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 لالتصال غري اللفظي جبامعة جدة  درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس 

 د. فهد بن عبدالرمحن املالكي 
 جامعة جدة  –كلية الرتبية 

 م32/8/0203 ُقِبل البحث للنشر بتاريخ: م31/6/0203 :اسُتلم البحث بتاريخ

هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس  :مستخلص البحث

لالتصال غري اللفظي جبامعة جدة من منظور الطلبة، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي 

، إذ صمم ، واستخدمت االستبانة كأداة جلمع بيانات الدراسة وحتقيق أهدافهاتحليليال

على طلبة كلية الرتبية وكلية العلوم االجتماعية  للعام الدراسي الباحث استبانة، ووزعها 

ا، وتوصلت الدراسة  إىل ( طالًب378) ـ(، واستجابت عينة منهم تقدر ب0202-0203)

جاءت ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي مبحور عدة نتائج أهمها ما يلي: 

ارجي ووحور تعبريات الوج  والعين ن بدرجة كبرية، بينما جاءت درجة املمارسة املظهر اخل

توجد فروق دالة إحصائيًّا ب ن استجابات أفراد  ،متوسطة يف وحور اإلمياءات وحركات اجلسم

يف وحور  لالتصال غري اللفظي جبامعة جدة العينة حول درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس

ر اإلمياءات وحركات اجلسم تعزى الختالف الكلية، ولصاحل كلية ووحو، املظهر اخلارجي

ووحور اإلمياءات وحركات ، وجود فروق دالة  إحصائيًّا يف وحور املظهر اخلارجي، الرتبية

 رلصاحل ختصصات كلية الرتبية يف وحور املظهاجلسم تعزى الختالف التخصص العلمي 

وجود فروق  ،مياءات وحركات اجلسماإلاخلارجي، ولصاحل ختصص علم النفس يف وحور 

وعلى املستوى الكلي تعزى الختالف املستوى ، دالة  إحصائيًّا يف كل وحاور  الدراسة

يف وحور املظهر  إحصائيًّا دالةوجود فروق  ،ولصاحل طلبة املستوى الثامن ،الدراسي للطلبة

تعزى الختالف املعدل الرتاكمي، ولصاحل  ؛ووحور تعبريات الوج  والعين ن ،اخلارجي

 .(1773(الذين معدهلم الرتاكمي أقل من 

 أعضاء هيئة التدريس.  -املمارسة درجة-االتصال غري اللفظي  الكلمات املفتاحية:
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The Degree of Faculty Members Practice 

 of Non-verbal Communication at Jeddah University 

Abstract 

The study aimed to identify the degree of faculty members' practice of non-

verbal communication at Jeddah University as perceived by students. It adopted the 

analytical descriptive approach within a questionnaire to collect data. The 

questionnaire was administrated to education and social sciences faculty students in 

the academic year (2020-2021); (178) students responded to the questionnaire. The 

study reached several findings, the most important of which: the faculty members’ 

practice of non-verbal communication with the domain of external appearance and 

the domain of facial expressions and eyes came to a large extent while the degree of 

practice was moderate in the domain of gestures and body movements attributed to 

the differences in major, and in favor of educational colleges and in the external 

appearance in favor of psychology major in gestures and body movements domain. 

There are significant statistical differences between the responses of the sample 

regarding the degree of the teaching staff’s practice of non-verbal communication at 

the University of Jeddah in the domain of external appearance, the domain of 

gestures, and the body movements due to the difference in the college, and in favor 

of the College of Education. There are significant statistical differences in the 

domain of external appearance and the domain of gestures and body movements due 

to the difference in scientific specialization. There are significant statistical 

differences in all domains of the study and at the total level due to the difference in 

the academic level of students in favor of the eighth level student. There are 

significant statistical differences in the domain of the external appearance and the 

domain of facial and eye expressions due to the difference in the cumulative 

average, and in favor of those whose GPA is less than (3.75).  

Key Words: Non-verbal communication - Practice Degree - Faculty members. 
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 املقدمة:

واستخدمها يف من أقدم املمارسات اليت عرفها اإلنسان ب ن البشر تعد عملية االتصال 

جتاهل ، ال ميكن جتنب  أو واقعي وهو أمر حيات  منذ بداية وجوده على سطح األرض، 

يتوقف عن استخدام احلركات واإلشارات ال  الكالم، فإن اإلنسان عن  توقفي فعندما

مكمل ومعزز لالتصال االتصال غري اللفظي هذا ن إ إذ واإلمياءات ولغة اجلسد األخرى،

 اللفظي.

