىاع
54.21% 25.99% 29.17% 199%  

إلى أنو مف  تشير ئج مبلحظة الحالة األولىتايبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف نو 
في توظيؼ ميارات االتصاؿ الحالة  ىذه تميزتحيث أنواع ميارات االتصاؿ غير المفظي فقد 

%( ، ثـ جاءت الميارات 54.81باستخداـ الجسد بوزف نسبي بمغ ) غير المفظي المرتبطة 
%( ، ثـ الميارات المتعمقة باستخداـ المواد 25.00المرتبطة باإليماءات بوزف نسبي بمغ ) 

فظي ؛ فقد %(، أما مف حيث وظائؼ االتصاؿ غير الم20.19المصورة بوزف نسبي بمغ )
بتعويض المستوى المغوي لدى المتعمميف ، تميزت ىذه الحالة بالتركيز عمى الوظائؼ المتعمقة 

%( ، ثـ جاءت بعد ذلؾ الميارات المتعمقة بتحفيز ممارسة 31.73و ذلؾ بوزف نسبي بمغ ) 
، ثـ جاءت الميارات المتعمقة بتحسيف %(25.00الميارات المغوية بوزف نسبي بمغ )

الصؼ  إدارة%( ، ثـ الميارات المتعمقة ب16.35ية في لغة المتعمميف بوزف نسبي )التداول
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%( ، ثـ جاءت في المركز قبؿ األخير الميارات المتعمقة بتحقيؽ 8.65بوزف نسبي بمغ ) 
%(، وفي المركز األخير انفردت الحالة 7.69التوافؽ الثقافي لدى المتعمميف بوزف نسبي ) 

توظيؼ لغة الجسد، حيث تـ تسجيؿ ىذه الميارات في ارات مف ميارات األولى بتقديـ أربع مي
%(، و قد تـ وصؼ ىذه 6.73بوزف نسبي بمغ )بطاقة المبلحظة تحت بند ) وظائؼ أخرى( 

يتيف: التكرار في تقديـ الوظائؼ في بطاقة المبلحظة عمى أنيا شممت الوظيفتيف التال
 ، وطرح التساؤالت.المعمومة

 احلال٘ الجاىٔ٘

 :(  7جذول ) 

َجٍُ انزكشاساد واألوصاٌ انُسجُخ ألَىاع ووظبئف يهبساد االرصبل غُش انهفظٍ انزٍ رى رسجُههب  

 ( يحبضشاد2نهحبنخ انثبَُخ فٍ ػذد )

 انفئبد

 

 انىظبئف

 اإلًَبءاد نغخ انجسذ
انًىاد 

 انًصىسح

يجًىع ركشاس 

 انًهبساد

األوصاٌ 

انُسجُخ 

 نهىظبئف

 %29.62 29 2 6 6 رحسٍُ انزذاونُخ

رؼىَض انًسزىي 

 انهغىٌ
14 2 12 33 34.92% 

رحفُض يًبسسخ 

 انًهبساد انهغىَخ
6 5 7 29 29.62% 

 %19.31 19 صفش صفش 19 انصف إداسح

 %11.34 11 2 صفش 3 رحقُق انزىافق انثقبفٍ

 صفش% صفش صفش صفش صفش وظبئف أخشي

ال رشرجظ ثىظُفخ 

 واضحخ
 %3.97 3 صفش صفش 3

 %199 72 32 12 42 انًجًىع

  %199 %32.14 %15.56 %43.39 انىصٌ انُسجٍ نهفئبد

إلى أنو مف  الثانية تشير نتائج مبلحظة الحالةيبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف و  
في توظيؼ ميارات االتصاؿ  الحالة حيث أنواع ميارات االتصاؿ غير المفظي فقد تميزت ىذه

%( ، ثـ جاءت الميارات 43.30غير المفظي المرتبطة باستخداـ الجسد بوزف نسبي بمغ ) 
%(، ثـ الميارات المتعمقة 38.14باستخداـ المواد المصورة بوزف نسبي بمغ )المرتبطة 

قد %(،  أما مف حيث وظائؼ االتصاؿ غير المفظي ؛ ف15.56باإليماءات بوزف نسبي بمغ )
تميزت ىذه الحالة بالتركيز عمى الوظائؼ المتعمقة بتعويض المستوى المغوي لدى المتعمميف ، 
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الميارات المتعمقة في المركز الثاني كؿ مف  تساوت%( ، ثـ 34.02و ذلؾ بوزف نسبي بمغ ) 
الميارات المتعمقة بتحسيف التداولية في لغة المتعمميف و بتحفيز ممارسة الميارات المغوية 

بتحقيؽ التوافؽ الثقافي الميارات المتعمقة جاءت  ، ثـ لكؿ منيما %( 20.62زف نسبي )بو 
، ثـ جاءت في المركز قبؿ األخير الميارات %( 11.34لدى المتعمميف بوزف نسبي ) 

، وفي المركز األخير انفردت الحالة %( 10.31الصؼ بوزف نسبي بمغ )  إدارةبالمتعمقة 
ميارات مف ميارات توظيؼ لغة الجسد، حيث تـ تسجيؿ ىذه الميارات في  ثبلثبتقديـ  الثانية

%(، وقد 3.09( بوزف نسبي بمغ )واضحة غير مرتبطة بوظيفةبطاقة المبلحظة تحت بند ) 
لواـز حركية متكررة ال ترتبط بوظيفة تـ وصؼ ىذه الوظائؼ في بطاقة المبلحظة عمى أنيا 

 معينة.
 لج٘احلال٘ الجا

 :( 19جذول ) 

َجٍُ انزكشاساد واألوصاٌ انُسجُخ ألَىاع ووظبئف يهبساد االرصبل غُش انهفظٍ انزٍ رى رسجُههب نهحبنخ 

 ( يحبضشاد2فٍ ػذد ) انثبنثخ

إلى أنو مف حيث أنواع ميارات االتصاؿ غير  الثالثةوتشير نتائج مبلحظة الحالة 
المفظي فقد تميزت ىذه في توظيؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي المرتبطة باستخداـ الجسد 

 اإلًَبءاد نغخ انجسذ انفئبد انىظبئف
انًىاد 

 انًصىسح

يجًىع 

ركشاس 

 انًهبساد

األوصاٌ 

انُسجُخ 

 نهىظبئف

 %17.17 17 2 3 7 رحسٍُ انزذاونُخ

رؼىَض انًسزىي 

 انهغىٌ
11 5 19 26 26.26% 

رحفُض يًبسسخ 

 انًهبساد انهغىَخ
13 19 12 35 35.35% 

 %6.96 6 صفش صفش 6 انصف إداسح

رحقُق انزىافق 

 انثقبفٍ
4 4 3 11 11.11% 

 صفش صفش صفش صفش صفش وظبئف أخشي

ال رشرجظ ثىظُفخ 

 واضحخ
 %2.92 2 صفش صفش 2

 %199 77 32 22 45 انًجًىع

انىصٌ انُسجٍ 

 نهفئبد
45.45% 22.22% 32.32% 199%  
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باستخداـ المواد المصورة %( ، ثـ جاءت الميارات المرتبطة 45.45بوزف نسبي بمغ ) 
باإليماءات بوزف نسبي بمغ %(، ثـ الميارات المتعمقة 32.32بوزف نسبي بمغ )

%( ،  أما مف حيث وظائؼ االتصاؿ غير المفظي ؛ فقد تميزت ىذه الحالة بالتركيز 22.22)
%(، ثـ 35.35بتحفيز ممارسة الميارات المغوية بوزف نسبي بمغ ) عمى الوظائؼ المتعمقة 

بتعويض المستوى المغوي لدى المتعمميف ، و ذلؾ بوزف اءت بعد ذلؾ الميارات المتعمقة ج
%( ، ثـ جاءت الميارات المتعمقة بتحسيف التداولية في لغة المتعمميف 26.26نسبي بمغ ) 

بتحقيؽ التوافؽ الثقافي لدى المتعمميف  %( ، ثـ الميارات المتعمقة19.19بوزف نسبي )
الصؼ  إدارةب %( ثـ جاءت في المركز قبؿ األخير الميارات المتعمقة11.11بوزف نسبي ) 

مف  ميارتيفبتقديـ  الثالثة%( ، وفي المركز األخير انفردت الحالة 6.06بوزف نسبي بمغ ) 
ال ميارات توظيؼ لغة الجسد، حيث تـ تسجيؿ ىذه الميارات في بطاقة المبلحظة تحت بند ) 

في  ىاتيف الميارتيف%(، و قد تـ وصؼ 2.02بمغ )( بوزف نسبي ترتبط بوظيفة واضحة
 لواـز تدريسية.عف  افتعبر ا مبطاقة المبلحظة عمى أني

 الرابع٘احلال٘ 

 : (  11جذول ) 

َجٍُ انزكشاساد واألوصاٌ انُسجُخ ألَىاع ووظبئف يهبساد االرصبل غُش انهفظٍ انزٍ رى رسجُههب 

 ( يحبضشاد2نهحبنخ انشاثؼخ فٍ ػذد )

 انفئبد

 

 انىظبئف

 اإلًَبءاد نغخ انجسذ
انًىاد 

 انًصىسح

يجًىع 

ركشاس 

 انًهبساد

األوصاٌ 

انُسجُخ 

 نهىظبئف

 %22.22 25 4 7 12 رحسٍُ انزذاونُخ

رؼىَض انًسزىي 

 انهغىٌ
19 3 2 21 23.33% 

رحفُض يًبسسخ 

 انًهبساد انهغىَخ
7 5 11 25 22.22% 

 %4.44 4 صفش صفش 4 انصف إداسح

 %11.11 19 4 صفش 6 انزىافق انثقبفٍ رحقُق

 صفش صفش صفش صفش صفش وظبئف أخشي

ال رشرجظ ثىظُفخ 

 واضحخ
 %5.55 5 صفش صفش 5

 %199 79 22 12 46 انًجًىع

  %199 %39.99 %12.22 %51.12 انىصٌ انُسجٍ نهفئبد
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مف  إلى أنوتشير   الرابعةنتائج مبلحظة الحالة ومف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف 
في توظيؼ ميارات االتصاؿ  الحالة  حيث أنواع ميارات االتصاؿ غير المفظي فقد تميزت ىذه

%( ، ثـ جاءت الميارات 51.12غير المفظي المرتبطة باستخداـ الجسد بوزف نسبي بمغ ) 
، ثـ الميارات المتعمقة  %(، 30.00باستخداـ المواد المصورة بوزف نسبي بمغ ) المرتبطة

أما مف حيث وظائؼ االتصاؿ غير المفظي؛ فقد %(، 18.88بوزف نسبي بمغ ) باإليماءات 
بكؿ مف تحفيز التركيز عمى الوظائؼ المتعمقة بوجود مستوى متساو مف تميزت ىذه الحالة 

، ثـ %(27.77ممارسة الميارات المغوية وتحسيف التداولية في لغة المتعمميف بوزف نسبي )
بتعويض المستوى المغوي لدى المتعمميف ، وذلؾ بوزف نسبي بمغ )  جاءت الميارات المتعمقة 

%(، 11.11بوزف نسبي بمغ ) بالتوافؽ الثقافي الميارات المتعمقة  %( ، ثـ جاءت23.33
( 5التي ال ترتبط بوظيفة محددة وكاف عددىا )ثـ جاءت في المركز قبؿ األخير الميارات 
ؼ ىذه الوظائؼ في بطاقة المبلحظة عمى أنيا ميارات تنتمي لفئة لغة الجسد ، وقد تـ وص
الصؼ  إدارةجاءت ميارات ، وفي المركز األخير لواـز حركية متكررة ال ترتبط بوظيفة معينة

 . %(4.44بوزف نسبي بمغ )
ما أنواع ميارات  :اإلجابة عف التساؤؿ الثاني مف تساؤالت الدراسة والذي نصو

 مجموعةمو المغة العربية لمناطقيف بغيرىا )االتصاؿ غير المفظي التي يستخدميا معم
 الدراسة(؟

تـ التوصؿ إلى قائمة بميارات االتصاؿ غير المفظي التي تستخدميا الحاالت 
ميارات االتصاؿ غير  أنواع ووظائؼمبلحظة  بطاقةتطبيؽ مف خبلؿ مجموعة الدراسة 

 جاءت النتائج كالتالي: وقد، الحاالتالمفظي في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا عمى 
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 :( 12جذول ) 

َجٍُ انزكشاساد وانُسجخ انًئىَخ ألَىاع يهبساد االرصبل غُش انهفظٍ انزٍ رى رسجُههب نجًُغ انحبالد 

 ػُُخ انذساسخ

انحبالد أَىاع 

 انًهبساد

انحبنخ 

 األونً

انحبنخ 

 انثبَُخ

انحبنخ 

 انثبنثخ

انحبنخ 

 انشاثؼخ

ػذد 

انًهبساد 

 انفشػُخ

 يجًىع

 انزكشاساد

انُسجخ 

 انًئىَخ

يهبساد نغخ 

 انجسذ

52 42 45 46 12 179 42.22% 

 %21.22 23 2 12 22 12 26 اإلًَبءاد

اسزخذاو انًىاد 

 انًصىسح

21 32 32 22 2 112 39.99% 

 صفش صفش صفش صفش صفش صفش صفش يهبساد أخشي:

 %199 379 22 79 77 72 194 انًجًىع

أنواع ميارات االتصاؿ غير المفظي التي يستخدميا قائمة  وبصفة عامة يمكف وصؼ
 كالتالي: بغيرىا معممو المغة العربية لمناطقيف

تكونت القائمة مف ثبلثة محاور رئيسة ىي: ميارات لغة الجسد، وميارات اإليماءات 
( 27الفرعية ) ممياراتالكمي ل عددال، وميارات استخداـ المواد البصرية والمصورة، و بمغ 

عمى ( 8)، و( 7 )، و (12):  كالتالي الفرعية لكؿ محور، وجاء توزيع الميارات  ميارة 
جاءت ميارات لغة الجسد في المركز األوؿ مف حيث التكرار بنسبة مئوية بمغت كما الترتيب، 

في المركز الثاني بنسبة  استخداـ المواد المصورةثـ جاءت الميارات المتعمقة ب % (،48.72)
%( ، و في المركز الثالث جاءت الميارات المتعمقة بتوظيؼ اإليماءات بنسبة مئوية 30.00)
، و غير لفظي خارج ىذه الفئات الثبلث%( ، في حيف لـ يتـ تسجيؿ ميارات اتصاؿ 21.28)