يصال العواطف، وإمنا إل يوتتنوع أساليب االتصال ب ن البشر، فاللغة وحدها ال تكف

يلزمها تواصل غري لفظي، فهو القادر على إيصال العواطف واالنفعاالت اليت تثري هذه 

املعرفة وجتعلها ذات معنى أكرب، فحركات اجلسد ذات أهمية يف التواصل البشري ويف إجياد 

 تأثري عميق يف اآلخرين، فليس شرط أن تتم عملية االتصال من خالل الكالم، ولكن قد

عملية االتصال عرب اإلشارات واإلمياءات اليت تصدر عن جسد اإلنسان وتنويع   ثحتد

علي  االتصال غري اللفظي، اليت يكون هلا عمٌق تأثريٌي يف التواصل ب ن  قلصوت  أو ما يطل

البشر، فالتواصل غري اللفظي يعرب عن ذات اإلنسان ويعزز ويفسر رسالت  اللفظية 

 .(88، 0230)عبدالواحد، 

يف عملية  لغة اجلسد، وتوظيفهاأهمية استخدام ى القرآن الكريم عل حرصقد و

دور يف التأثري على اآلخرين، كما حرم اهلل من هلا  ملااحلياة، التواصل يف مجيع جماالت 

واهلمز، وخيانة  ،واللمز مشاعرهم: كالغمز،اآلخرين يف  حركات لغة اجلسد اليت تؤذي

توظيف هذه اللغة يف  ىبعث  اهلل يف قوم  إال وحرص عل وما من نيب أو رسول األع ن،

 (.3، 0233)حسن،  هلل وشرعت اقوم  منهاج  اهلل، وتعليمالدعوة إىل 

 ريغـ االتصالل مهـارات الأن الفـرد يسـتطيع مـن خـ"Benzer, 2012) ) ويؤكـد بينـزر

 اللفظـي". االتصالكل أوضـح مـن بشـ واالنفعاالت املشاعراللفظـي فهـم وإيصـال 
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أوج   فغري اللفظي، هو تنامي الوعي بأهميت  يف خمتل االتصال دارسةن ما يدفع إىل إ

عصرنا  حتى األرضمنذ أن ظهر على سطح  ،للبشر مالزماحلياة، فالسلوك غري اللفظي 

تلقائية فقط، بل أصبح  طريقةميارس ب ا،ا فطريًّمل يعد السلوك غري اللفظي سلوًكو احلالي،

وهذا ما زاد يف أهمية توظيف  ،اآلخرينقصد التأثري يف بمنهجية ومدروسة، طريقة ميارس ب

وقد برز  وحركات اجلسد، ويف مقدمتها حاسة البصر ،االتصالاحلواس اخلمس يف عملية 

 فقد ،ياإلنسان االتصالالباحث ن يف مواضيع  خاللغري اللفظي من  باالتصال االهتمام

 ؛االتصالعدد كبري من الدارس ن من خمتلف التخصصات العلمية، كعلم  اجتذب

وعلم النفس  وعلوم الرتبية؛ والتاريخ؛ ؛والفنون ،واألنثروبولوجيا ؛واالجتماع

غري اللفظي يف كون  االتصالعد لغة اجلسد وحور وُت االجتماعي؛وعلم النفس  الرتبوي؛

 اسرًّ األكثرالواجهة اليت ختون نوايانا فهو مية، اجلسد حيتل مكانة هامة يف حياتنا اليو

  . (331، 0230د، بنكرا)

 املهارات اهلامة والضرورية من ماولغة اجلسد ه، إن مهارات االتصال غري اللفظي

الكبري  لغة اجلسد رغم ارتباطهاإذ إنَّ اجلامعي خاصة،  ، ولألستاذبصفة عامة أستاذألي 

وتؤدي املعنى  ومالزمتها هلا يف الكثري من األحيان، إال أنها قد تأتي منفردة لفظيةباللغة ال

 حواسح ن ترسل  ن إواحلاجة إىل اللغة اللفظية، و ،دون ارتباطها بالكالم ،اًلكام

غري اللفظية، واألهم  فإننا نصدق الرسالة ؛اللفظية وغري اللفظية رسائل متناقضة حدثاملت

رسائل أخرى يتلقاها األشخاص  ى على رسالتك اليت تنوي إيصاهلاطغيأن ننتب  إىل أن  قد 

غري اللفظي يف ذكره يظهر لنا جلًيا أهمية االتصال  ق،  ومما سبغري اللفظي تواصلكمن 

 . العملية التعليمية

أن املتمعن يف طبيعة العملية التعليمية، يالحظ جبالء  (0231)حيث يذكر العياصرة 

واملشاركة ب ن الطلبة واألساتذة، سواء أبالكلمة املنطوقة كانت أم أنها تقوم على التفاعل 

باحلركة الدالة، أم باإلشارة املعربة، وهذه األمور اليت تندرج حتتها مهارات ب ن الطلبة 
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واألساتذة، يعد إتقانها مؤشًرا واضًحا على حسن سري العملية التعليمية والتعلمية، 

 االساتذة والطلبة، مما ينعكس سلًبا على األهداف وإغفاهلا يدل على ضعف التفاعل ب ن

 التعليمية املراد حتقيقها مبستوياتها وجماالتها املختلفة. 