 ىذا يدلؿ عمى شمولية التصنيؼ الذي تتبناه الدراسة الحالية.
ما وظائؼ ميارات  :التساؤؿ الثالث مف تساؤالت الدراسة والذي نصواإلجابة عف 

 مجموعةاالتصاؿ غير المفظي التي يستخدميا معممو المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ) 
 الدراسة(؟

تـ التوصؿ إلى قائمة بالوظائؼ التي تؤدييا ميارات االتصاؿ غير المفظي كما ظيرت 
أنواع ووظائؼ ميارات مبلحظة بلؿ تطبيؽ بطاقة مف خلدى الحاالت مجموعة الدراسة 

وقد جاءت ، الحاالت ىذه االتصاؿ غير المفظي في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا عمى 
 النتائج كالتالي:
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 (:13جذول ) 

انزكشاساد وانُسجخ انًئىَخ نىظبئف يهبساد االرصبل غُش انهفظٍ انزٍ رى رسجُههب نجًُغ انحبالد  َجٍُ

 يجًىػخ انذساسخ.

 وظبئف    انحبالد

 انًهبساد

انحبنخ 

 األونً

انحبنخ 

 انثبَُخ

انحبنخ 

 انثبنثخ

انحبنخ 

 انشاثؼخ

ػذد 

انىظبئف 

 انفشػُخ

يجًىع 

 انزكشاساد

انُسجخ 

 انًئىَخ

انزذاونُخ فٍ رحسٍُ 

 نغخ نًزؼهًٍُ
12 29 17 25 5 21 29.22% 

رؼىَض انًسزىي 

 انهغىٌ
33 33 26 21 2 113 22.72% 

انزحفُض ػهً اسزخذاو 

 انًهبساد
26 29 35 25 6 196 22.12% 

 %2.43 27 4 4 6 19 7 إداسح انصف

 %19.26 49 4 19 11 11 2 انزىافق  انثقبفٍ

 %1.93 4 4 صفش صفش صفش 4 وظبئف أخشي:

 %4.36 12 - 5 2 3 2 غُش يحذدح انىظُفخ:

 %199 379 39 79 77 72 194 انًجًىع

ميارات االتصاؿ غير المفظي التي  وبصفة عامة يمكف وصؼ قائمة وظائؼ
 بغيرىا كالتالي: يستخدميا معممو المغة العربية لمناطقيف

محاور رئيسة سبعة ( وظيفة ، موزعة عمى 26الوظائؼ في القائمة )أنواع بمغ عدد 
دارة الصؼو ،  تحفيز ممارسة المغويةو ،  تعويض المستوى المغوي، و تنمية التداوليةىي:  ،  ا 

الفرعية  الوظائؼبمغ عدد و ،  غير محددة الوظيفة، و  وظائؼ أخرىو تحقيؽ التوافؽ الثقافي، و 
وقد تـ   عمى الترتيب، (17( ، )4، و) (4( ، و) 4، و)(6(، و) 7و)  (،5لكؿ محور : )

استبعاد المحور األخير نظرا ألف ما تـ رصده تحت ىذا المحور ال يرتبط بوظيفة محددة ، أما 
فقد جاءت الوظائؼ المتعمقة بتعويض المستوى مف حيث عدد مرات التكرار لدى الحاالت؛ 

%( ، ثـ جاءت 26.26) بنسبة مئوية بمغت، وذلؾ في المركز األوؿ  المغوي لدى المتعمميف
%( 35.35)  بنسبة مئوية بمغتلؾ الميارات المتعمقة بتحفيز ممارسة الميارات المغوية بعد ذ

%( 19.19)بنسبة مئوية ، ثـ جاءت الميارات المتعمقة بتحسيف التداولية في لغة المتعمميف 
%( ثـ 11.11)بنسبة مئوية ، ثـ الميارات المتعمقة بتحقيؽ التوافؽ الثقافي لدى المتعمميف 

%( 6.06)  بنسبة مئوية بمغتالصؼ  إدارةالمركز قبؿ األخير الميارات المتعمقة بجاءت في 
تـ تسجيؿ عدد مف الميارات التي ال تنتمي لوظيفة محددة و بمغ عددىا ، وفي المركز األخير 

توظيؼ لغة الجسد،  فئةيمكف تصنيفو تحت جميعيا قد اتضح لمباحث أف و  ميارات (4) 
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حيث تـ تسجيؿ ىذه الميارات في بطاقة المبلحظة تحت بند %( 4.36وبنسبة مئوية بمغت )
بعض ىذه الميارات تحت وظائؼ تكرار تقديـ ) ال ترتبط بوظيفة واضحة(، و قد تـ وصؼ 

 تيدؼ إلى وظيفة محددة.المفاىيـ، وطرح التساؤالت باإلضافة إلى المواـز الحركية التي ال 
وظائؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي مع نتائج وتتفؽ نتائج تطبيؽ استبانة وعي المعمميف ب

و)عبدالوىاب ،  ) 2009( و )الحراحشة، وخوالدة،2002) النظامي، : دراسة كؿ مف
 (.2014( ، و) العريني ، والعياصرة ،2013

التنوع في ما مدى  :اإلجابة عف التساؤؿ الرابع مف تساؤالت الدراسة والذي نصو
معممي المغة حاالت الدراسة مف لدى  االتصاؿ غير المفظيوتحقيؽ وظائؼ  ميارات استخداـ 

 العربية لمناطقيف بغيرىا ؟
مف خبلؿ تطبيؽ بطاقة أنواع ووظائؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي في تعميـ المغة 

استخداـ  العربية لمناطقيف بغيرىا عمى الحاالت )مجموعة البحث مف المعمميف( ، ومف خبلؿ
 التبايف في استخداـ الحاالت ألنواعحساب تـ  ( MANOVAأسموب تحميؿ التبايف المتعدد )

 جاءت النتائج كالتالي:، و  التي تـ التركيز عمييا ميارات االتصاؿ غير المفظي والوظائؼ
املصارك٘ يف احلاالت صتخدمَا تمَارات االتصال غري اللفظٕ اليت التبآً يف أىْاع حلصاب مدٚ  -1

 الدراش٘ متت معاجل٘ تكرارات اشتخداو احلاالت ألىْاع املَارات، كنا يف اجلدّل التالٕ:

 :(14جذول )

انحبالد فٍ اسزخذاو  يجًىع ويزىسظ انًشثؼبد ودسجبد انحشَخ وقُى "ف" ودالنزهبَجٍُ 

 .يهبساد االرصبل غُش انهفظٍ ألَىاع يجًىػخ انذساسخ

 انحبالد
يجًىع 

 انًشثؼبد

دسجبد 

 انحشَخ

يزىسظ 

 انًشثؼبد
 دالنخ "ف" قًُخ "ف"

 9.999 35.34 42.54 2 75.92 انحبنخ األونً

 9.999 35.95 22.12 2 54.25 انحبنخ انثبَُخ

 9.999 15.42 15.27 2 39.52 انحبنخ انثبنثخ

 9.999 22.27 29.94 2 49.92 انحبنخ انشاثؼخ

النتائج في الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى أقؿ  تظير
( بيف متوسطات تكرار استخداـ جميع الحاالت ) مجموعة الدراسة( 0.05مف أو يساوى )

ألنواع ميارات االتصاؿ غير المفظي ، بمعنى أف استخداـ كؿ حالة لكؿ نوع مف األنواع 
قد اختمؼ عف النوعيف اآلخريف ، مما يدؿ عمى امتبلؾ  الثبلثة لميارات االتصاؿ غير المفظي

الحاالت األربع لميارة التنويع في توظيؼ ىذه الميارات، ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف 
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المستوى المغوي لممتعمميف لـ يكف كافيا في كثير مف المواقؼ لتحقيؽ اتصاؿ لفظي بيف 
يادة تكرار استخداـ ميارات االتصاؿ المعمـ ) الحالة ( والطبلب ، وىو ما انعكس عمى ز 

 توظيؼ لغة الجسد ، و أيضا ميارات استخداـ المواد البصرية و المصورة.
كما يمكف تفسير ىذه النتيجة بأف طبيعة المحتوى المستخدـ في تعميـ المغة العربية 
 بمعيد المغات بجامعة تبوؾ تتطمب توظيؼ ميارات اتصاؿ غير لفظي، وىو ما الحظو الباحث
أثناء تطبيؽ بطاقة المبلحظة عمى الحاالت المشاركة في الدراسة، ، وثمة مبلحظة تتعمؽ 

بيف الحالتيف األولى و الثانية ،  بوجود تقارب في مجموع و متوسط المربعات ، و قيمة "ؼ" 
وأيضا بيف الحالتيف الثالثة والرابعة، وقد يرجع ذلؾ التفاؽ كؿ حالتيف في السياؽ التدريسي 

و الثانية كانتا  األولىتمت فيو المبلحظة ، كما يمكف أف تعكس النتائج أف الحالتيف الذي 
أكثر تنويعا في ميارات االتصاؿ غير المفظي نظرا لتدني مستوى الطبلب ) المستوى األوؿ( 
مما يبرر الحاجة لبذؿ المزيد مف الجيد في االتصاؿ بيـ وتنويع ىذا الجيد أيضا كما الحظنا 

لمميارات مف حيث السابقة فإف الحالتيف األولى والثانية كانتا أكثر استخداما  مف الجداوؿ
ئج بصفة عامة مع ما أشارت ا، وتتفؽ ىذه النتالتكرار وىو ما قد يؤيد وجية النظر السابقة

( ، و) العريني ، والعياصرة 2013)عبدالوىاب ،  إليو بعض الدراسات السابقة مثؿ:
،2014.) 
احلاالت املصارك٘ يف الدراش٘  لدٚاالتصال غري اللفظٕ ّظاٜف حتكٔل التبآً يف حلصاب مدٚ -2

  كنا يف اجلدّل التالٕ:متت معاجل٘ تكرارات تركٔس احلاالت علٙ الْظاٜف، 

(:15ذول )ج  

َجٍُ يجًىع ويزىسظ انًشثؼبد ودسجبد انحشَخ وقُى "ف" ودالنزهب فٍ رحقُق انحبالد يجًىػخ 

 االرصبل غُش انهفظٍ.انذساسخ نىظبئف 

يجًىع  انحبالد

 انًشثؼبد

دسجبد 

 انحشَخ

يزىسظ 

 انًشثؼبد

 دالنخ "ف" قًُخ "ف"

 9.999 21.22 14.29 6 22.25 انحبنخ األونً

 9.999 35.25 16.14 6 76.25 انحبنخ انثبَُخ

 9.999 43.22 21.31 6 122.25 انحبنخ انثبنثخ

 9.999 29.19 13.43 6 29.69 انحبنخ انشاثؼخ

تظير النتائج في الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى أقؿ مف 
( بيف متوسطات تكرار تحقيؽ جميع الحاالت ) مجموعة الدراسة( لوظائؼ 0.05أو يساوى )

االتصاؿ غير المفظي ، بمعنى أف تركيز كؿ حالة عمى كؿ فئة مف فئات الوظائؼ الخمس 
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قد اختمؼ عف الفئات  ، مما يدؿ عمى امتبلؾ الحاالت األربع لميارة لبلتصاؿ غير المفظي 
التنويع في تحقيؽ وظائؼ االتصاؿ غير المفظي في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا، 
ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف المستوى المغوي لممتعمميف لـ يكف كافيا في كثير مف المواقؼ 

مـ ) الحالة ( و الطبلب ، وىو ما انعكس عمى زيادة تكرار لتحقيؽ اتصاؿ لفظي بيف المع
 المتعمميف.في لغة رفع مستوى التداولية  وظيفة و ،التركيز عمى الوظيفة التعويضية 

 االتصال غري اللفظٕلتخكٔل ّظاٜف َارات امل اشتخداوبني احلاالت يف  التبآًحصاب -3

لتحقيؽ وظائؼ ميارات الاستخداـ الفروؽ بيف الحاالت في التنوع في ولحساب 
 : كالتاليتمت معالجة النتائج االتصاؿ غير المفظي 

 اشتخداو مَارات لػ٘ اجلصد: - أ

 (:16جذول )

انحبالد يجًىػخ  رىظُفَجٍُ يجًىع ويزىسظ انًشثؼبد ودسجبد انحشَخ وقُى "ف" ودالنزهب فٍ 

 غُش انهفظٍ.نغخ انجسذ فٍ رحقُق وظبئف االرصبل اسزخذاو انذساسخ نًهبساد 

 

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  أنو ال توجد الجدوؿ السابؽ تظير النتائج في 
الحاالت مجموعة الدراسة لميارات لغة الجسد في ( بيف متوسطات تكرار استخداـ 0.05)

تحقيؽ وظائؼ االتصاؿ غير المفظي ، وقد يعود السبب في ىذه النتيجة إلى التقارب بيف 
االتصاؿ غير المفظي ، كما أنيا فئة رئيسو الحاالت في استخداـ ىذه الفئة مف فئات ميارات 

رة مف استخداـ إحدى مياراتيا، كما في ىذا النوع مف أنواع االتصاؿ، وال تكاد تخمو محاض
ىناؾ ثمانية التي ترى أف  نظرية التكيؼ التفاعمي يمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء 

تتحكـ في توظيؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي، ومف ىذه المبادئ التي ترتبط بتفسير مبادئ 
أف البشر مؤىموف بالفطرة لمتكيؼ مع بعضيـ  :الذي ينص عمى المبدأ األوؿ :النتيجة الحالية

 أَىاع انىظبئف
يجًىع 

 انًشثؼبد

دسجبد 

 انحشَخ

يزىسظ 

 انًشثؼبد

قًُخ 

 "ف"

دالنخ 

 "ف"

 9.231 1.52 9.22 3 2.34 رًُُخ انزذاونُخ

 9.132 2.93 9.29 3 2.12 رؼىَض انًسزىي انهغىٌ

 9.151 1.79 1.93 3 3.97 رحفُض يًبسسخ انهغىَخ

 9.125 1.22 9.27 3 2.32 انصف إداسح

 9.293 1.64 9.54 3 1.62 رحقُق انزىافق انثقبفٍ

 9.991 2.99 9.59 3 1.59 وظبئف أخشي

 9.129 2.11 9.61 3 1.24 غُش يحذدح انىظُفخ
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الذي  المبدأ الثالث، و البعض مف خبلؿ االتصاؿ واالجتماع لتمبية االحتياجات األساسية لمحياة
: أف حاالت الدخوؿ في عممية االتصاؿ ، واالستمرارية في االتصاؿ، و تجنب أو ينص عمى 