ومن العوامل اليت تسهم يف تفعيل دور عضو هيئة التدريس يف العملية التعليمية أن 

يكون بارًعا يف عملية االتصال، نظًرا ألن القائم ن باالتصال يوظفون مهاراتهم االتصالية، 

ومعرفتهم، وخلفياتهم االجتماعية والثقافية لصياغة رسائلهم بطرق متيزهم عن غريهم 

 .(7، 0227)املسعودي، 

أن استخدام مهارات االتصال يف التعليم، ميكن أن " (72، 0228)حيث يؤكد عطية 

حيقق العديد من األهداف، ومنها: نقل املعارف واخلربات، وعرض األفكار، وتعديل 

س واملشاعر؛ ونقل السلوك؛ وتكوين القناعات وامليول واالجتاهات، وتبادل األحاسي

وبتفعيل االتصال التعليمية، صال تكون جودة العملية وبقدر جودة االت ."الوعي والثقافة

اللفظي، وحينما تتناسق الكلمات مع التعبريات غري اللفظية والنظرات واحلركات، كل غري 

 جودةكثر أيصبح التعليم ذلك يسهم يف جذب انتباه الطلبة؛ واإلصغاء والتفاعل، وبالتالي 

 وإنتاجية.

أعضاء هيئة التدريس الذين  "أن  (,Demirsoz, 2008 Gursimsek, Vural)ويؤكد 

ا ويصنعون انطباًع ؛لديهم عالقات إجيابية مع طلبتهم، يتمتعون  مبهارات اتصال فعال

 ".ثناء عملية التدريسأا جيابيًّإفعاال و

املؤسسات التعليمية أهمية  رأن اجلامعات ُتعد أكث ,Siddiqui) (46 0227ويب ن صديقي 

دولة؛ وعلي  فإن أعضاء هيئة التدريس يف تلك اجلامعات هم أهم األصول والقواعد  ةيف أي

 التعليم.الراسخة؛ مقارنة بسائر املقومات يف جماالت 

أن أعضاء هيئة التدريس هم العنصر األساس  (0232)ويف ذات السياق يذكر كابور 

والرعاية، والبحث عن األسباب يف جناح العملية التعليمية؛ فهم حباجة إىل املزيد من العناية 
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اليت تعوق نشاطهم؛ من أجل التخلص منها، وتدعيم املواقف اإلجيابية، وتعزيزها، 

 أدائهم. تدعمهم، وتساعدهم على حتس ن  واملعنوية اليتوتوفري كافة اإلمكانيات املادية 

 بادرت كثري من اجلامعات بإقامةاللفظي وغري اللفظي، وألهمية مهارات االتصال 

االتصال، ترتبط مبهارات  بها، وهذه الربامجهيئة التدريس  ألعضاءبرامج تدريبية 

احمللية ضمن خططها الدراسية بعض اجلامعات وضعت كما وتوظيفها يف العملية التعليمية، 

 االتصال.مقررات خاصة بالطلبة يف مهارات 

غـيـر اللفظــي يف التــي تناولــت االتصال  بأن الدراسات (,Okon 2011)أوكون  وأكد

ــً مــا يرسلون رســائل بشــأن  ااجملال التعليمــي، بينت أن أعضـاء هيئــة التدريـس غالب

توقعاتهــم عـبـر إشــارات غــري لفظيــة، مثــل: تعبريات الوجــ ، ولغــة اجلسد بشــكل 

ـلوك الطـالب عــام، وهــذه اإلشارات غــري اللفظيــة هلــا تأثـيـر ملحــوظ على سـ

 واسـتجاباتهم؛ لذلـك فـإن االتصال غـري اللفظـي مهـم يف العمليـة التعليميـة.  

 مشكلة الدراسة:

خالل العملية  ا يف تعزيز التواصل مع الطلبةكبرًي اللفظي دوًراغري  يلعب االتصال

اإلجيابية  ئوالقيم واملباداملعارف، خالل  يستطيع عضو هيئة التدريس نقل  التعليمية، فمن

توجي  وتغيري السلوكيات السلبية؛ حيث أن الطالب  الطلبة؛ والعمل علىسلوك  يف املؤثرة

حينما يفهم مدلوالت اإلشارات واإلمياءات اليت يصدرها عضو هيئة التدريس تكون مغنية 

السليب للطلبة داخل القاعة  هم يف فهم املطلوب وتعديل السلوكعن الكالم، وبالتالي تس

إذا كان االتصال اللفظي يدعم  ويتناسق مع  االتصال غري اللفظي فإن ذلك وية، الدراس

 املنشودة.وحتقيق األهداف التعليمية، العملية  فاعلية حتما يؤدي اىل

جيب أن يكون هناك  اًلحتى يكون االتصال فعاأن   (061، 0231)ويب ن عمريات 

منهما اآلخر،  يث يكمل كل واحٍدح قدرة على اجلمع ب ن االتصال اللفظي وغري اللفظي،
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حبيث يتطابق االتصال اللفظي مع االتصال غري اللفظي، كتطابق لغة اجلسد مع الكالم 

املصممة اللفظية، غري والشفهي، فالرسالة التعليمية الرتبوية هي نسق من الرموز اللفظية 

 العملية التعليمية. لتحقيق هدف سلوكي مع ن أثناء 

( "أن االتصال غري اللفظي مهم يف عملية جناح 4-1، 0233)وتوصلت دراسة حسن 

عملية االتصال ب ن الطالب وعضو هيئة التدريس، حيث أن عضو هيئة التدريس الذي ال 

يستطيع أن يدرك مهارات جسده، ال يستطيع تعليم طالب  هذه املهارات، ولن يستطيع 

التعليمية، وضعف ارت  للعملية تفسري االتصال الشخصي أو اجلسدي لطالب  مما يؤثر يف إد

 ."األداء التعليمي

ر معارف  ياالتصال غري اللفظي أداة لتنمية اإلنسان وتطو" أن  (7، 0238)وأشار زيد 

والطالب، سلوكيات غري لفظية ب ن األستاذ  القاعة الدراسية منوخربات ، وما جيري داخل 

أنها  ووجدانية، كماانفعالية على جوانب  املعلومات، واملؤشراتا من كما كبرًي تشكل

 "تكشف عن املخفي واملستور يف تلك العالقة اإلنسانية

"أن لالتصال غري اللفظي أهمية كبرية يف  ,Babad et al)   (2003،ويؤكد باباد وآخرون

حياة اإلنسان، وخاصة يف اجملال الرتبوي؛ ألن  يؤثر على أداء أعضاء هيئة التدريس، 

تدريس  تقوم وتقاس من خالل السلوك غري اللفظي الذي ميارس  ولذلك أصبحت فاعلية ال

 عضو هيئة التدريس".

ومن خالل عمل الباحث يف اجملال األكادميي الحظ ضعف االهتمام باالتصال غري 

اللفظي يف أثناء العملية التعليمية، حيث أن أغلب القصور يف الفهم للمعلومات واملعارف 

وضعف إيصال املعرفة اىل الطلبة تعود إىل قلة استخدام االتصال غري اللفظي، وكذلك 

لقاعة الدراسية، تعود إىل عدم فهم بعض اإلشارات حصول بعض اإلشكاليات داخل ا

 ميشيمواالغري لفظية اليت يرسلها عضو هيئة التدريس للطلبة. ويؤكد ذلك نتائج دراسة 

Muchemwa, 2013) ) اليت أظهرت بعض نتائجها أن مستوى التواصل غري اللفظي لدى
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املعلم ن يف مدرسة زولشي الثانوية احلكومية بزميبابوي، كان متدنيًّا، ونسبة االستخدام يف 

من وقت احلصة، وأوصت الدراسة بضرورة تدريب املعلم ن  %(3)التدريس ال تتعدى 

على أساليب التواصل غري اللفظي لزيادة الفعالية التدريسية، وكذلك بينت نتائج دراسة 

أن االتصال غري اللفظي من أدوات التدريس والضبط ( (Butt & Iqbal, 2011إقبال و بات

( إىل ضعف استخدام معلمات 0238، نالصفي املهمة. ويف ذات السياق أشار )عبد الرمح

 رياض األطفال بإقليم كردستان العراق ملهارات االتصال غري اللفظي. 

لبة، وحتس ن اجلودة ومما سبق يتضح أهمية االتصال غري اللفظي يف التواصل مع الط

التعليمية وزيادة دافعية التعلم، ألن  حيمل قيًما إجيابية وخربات واجتاهات تؤدي إىل التفاعل 

واملشاركة وحتفيز الطلبة وتعزيز تعلمهم، باإلضافة  للمصداقية العالية اليت يتمتع بها 

ملعلومات االتصال غري اللفظي وعالقت  باملشاعر واألحاسيس، مما يسهم يف إيصال ا

، وجتاهلها تواملعارف للطلبة وتقبلها والعمل بها وفهم احلقائق وتعديل امليول واالجتاها

يؤدي اىل ضعف التفاعل واملشاركة ب ن أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وكذلك ضعف 

حتقيق األهداف التعليمية والرتبوية، وعدم القدرة على نقل السلوكيات والقيم اإلجيابية 