 .قطع االتصاؿ ، ىي حاالت مستمرة وتتـ بشكؿ ديناميكي
  ( (Burgoon & Hubbard, 2005,pp150-153) 

 اشتخداو اإلمياٛات: - ب
 (:12جذول )

انحبالد يجًىػخ  رىظُفَجٍُ يجًىع ويزىسظ انًشثؼبد ودسجبد انحشَخ وقُى "ف" ودالنزهب فٍ 

 فٍ رحقُق وظبئف االرصبل غُش انهفظٍ. نًهبسح اسزخذاو اإلًَبءادانذساسخ 

 

متوسطات  أف ىناؾ اختبلؼ في داللة الفروؽ بيفتظير النتائج في الجدوؿ السابؽ 
في تحقيؽ وظائؼ االتصاؿ غير الحاالت مجموعة الدراسة لئليماءات تكرار استخداـ 

بيف متوسطات تكرار يتبيف مف النتائج أف الفروؽ ، حيث ( 0.05عند مستوى ) المفظي
تعويض تحقيؽ وظائؼ لئليماءات كانت دالة في استخداـ الحاالت مجموعة الدراسة 

دارة الصؼ ، تحقيؽ التوافؽ الثقافي بيف المتعمميف ،  المستوى المغوي لدى المتعمميف،  وا 
غة المتعمميف ، وتحفيز و غير دالة في تحقيؽ وظيفيتي تنمية الخصائص التداولية في ل

 ممارسة الميارات المغوية.
ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف الفروؽ بيف المتوسطات كانت دالة في وظيفة 
تعويض المستوى المغوي نظرا لوجود مستوييف لمطبلب ىما األوؿ و الثالث ، و ما يترتب 

كف تفسير وجود عمى ذلؾ مف فروؽ في مستوى الحاجة إلى الجوانب التعويضية ، كما يم
فروؽ دالة بيف الحاالت في تحقيؽ وظيفتي إدارة الصؼ و تحقيؽ التوافؽ الثقافي ، نظرا 

 أَىاع انىظبئف
يجًىع 

 انًشثؼبد

دسجبد 

 انحشَخ

يزىسظ 

 انًشثؼبد

قًُخ 

 "ف"

دالنخ 

 "ف"

 9.979 2.37 9.22 3 2.62 رًُُخ انزذاونُخ

 9.923 3.22 9.61 3 1.24 رؼىَض انًسزىي انهغىٌ

 9.979 2.37 9.26 3 2.57 رحفُض يًبسسخ انهغىَخ

 9.914 4.29 9.22 3 9.24 انصف إداسح

 9.991 2.99 9.59 3 1.59 رحقُق انزىافق انثقبفٍ

 - - 9.99 3 9.99 وظبئف أخشي

 - - 9.99 3 9.99 غُش يحذدح انىظُفخ
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لتنوع جنسيات المعمميف وأيضا الطبلب، وما قد يترتب عمى ىذا التوع مف متطمبات ضبط 
 الصؼ و إيصاؿ المفيوـ الثقافي والمغوي بشكؿ صحيح مف المعمـ إلى المتعمميف.

 ملْاد البصرٓ٘ ّاملصْرٗاشتخداو ا -ج

 (:12جذول )

َجٍُ يجًىع ويزىسظ انًشثؼبد ودسجبد انحشَخ وقُى "ف" ودالنزهب فٍ رىظُف انحبالد يجًىػخ 

 .انذساسخ نًهبسح اسزخذاو انًىاد انجصشَخ وانًصىسح فٍ رحقُق وظبئف االرصبل غُش انهفظٍ

 

متوسطات  أف ىناؾ اختبلؼ في داللة الفروؽ بيفتظير النتائج في الجدوؿ السابؽ 
في  لميارة استخداـ المواد البصرية والمصورةالحاالت مجموعة الدراسة تكرار استخداـ 

، حيث يتبيف مف النتائج أف ( 0.05عند مستوى ) تحقيؽ وظائؼ االتصاؿ غير المفظي
لميارة استخداـ المواد بيف متوسطات تكرار استخداـ الحاالت مجموعة الدراسة الفروؽ 

المتعمميف،   تنمية التداولية في لغة :تحقيؽ وظائؼكانت دالة في  -البصرية والمصورة 
وغير دالة تحقيؽ التوافؽ الثقافي بيف المتعمميف ، و ،  وتحفيز ممارسة الميارات المغوية

دارة الصؼالمتعمميف ،  تعويض المستوى المغوي لدىفي تحقيؽ وظيفيتي   .وا 
وظيفة تحقيؽ ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف الفروؽ بيف المتوسطات كانت دالة في 

تنمية الخصائص التداولية في لغة المتعمميف ، نظرا ألف استخداـ المواد المصورة كاف 
خاصة لدى طبلب  المفاىيـ و الرموز المغوية لدى المتعمميففاعبل في توضيح الكثير مف 

وينطبؽ األمر عمى وظيفة تحفيز ممارسة الميارات المغوية وتحقيؽ  ، المستوى الثالث
جراء الحوار التوافؽ الثقافي ، وذلؾ مف خبلؿ تعبير المتعمميف عف مضموف الصو  ر، وا 

الذي يقـو عمى  "ىيرنج"ض اافتر  ءكما يمكف تفسير ىذه النتيجة في ضو بيف المتعمميف ، 

 أَىاع انىظبئف
يجًىع 

 انًشثؼبد

دسجبد 

 انحشَخ

يزىسظ 

 انًشثؼبد

قًُخ 

 "ف"

دالنخ 

 "ف"

 9.915 4.92 9.29 3 2.12 رًُُخ انزذاونُخ

 9.427 9.24 9.33 3 1.99 رؼىَض انًسزىي انهغىٌ

انًهبساد رحفُض يًبسسخ 

 انهغىَخ
3.25 3 1.92 4.25 9.992 

 - - 9.99 3 9.99 انصف إداسح

 9.992 4.25 1.36 3 4.97 رحقُق انزىافق انثقبفٍ

 - - 9.99 3 9.99 وظبئف أخشي

 - - 9.99 3 9.99 غُش يحذدح انىظُفخ
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مجموعة مف العبلقات بيف الميارات البصرية الخاصة عبارة عف تصاؿ غير المفظي أف اال 
،ص 2015أنو أساليب تعمؿ عمى تدعيـ الذاكرة )فرانسيس؛ وديفيد ، و ، تعميميةبالمياـ ال

92.) 
: ما مدى تقييـ الطبلب اإلجابة عف التساؤؿ الخامس مف تساؤالت الدراسة والذي نصو

لميارات ووظائؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي التي يستخدميا معممو المغة العربية لمناطقيف 
 .(الدراسةمجموعة بغيرىا) 

وظائؼ ميارات االتصاؿ لتقييـ الطبلب لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ تطبيؽ استبانة 
، وذلؾ عمى جميع الطبلب  قيف بغيرىاغير المفظي التي يستخدميا معممو المغة العربية لمناط