غرسها يف قادة املستقبل. ومن املهم لعضو هيئة التدريس معرفة مؤشرات  اليت نرغب

االتصال غري اللفظي اليت تصدر عن الطلبة حتى يستطيع تشخيص املشكلة وعالجها 

وسريت  وحركات  وسكنات   وكذلك بدء احلوار اجليد مع الطلبة، ولنا يف رسول اهلل 

ل، حيث كان يستخدم االتصال غري اللفظي ونظرات ، ولغة جسده قدوة حسنة يف هذا اجملا

أمور دينهم، وتعديل سلوكياتهم، وشد  -رضي اهلل عنهم-يف احلوار وتعليم أصحاب  

انتباههم وحتفيزهم مما أدى اىل خمرجات ومناذج إسالمية ناجحة ما زالت منارة يهتدى بها 

اه هلذا املوضوع املهم حتى وقتنا احلاضر، ومن هنا جاءت فكرة الدراسة احلالية للفت االنتب

 يف جمال التعليم اجلامعي.
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 أسئلة الدراسة:
 تسعى الدراسة احلالية لإلجابة على األسئلة التالية: 

ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي يف وحاور )املظهر  السؤال األول:

اإلمياءات وحركات اجلسم( جبامعة جدة من  - تعبريات الوج  والعين ن -اخلارجي 

 منظور الطلبة؟ 

هل توجد فروق دالة إحصائيًّا ب ن متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  السؤال الثاني:

حول درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي جبامعة جدة من منظور 

 املعدل - املستوى الدراسي - العلمي التخصص -الطلبة تبًعا ملتغريات )الكلية 

 (؟ الرتاكمي

 أمهية الدراسة:
 تكمن أهمية الدراسة احلالية يف اآلتي:

 املهم يف جودة العملية التعليمية.   اللفظـيريغـ دور االتصال 

  .قلة الدراسات اليت اهتمت بدراسة االتصال غري اللفظي يف التعليم اجلامعي 

  الطلبة.اجلامعي يف التواصل مع  لألستاذغري اللفظي  االتصالأهمية 

  أما من الناحية التطبيقية فنتائج هذه الدراسة قد تسهم يف لفت انتباه أعضاء هيئة

التدريس باجلامعات السعودية إىل أهمية االتصال غري اللفظي وتطبيق  أثناء العملية 

التعلمية، ودوره املهم يف إيصال املعلومة الصحيحة، وتأكيدها، وفهمها من قبل 

ت غري املرغوبة من الطلبة داخل القاعة الدراسية، الطلبة، وكذلك تعديل السلوكيا

واختصار للوقت الذي قد يستهلك  االتصال اللفظي؛ مما يسهم يف سري العملية التعليمية 

 بشكل مناسب، وحتقيق األهداف املنشودة. 
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 أهداف الدراسة:
 سعت الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية: 

 لتدريس لالتصال غري اللفظي يف وحاور )املظهر التعرف على درجة ممارسة أعضاء هيئة ا

اإلمياءات وحركات اجلسم( جبامعة جدة من  - تعبريات الوج  والعين ن -اخلارجي 

 منظور الطلبة.

  الكشف عما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيًّا ب ن استجابات أفراد عينة الدراسة حول

 -فظي يف وحاور )املظهر اخلارجي درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري الل
اإلمياءات وحركات اجلسم( جبامعة جدة من منظور الطلبة،  - تعبريات الوج  والعين ن

 (.الرتاكمي املعدل -املستوى الدراسي  - يالتخصص العلم -تبًعا ملتغريات )الكلية 

   .تقديم بعض التوصيات اليت تسهم يف تفعيل االتصال غري اللفظي يف التعليم اجلامعي 

 مصطلحات الدراسة:
 االتصال غري اللفظي: 

كل ما يصدر عن جسم  "اللفظي بأن : ( االتصال غري7 ،0233ف )العريين، عِرُي

و أاإلنسان من حركات، أو إمياءات، أو إشارات، أو تعبريات وج ، أو من خالل املظهر 

وتوثر يف عملية  ؛و مكتسبةأرادية فطرية إو غري أ ،كانت إرادية تغريات ، سواء الصوت، أو

ك تلــبأن : " (Richards & Schmidt, 2010)ويعرف   ."االتصال ب ن املرسل واملستقبل

،  نالوجــ  والعـ تعبرياتمهــارات:  الكلـمـات، وتشــملتســتخدم فيهــا ال التــي  املهارات

، اســتخدام الرمــوز واملظهر امللبسخصائــص الصــوت،  اجلســم )اإلمياءات(،حــركات و

 التعبريية".

وكلية العلوم كل ما يصدر عن عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية  ن :أا بعرف إجرائًيوُي

وإمياءات، وتعبريات للوج ؛ والعين ن بطريقة من حركات جدة، جبامعة االجتماعية 
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خالل داخل القاعة الدراسية اخلارجي و من خالل املظهر مقصودة أو غري مقصودة، أ

 التواصل التعليمي. 

، "هي جمموعة األنشطة والسلوك اليت جيب أداؤها يف الوظيفة املعينة درجة املمارسة:

ويقصد بها الواجبات واملهام واملسئوليات اليت يتضمنها دور املوظف" )الربكاتي، 

0221 ،03.) 

درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي بكلية الرتبية  وُتعرف إجرائيًّا بأنها:

 تعبريات -وكلية العلوم االجتماعية جبامعة جدة يف احملاور التالية: )املظهر اخلارجي 

اإلمياءات وحركات اجلسم(، خالل تواصلهم مع الطلبة، وتقاس -الوج  والعين ن 

 بدرجة استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة. 

 حدود الدراسة:
 أجريت هذه الدراسة يف ضوء احملددات التالية:

أعضاء هيئة التدريس  معرفة درجة ممارسةاقتصرت الدراسة احلالية على  احلد املوضوعي:

من منظور جبامعة جدة وكلية العلوم االجتماعية بكلية الرتبية لالتصال غري اللفظي 

اإلمياءات  -تعبريات الوج  والعين ن  -املظهر اخلارجي  التالية:يف احملاور  الطلبة،

 وحركات اجلسم. 

ُطبقت أداة الدراسة احلالية على شطر الطالب بكلية الرتبية وكلية العلوم  احلد املكاني:

 الجتماعية جبامعة جدة. ا

ٌطبقت أداة الدراسة احلالية على طالب كلية الرتبية وكلية العلوم االجتماعية  احلد البشري:

علم  -الرتبية اخلاصة  -تقنيات التعليم  -جبامعة جدة، يف ختصصات: الرتبية البدنية 

 النفس؛ يف املستوى الدراسي: السادس والسابع والثامن. 

  (.0203 -0202)ُطبقت أداة الدراسة احلالية خالل العام الدراسي  احلد الزمين:
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 اإلطار النظري:
 مفهوم االتصال غري اللفظي: 

يعد االتصال غري اللفظي من األساليب املهمة يف العملية التعليمية، واليت جيب أن 

 تكون مالزمة لالتصال اللفظي، ملا لالتصال غري اللفظي من مميزات وخصائص مهمة يف

عملية التعلم والتعليم؛ ألنها ذات عالقة باألحاسيس واملشاعر الداخلية لدى الطالب، 

وأيًضا عضو هيئة التدريس، فحينما ميارس  عضو هيئة التدريس، ويتقن استخدام  مع 

طلبت  فإن ذلك يعمل على استثارة دوافعهم، وحتفيزهم، وبالتالي اإلقبال على التعلم 

 قيق أفضل النتائج واملخرجات املرجوة من عملية التعليم.واملثابرة واالجتهاد، وحت

بواسطة النظر،  %81( أن اإلنسان يتعلم بنسبة 0233حيث ذكرت جاسم وعبجل )

% بواسطة السمع. وبالتالي تظهر لنا أهمية وفاعلية االتصال غري اللفظي وثبات  بالذاكرة 33و

  .اًلبسبب رؤيت  بالع ن، وبالتالي بقاء أثر ذلك طوي

 وإمياءاتإشارات االتصال غري اللفظي بأن : "عبارة عن  (32، 0232)وعرَّف ربايعة 

الدفينة، ترسل رساالت وحددة يف مواقف وظروف خمتلفة، تظهر لك املشاعر  ،جسدية

ال  اآلخر حبيثللسطح، فتصل من خالهلا معلومات أو أفكار عن الشخص  وخترجها

 . "يستطيع إخفاء األفكار اليت تدور يف ذهن

إشارات وحركات إرادية وغري بأن : " (10، 0230(ويف ذات السياق يَعرُف  أبو النصر 

 إلرسال رسالة انفعالية إىل احمليط ن من ،أو جبزء  ،إرادية، تصدر من اجلسم بأكمل 

صوت، واألصابع، باإلنسان، من خالل فروع ومفردات تتمثل يف: لغات الوج ، وال

والفراغ املكاني،  ، ووضعية وحركات اجلسم، واملظهر، واملسافاتواللمسواليدين، 

 والدالالت الرمزية الستخدام الوقت".

 ,Samovar, Porter & Stefani)ما ذكره  ـر اللفظـي يغ لالتصالومـن أبـرز التعريفـات 

ل الذي يشمل كل املثريات غري أن االتصال غري اللفظي هو ذلك النوع من االتصا"  (2000
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اللفظية يف إعداد االتصال، واليت تستخدم من جانب كل من املرسل واملستقبل يف البيئة 

التعليمية، وتعد الرسالة املستخدمة يف االتصال غري اللفظي هلا قيمة وحتملة لكل من 

 املرسل، واملستقبل".

 اللفظي يف تنظيم  للعملية ومن التعاريف السابقة يتضح للباحث أهمية االتصال غري

التعليمية داخل القاعة الدراسية، فهو يسهم يف االلتزام مبسافة وحددة ب ن الطالب وعضو 

هيئة التدريس، تظهر االحرتام املتبادل بينهما، واحملافظة على خصوصياتهم، وكذلك 

م الطالب يسهم االتصال غري اللفظي يف جتنب الوقوع يف بعض األخطاء االكادميية إذا فه

اإلشارات غري اللفظية الصادرة من عضو هيئة التدريس، كذلك يظهر دور االتصال غري 

 اللفظي يف زيادة التفاعل اإلنساني االجتماعي ب ن الطالب، وعضو هيئة التدريس.