 الذيف درسوا عمى يد الحاالت األربع المشاركة في الدراسة، وكانت النتائج كما يمي:
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 وظائؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي التي يستخدميا معممو المغة العربية لمناطقيف بغيرىالتقييـ الطبلب مستويات يبيف : ( 19جدوؿ)

 انحبالد                            

   

 

 انًحبوس 

 انحبنخ انشاثؼخ انحبنخ انثبنثخ انحبنخ انثبَُخ انحبنخ األونً

يجىع 

رقذَشاد 

 انطالة

انُسجخ 

 انًئىَخ

يسزىي 

 انزقُُى

يجىع 

رقذَشاد 

 انطالة

انُسجخ 

 انًئىَخ

يسزىي 

 انزقُُى

يجىع 

رقذَشاد 

 انطالة

انُسجخ 

 انًئىَخ

يسزىي 

 انزقُُى

يجىع 

رقذَشاد 

 انطالة

انُسجخ 

 انًئىَخ

يسزىي 

 انزقُُى

ثىظبئف 

 انزذاونُخ

يشرفغ  73.25% 244

 جذا

يشرفغ  71.54% 232

 جذا

يشرفغ  72.25% 152

 جذا

يشرفغ  72.59% 156

 جذا

ثبنىظبئف 

 انزؼىَضُخ

يشرفغ  72.22% 321

 جذا

يشرفغ  76.99% 312

 جذا

يشرفغ  76.59% 173

 جذا

يشرفغ  75.59% 171

 جذا

ثبنىظبئف 

رحفُض اسزخذاو 

 انًهبساد

يشرفغ  76.99% 312

 جذا

يشرفغ  72.22% 321

 جذا

يشرفغ  77.99% 172

 جذا

يشرفغ  76.99% 172

 جذا

 إداسحثبنىظبئف 

 انصف

يشرفغ  71.22% 122

 جذا

يشرفغ  79.22% 122

 جذا

يشرفغ  72.59% 111

 جذا

 يشرفغ 22.59% 195

رقُُى رحقُق 

 انزىافق انثقبفٍ

يشرفغ  74.35% 124

 جذا

يشرفغ  73.33% 122

 جذا

يشرفغ  79.23% 197

 جذا

 يزىسظ 27.12% 75
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وظائؼ ميارات ل تقييـ المتعمميفأف مستويات ويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ 
مف حالة إلى أخرى ومف  ومتقاربةجاءت مرتفعة االتصاؿ غير المفظي لدى حاالت الدراسة قد 

بالوظائؼ المتعمقة بتحسيف السمات التداولية في  تقييـوظيفة إلى آخر، فقد جاءت مستويات 
، %(91.54) ، و%( 93.85)عند مستوى مرتفع جدا وبنسب مئوية ىي: لغة المتعمميف 

األولى إلى الرابعة  مف -مجموعة الدراسة  -%( لمحاالت األربع 97.50)و%(، 98.75)و
الوظائؼ المتعمقة بتعويض المستوى المغوي لدى تقييـ ، كما جاءت مستويات عمى الترتيب
%(، 96.50)و %( ،96.00و)، %( 98.77: )، و بنسبمرتفعة جدا أيضاالمتعمميف 

الوظائؼ المتعمقة تقييـ ، وجاءت مستويات  لمحاالت األربع عمى الترتيب %(95.50)و
: وبنسب مئوية  ،مرتفع جدا أيضا يف بمستوىممارسة الميارات المغوية  لدى المتعممبتحفيز 

%(  لمحاالت األربع عمى الترتيب، 96.00)و%( ، 99.00)و%(، 98.77)و ،%(96.00)
مرتفع الصؼ بالمستويات التالية :  إدارةبالوظائؼ المتعمقة ب تقييـفي حيف جاءت مستويات 

%( ، 92.50بنسبة ) جدا %(، ومرتفع90.77جدا بنسبة ) %( ومرتفع91.28بنسبة ) جدا
 تقييـ%(  لمحاالت األربع عمى الترتيب ، كما جاءت مستويات 87.50بنسبة ) مرتفعو 

الوظائؼ المتعمقة بتحقيؽ التوافؽ الثقافي  لدى المتعمميف بالمستويات التالية : مرتفع جدا 
%(، 90.83بنسبة ) مرتفعة جدا%( ، و 93.33ومرتفع جدا بنسبة )، %( 94.35بنسبة )
 %( لمحاالت األربع عمى الترتيب.79.17بنسبة ) ومتوسطة

–وبصفة عامة يمكف مبلحظة ارتفاع مستويات تقدير الطبلب لمدى تحقيؽ المعمميف 
لوظائؼ االتصاؿ غير المفظي ، و يمكف تفسير ذلؾ بأف بعض الطبلب  –مجموعة البحث 

اعتقد اف ىذه االستبانة ضمف استبانات تقييـ أستاذ المقرر، و بالتالي حرص عمى إظييار 
خبلؿ  -استجابات مرتفعة ، مما يبرر صدؽ ىذه الفرضية ىو أف جامعة تبوؾ كانت تقـو 

لحصوؿ عمى االعتماد األكاديمي ، حيث كانت بإجراءات ا –فترة تطبيؽ أدوات الدراسة 
الجامعة حريصة عمى استطبلع آراء الطبلب حوؿ جميع مكونات العممية التعميمية ، وعمى 

ئج الرغـ مف ارتفاع مستوى تقدير الطبلب لمدى تحقؽ وظائؼ االتصاؿ غير المفظي ، فإف نتا
بعض مع نتائج تتفؽ  المفظي وظائؼ ميارات االتصاؿ غيرلعمميف تالم تقييـتطبيؽ استبانة 
و ( 2005)سعيد، و ميخائيؿ،  و (2002) النظامي،  دراسة كؿ مف :الدراسات مثؿ 

 .(2015)عبدالعظيـ، ( و2013) عبدالوىاب ، و ) 2009)الحراحشة، وخوالدة،
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 التْصٔات ّاملكرتحات

 :التْصٔات

 يمي:توصي الدراسة الحالية بما في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا 
 ناء برامج قياـ الجيات المختصة بإعداد وتدريب معممي المغة العربية لمناطقيف بغيرىا بب

ليؤالء المعمميف في مجاؿ ميارات ووظائؼ  االتصاؿ غير إرشادية وعقد دورات تدريبية 
 المفظي.

  تضميف أنواع ووظائؼ االتصاؿ غير المفظي في مناىج  ووثائؽ ومتطمبات تنفيذ برامج
 تعمـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا.تعميـ و 

  استخداـ ميارات االتصاؿ غير المفظي ضمف بنود تقييـ أداء معممي المغة العربية
 لمناطقيف بغيرىا.

   التدريسية مثؿ   األنشطةتوجيو وتدريب المعمميف قبؿ و أثناء الخدمة عمى توظيؼ بعض
 القائمة عمى استخداـ المواد والوسائؿ البصرية األنشطة و لعب األدوار والتمثيؿ الصامت 

بوصفيا  -لتعميـ ميارات االتصاؿ غير المفظي لمتعممي المغة العربية مف الناطقيف بغيرىا
 مكونا ميما مف مكونات عممية االتصاؿ.