 وظائف االتصال غري اللفظي:
 الوظائف التالية لالتصال غري اللفظي:  (110، 0231) دالرشيذكر عبد

 :إىل معها؛ مما يؤدي  اللفظية، وتتكاملحيث تتوافق الرسالة اللفظية مع غري  اإلكمال

عندما ذلك: ل اأو اإلشارة، ومث اإلمياءةتصدر الكلمات وتصاحبها  تفاعل جيد، حيث

خالل حركات وتعبريات الوج  وإشارات  قصة جيسد أحداثها من ستاذيروي األ

 فاهيم للطالب.ملال وتوصي وإمياءات، مما يساعد على تكوين صورة متكاملة،

 حيث تكرر الرسالة غري اللفظية الرسالة اللفظية، اليت رمبا ال ميكن االعتماد  :التكرار

ثل ذلك ميوللطالب؛ ا ا معيًنرقًم ستاذبعض األحيان، فعندما يذكر األ عليها مبفردها يف

يف البيئة،  بواسطة أشياء توجد ملدلول يشري  الرقم بأصابع ، أو يرمس  يف اهلواء، أو

 املفهوم. وذلك لتأكيد 

 :ضبط سلوك الطالب وتنظيم  داخل  علىحيث يساعد التفاعل غري اللفظي  الضبط

نظرات الع ن، تعبريات الوج ، وغريها  اإلمياءة،وذلك عن طريق اإلشارة،  القاعة،

 تسهم يف ضبط السلوك.اللفظية اليت  تفاعالت غريال نم
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 :ستاذالرسائل اللفظية برسائل غري لفظية، كأن يقوم األحيث ميكن أن تستبدل  اإلبدال 

طريق الرسائل غري  ما؛ عنأو تأييد ممارسة سلوك  ؛النفيبالطالب  باإلشارة لبعض

 وغريها من سلوك غري لفظي. اللفظية من إشارات، وإمياءات، وحركات

 :تستعمل  نأر الرسائل غري اللفظية الرسائل اللفظية، كسَِّفحيث ميكن أن ُت التفسري

واإلمياءات، واحلركات، أو الصور، أو النماذج، لتقريب املعاني وإيضاح اإلشارات، 

 تعبريات الوج ذلك: مثال  االتصال،جناح عملية  األلفاظ الغامضة، مبا يساعد على

 الدالة على تأكيد الرسالة.

 غري اللفظي أن يقوم بتنظيم وربط التدفق التواصلي ب ن  تصالحيث ميكن لال :التنظيم

خر، أو آ املكان إىل مكان ري: حركة الرأس، أو العين ن، أو تغيالتواصل، مثلأطراف 

احلديث، أو يتوقف عن . وكلها وظائف تنظيمية  إعطاء إشارة للشخص املقابل ليكمل

 غري اللفظي. تصالاال هايضطلع ب

ظائف مهمة يف التعليم اجلامعي وتوظيفها من قبل عضو هيئة ويرى الباحث أنها ُتعد و

التدريس، يسهم بشكل كبري يف فاعلية التعليم والتعلم، وضبط سلوكيات الطلبة داخل 

 .  القاعة الدراسية

 أمهية االتصال غري اللفظي:
 ( منها: 341-348، 0238تعددت أهمية االتصال غري اللفظي، وذكرت اجلنوبي )

  االتصال يف التأثري على فعاليةمهم  دور ل. 

   الناس إىل تصديق  حيث مييلاللفظي؛  تصاليف بعض األحيان تأثري أقوى من االل

 .االثنان الرسائل غري اللفظية عن اللفظية منها عندما يتعارض

  التوضيحية استخدام الرسوماتاللفظي، مثل:  االتصال من أكثر وقًتا أثره يبقى، 

 الذاكرة. يعلق طويال يف مماوغريها، ، اتواإلشار
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 اللفظي، فهو ميدنا  تصالاالتصال غري اللفظي ينطوي على معلومات تتصل مبضمون اال

 لتفسري الكلمات اليت نسمعها.؛ بأدوات

  أول ، ا كون شارًحياللفظي، فقد  تصالالزمة لالمتعالقة  وغري اللفظي ذ االتصال 

 ل ، فالرسالة جزء منها لفظي، وجزء غري لفظي، يؤيد تلك أو ينفيها. امدعًم

 ذلك دعنها. ويؤك اللفظية، ومغنيًةللغة  اًلالرسالة غري اللفظية يف بعض صورها بدي تأتي 

فبعيًدا عن عامل  قد حيل االتصال غري اللفظي وحل االتصال اللفظي،"  بقول : مارك ناب

امتعاض وسرور، أو انقباض، أو ابتسام أغنى من الكلمات تصبح تعابري الوج  من 

 الكلمات، بل ال حيتاج معها لكلمات، فهي بديل هلا، وتقوم مقامها. 