 النظر ومراجعة ما تمت كتابتو في األطر المعيارية لتعميـ المغة العربية حوؿ ميارات  إعادة
االتصاؿ غير المفظي؛ بحيث يتـ إفراد محور كامؿ فييا ألنواع ووظائؼ ىذه الميارات في 

 تعميـ،  وتعمـ المغة العربية. 
 املكرتحات :

وعات والمشكبلت التي أف ىناؾ بعض الموض الدراسة هالحظ الباحث أثناء إجراء ىذ 
لمناطقيف  تحتاج إلى البحث والدراسة، ويعد بحثيا جيدًا مفيدًا لتطوير تعميـ المغة العربية

 ومف ىذه الموضوعات: لمدراسة الحالية، وتعد استكمااًل بغيرىا
دراسة حوؿ أبعاد ومكونات الكفاية غير المفظية لدى معممي ومتعممي المغة  إجراء -1

 العربية مف الناطقيف بغيرىا.
إجراء دراسة حوؿ أثر توظيؼ المعمميف ألنواع ميارات االتصاؿ غير المفظي عمى  -2

 لدى المتعمميف. االجتماعية (و )المعرفية والوجدانية جوانب التعمـ 
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االرتباطية بيف أنواع ووظائؼ ميارات االتصاؿ غير المفظي إجراء دراسة حوؿ العبلقة  -3
 لدى المعمميف و لدى المتعمميف.

إجراء دراسة إلعداد معجـ أو دليؿ لقواعد السموؾ غير المفظي لمعممي المغة العربية  -4
 لمناطقيف بغيرىا.

مجاؿ تعميـ المغة العربية لمناطقيف مزيد مف بحوث الحالة في  توظيؼ منيج دراسة -5
 بغيرىا.
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 املراجع

 :املراجع العربٔ٘ -أّاًل

( ، مفيوم وأىمية االتصاالت اإلدارية ، القاىرة : مكتبة األنجمو 7004أباظة ، آمال عبد السميع )
 المصرية.

(. فاعمية استخدام شبكات التفكير البصري في العموم  7003إبراىيم ، عبداهلل عمي محمد إبراىيم ) 
"جانييو" المعرفية و ميارات التفكير البصري لدى طبلب المرحمة المتوسطة.  لتنمية مستويات

 رسالة ماجستير منشورة .كمية التربية. جامعة األزىر.
(. التداولية مقدمة عامة. مجمة اتحاد الجامعات العربية لآلداب: اتحاد 7004ابن عمي، خمف اهلل. )

 .735 - 770،  0، ع01داب، مجالجمعية العممية لكميات اآل -الجامعات العربية 
(. المرجعية المغوية في النظرية التداولية. دراسات أدبية: مركز البصيرة 7005ابن عيسى، عبدالحميم. )

 .70 - 6،  0لمبحوث واالستشارات والخدمات التعممية، ع 
الطبعة  .( لغة الجسم دراسة في نظرية االتصال غير المفظي7006أبو النصر، مدحت محمد. ) 

 .األولى. القاىرة: دار الكتب المصرية
 ( عمم المغة االجتماعي وتعميم القراءة والكتابة، المؤتمر7002، أحمد زينيم ) أبو حجاج

 العممي الخامس لمجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة: تعميم القراءة والكتابة في المرحمة
 يوليو، دار الضيافة،09 – 02االبتدائية بالدول العربية من الواقع إلى المأمول، 

 .جامعة عين شمس
دار الفكر :( ، مبادئ عمم النفس الرياضي المفاىيم التطبيقات، القاىرة7003أحمد امين، فوزي. ) 

 العربي.
ميارات االتصال التربوي غير ( 7001) الصمادى، مروان صالح  ، وأرناؤوط، أروى رفيق محيي الدين 

سنة التحضيرية في جامعة نجران من وجية نظر المفظي لدى أعضاء ىيئة التدريس في ال
0، ع3المجمة التربوية الدولية المتخصصة: دار سمات لمدراسات واألبحاث مج،  ". الطمبة    

(7001): 50 - 003                             
 إدارة( . فن التعامل مع الجميور ، اإلمارات:معيد التنمية اإلدارية ، 7000الجبالي ، سعد محمد )

 التدريب.
التدريس البصري و المغة العربية .  إستراتيجيات( .7002جواد، ميسون عمي ،و حمزة، عناية يوسف)

 رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية األساسية . الجامعة المستنصرية.
 ، ( البحث التربوي مناىجو و تقنياتو ، بيروت : دار الكتب العممية  7001حمداوي ، جميل )  
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(. دور لغة الجسد في تحديد سموك المنظمات: دراسة 7001الحيالي، سندية مروان سمطان حسن. )
تحميمية آلراء عينة من المرؤوسين في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية / 

كمية  -مجمة جامعة كركوك لمعموم اإلدارية واالقتصادية: جامعة كركوك  .محافظة نينوى
 115 – 97،  7، ع1واالقتصاد، مج رةدااإل
تعمم القراءة لتبلميذ المرحمة ( االتصال الحسي الممسي والحسي البصري وأثره في  7000خباب،عقيمة.) 
 رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة باجي مختار. عنابة. .بتدائيةاال

 دط. مصر:دار غريب .( الدافعية لئلنجاز7000خميفة،عبد المطيف محمد. ) 
 ( البعد البراجماتي لنظرية تحميل7001دلكي ، خالد حسين ، وأبو دلو ، أحمد محمد )

 – الخطاب "مقاربة في المفيوم واإلجراء،" مجمة بيان، العدد األول، السنة األولى، يوليو
 .سبتمبر –أغسطس 

رة . عمان . ( . التفكير و أنماطو  . دار المسي7002رزوقي ، رعد ميدي . سيى إبراىيم عبدالكريم ) 
 األردن 

الجامعي و عبلقتو بدافعية التعمم لدى الطالب  ذستا( االتصال غير المفظي لؤل7004اد )زيد ، مر 
نسانية ، جامعة الشييد حمو إلير ، كمية العموم االجتماعية و االجامعي ، رسالة ماجست

 الوادي ، الجزائر. –لخضر 
(. فعالية برنامج مقترح لتنمية بعض ميارات 7002سعيد، عاطف محمد، و ميخائيل، ماىر إبراىيم. )

التفاعل الصفي لدى معممي المرحمة اإلعدادية أثناء الخدمة. مجمة القراءة والمعرفة: جامعة 
 .713 - 700،  13الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، ع  -كمية التربية  -عين شمس 

التواصل المفظي التعويضية عمى كفاية  تيجياتإسترا. "أثر استخدام المعممين (7006)، نايل يوسفسيف
اإلنتاج المغوي لدى متعممي المغة العربية من الناطقين بغيرىا." مجمة كمية التربية: جامعة 

 .003 - 50: 2، ع 3كمية التربية مج  -بورسعيد 
. دار وائل  0ط  ( . تكنولوجيا التعميم المعاصرة و تطوير المنياج .7003الشرمان ، عاطف أبو حميد )

 لمنشر . عمان . األردن 
( ، السموك اإلنساني والتنظيمي ، الدار الجامعية لمطبع و 7000عبد الباقي ، صبلح الدين محمد )

 القاىرة. –النشر و التوزيع 
(. تنمية ميارات تحميل الخطاب المغوي لدي متعممي المغة العربية 7002عبدالعظيم، ريم أحمد. )
أخرى باستخدام برنامج قائم عمى النظرية التداولية. دراسات في المناىج  الناطقين بمغات

الجمعية المصرية لممناىج وطرق  -كمية التربية  -وطرق التدريس: جامعة عين شمس 
 .005 - 40،  700التدريس، ع
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( . فاعمية المدخل البصري المكاني المدعم بالوسائط المتعددة في تنفيذ 7005عبد الغني ، مرفت أمين )
منيج  رياض األطفال المطور عمى اكتساب المفاىيم العممية و تنمية الحس الجمالي لدى 

 أطفال الروضة . رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة سوىاج. مصر
(. تقويم أداء أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم و اآلداب بالرس في 7000عبداهلل، زاىي نمر سعيد. )

كمية  -ضوء ميارات االتصال الفعال و اتجاىاتيم نحوىا. مجمة التربية: جامعة األزىر 
 . 323 - 370،  7، ج 013التربية، ع 
بداع: رابطة األدب الحديث، ج7006عبدالمطمب، محمد. )  .22 - 32،  075(. التداولية. فكر وا 

(. برنامج مقترح لتنمية ميارات التواصل غير المفظي لدى 7003عبدالوىاب، وحيد حامد عبدالرشيد. )
معممي المغة العربية بالمرحمة المتوسطة وأثره عمى تحصيل طبلبيم لمعاني المفردات المغوية 

،  1، ع76ة، مجكمية التربي -غير المألوفة واالحتفاظ بيا. مجمة كمية التربية: جامعة أسيوط 
300 - 345. 

(. مدى معرفة معممات 7001العريبي، منى بنت سعيد بن عوض، و العياصرة، محمد عبدالكريم. )
التربية اإلسبلمية في سمطنة عمان بميارات االتصال غير المفظية ودرجة استخدامين ليا 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة السمطان قابوس، مسقط. مسترجع من
يئة ( مدى توافر ميارات االتصال غير المفظية لدى ى 7000أحمد بن عبد اهلل بن صقير)  ، رينيالع

شراف: فرات كاظم عبد الحسين إاجستير في عمم النفس، تحت مالتدريس، رسالة لنيل درجة ال
،األكاديمية العربية في الدنمارك، كمية اآلداب والتربية ، قسم العموم النفسية والتربوية 

 واالجتماعية 
 وىران: منشورات مختبر المغة العربية ،ومياراتو االتصال(  7003أحمد. ) عزوز،

 .واالتصال
يثة . دار صفاء لمنشر و التوزيع . عمان . ( . التعمم أنماط و نماذج حد7003عطية، محسن عمي ) 

 األردن.
( ، الميارات الحياتية ، القاىرة : مكتبة 7000عمران ، تغريد ، و رجاء الشناوي و عفاف صبحي )

 زىراء الشرق.
ارات مي(. استخدام معممي التربية اإلسبلمية في سمطنة عمان 7003العياصرة، محمد عبدالكريم. )

 -مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث  .المفظية في ضوء بعض المتغيرات االتصال المفظية وغير
عيسوي، . .2380 - 2353،  00ع  ,27العموم اإلنسانية: جامعة النجاح الوطنية، مج 

(، مدى تمكن طالبات كمية التربية جامعة اإلمارات العربية 7003جمال ،  وموسى ،محمد ) 
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مة القراءة و المعرفة، كمية التربية ، جامعة المتحدة من بعض ميارات االتصال الشفوي ، مج
 .40-70، ص ص  75عين شمس ، جمعية القراءة والمعرفة، العدد

( الثقافة البصرية والتعمم البصري. ترجمة نبيل جاد عزمي، 7002فرانسيس دواير؛ وديفيد مايك مور. )
 الطبعة الثانية، مكتبة بيروت: القاىرة.

(. ميارات التواصل الصفي ومستوى أدائيا لدى 7002مي خمفان. )قاسم، محمد جابر، و النقبي، ع
معممي المغة العربية والعموم بالمرحمة االبتدائية. دراسات في المناىج وطرق التدريس: جامعة 

 – 707،  003الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، ع  -كمية التربية  -عين شمس 
713 

 األردن : دار الشروق. -التدريسية ، عمان  ( الكفايات7003كاظم ،سييل محسن )
(. مدى ممارسة معممي المغة العربية لميارات التواصل غير المفظي من 7000كموب، فتحي سميمان. )

ربوي .. نحو وجية نظر مشرفييم في محافظات غزة. أعمال مؤتمر: التواصل والحوار الت
 247 – 233التربية، كمية  -غزة: الجامعة اإلسبلمية  مجتمع فمسطيني أفضل:

ترجمة:ميند  .(  لغة الجسد مدلول حركات الجسد و كيفية التعامل معيا  7003كمينتون،بيتر. )  
 الخيري. الطبعة األولى. األردن: دار الفاروق لمنشر.

   ، في: (أنماط الضبط الصفي التي يمارسيا المعممون لحفظ النظام الصفي ):الحراحشة و سالم خوالدة 
 7006، 1العدد 25معة دمشق، المجمد ،مجمة جا
 ( الدافعية لئلنجاز، القاىرة : دار غريب.7000. )محمد خميفة، عبد المطيف

(. 7070محمود، مصطفى عرابي عزب، جاد، محمد لطفي محمد، و ىريدي، إيمان أحمد محمد. )
والمعرفة: مجمة القراءة  .إطار معياري مقترح لمتعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى

 – 231،  770الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، ع -كمية التربية  -جامعة عين شمس 
283) 

(. اإلطار المعياري العربي لتعميم العربية 7005مدكور، عمي أحمد، و الحدقي، إسبلم يسري عمي. )
ة تقويم لمدكتور عمي أحمد مدكور: عرض ونقد. مجم -تعمم  -لمناطقين بغيرىا تعميم 

 063،  3المسانيات العربية: مركز الممك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي لخدمة المغة العربية، ع
- 700 . 

تربوية ،غزة:  إدارةماجستير  .المزين ، سامية سكيك سميمان ، التواصل الصفي و عبلقتو باالنضباط
 2011كمية التربية الجامعة االسبلمية، ،

دط. دد:كمية العموم التربوية  .فعية التعمم عند طمبة معمم الصف( دا7005المساعيد، أصبلن صبح. )
 جامعة آل البيت
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 .الطبعة األولى. األردن: مكتبة المجتمع العربي .( عمم النفس التربوي7005مشعان ربيع، ىادي. ) 
(. التواصل غير المفظي في المواقف التربوية: دراسة تأصيمية. 7000منصور، مصطفى يوسف محمد. )

أعمال مؤتمر: التواصل والحوار التربوي .. نحو مجتمع فمسطيني أفضل: الجامعة االسبلمية 
 .052 - 022كمية التربية،  -بغزة، غزة: الجامعة اإلسبلمية 

 ( آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر، القاىرة، مكتبة7000نحمة ، محمود أحمد )
 .اآلداب

االتصال لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظر الطمبة ، رسالة ميارات  :النظامي، نانسي عبدالحميد
 7007لنيل درجة الماجستير في عمم النفس، كمية التربية ، جامعة اليرموك ، األردن،.

 األردن. –الصفية ، دار وائل لمنشر : عمان  دارة( اإل7003ىارون، رمزي فتحي ) 
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