 األهمية التالية لالتصال غري اللفظي:  (17، 0230وأضافت أفيدة )

   لفظية. يعرب عن معلومات وجدانية، ال يعرب عنها بطريقة 

   بأدوات لتفسري الكلمات اليت اللفظي؛ يعطي معلومات متصلة مبضمون الرسالة

  وغريها. نسمعها، مثل: نربة الصوت، تعبريات الوج 

   االتصال.فهم طبيعة العالقة ب ن األطراف املشرتكة يف عملية 

   بها. ميكن التحكم  ال -اغالًب-ا ألنه بصدقها،الرسائل غري اللفظية تتميز 

تتضح أهمية االتصال غري اللفظي يف العملية التعليمية، أن  يساعد  موبناء على ما تقد

على إثارة دوافع الطلبة للتعلم والبحث عن املعرفة، ونقل القيم واملبادئ السامية للطلبة، 

 وأيضا بناء العالقات اإلنسانية، وحتقيق األهداف الرتبوية.  

 العوامل املؤثرة يف االتصال غري اللفظي:
عدًدا من العوامل املؤثرة يف االتصال  (Gabbott & Hogg, 2000) وهوجذكر جابوت 

 غري اللفظي، وهي:

 :فالذكور واإلناث خيتلفون يف عملية االتصال غري اللفظي، حيث  النوع االجتماعي

الذكور يتحدثون ألمثاهلم بطريقة ختتلف عن التحدث لإلناث، فاإلناث أكثر ثقة 
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مثيالتهن؛ فهن وبشكل عام أكثر تبسًما، وأقل جتهًما،  وانفتاًحا يف عملية االتصال مع

وأكثر تقرًبا ممن تتصل بهن، ومتلمل بطريقة أقل، وتبذل املزيد من التواصل البصري 

 خصوًصا يف حالة االستماع.

 :تؤثر املعايري الثقافية والسلوكيات املكتسبة على االتصال غري اللفظي، ولقد  الثقافة

قراءة السلوك غري اللفظي بدقة لألشخاص املتماثل ن؛ من  أثبتت التجارب أن  ميكن

حيث الثقافة واللغة والعرق؛ كما أن هناك سلوكيات عاملية وأخرى غري عاملية، 

 وتكشف التعبريات العاطفية عن اختالفات واسعة ب ن الثقافات.

 :االتصال غري اللفظي هو سلوك شخصي، هناك عدد من السمات  الصفات الشخصية

ة اليت تؤثر على تفسري التواصل مع اآلخرين يف عملية االتصال، وكل الشخصي

السلوكيات االجتماعية ُتحَكم بقواعد، وحنن كأفراد نتعلم التكيف مع هذه القواعد من 

 خالل حياتنا وحسب خربتنا، كما تؤثر السمات الشخصية على كيفية تفاعل األفراد.

لدعم مهارات االتصال غري  بعض اإلجراءات( 061، 0228(وحددت بن زعموش 

 اللفظي لدى عضو هيئة التدريس، ومنها: 

 احملاضرات.أثناء  استخدام االتصال غري اللفظي أكثر من االتصال اللفظي 

  ثري، حركات اجلسم مصدر  التوجيهات؛ ألناستخدام حركات اجلسم يف تقديم

 باملعلومات التوضيحية املساعدة لتفسري الرسالة.وغين 

   إحداث تناقض ب ن  وذلك لعدمالرسالة؛ أن تعين إشارات اجلسم ما يعني  مضمون

 الرسالة اللفظية وغري اللفظية.

  يسمح بعدم إضاعة الوقت يف  وهذااللقاءات؛ على إشارات معينة أثناء  طلبةتدريب ال

 همال األداء.إاللفظية اجلديدة و وحاوالت تفسري الرسالة غري

 تقدم معلومات إضافية  ألنهاالطالب؛ سم عند االستماع حلديث االهتمام بتعبريات اجل

 اإلفصاح عنها. على طالبال لتحديد نوعية املشكلة اليت ال جيرؤ
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 اللفظية مرفقة بإشارات  أي جعل التعليماتجسدية، ا بإشارات تدعيم احلديث دائًم

 لدى الطالب. ةمعروفة ومفهوم

  للطالب.والتجريح  الة على التحقريجتنب استعمال اإلشارات وحركات اجلسم الد 

 أو احلديث.التعليمي  ا ملتطلبات وظروف املوقفالتنويع يف اإليقاع الصوتي طبًق 

وميكن اإلضافة إىل ما سبق أهمية اإلفادة من القرآن الكريم، والسرية النبوية، وما 

جمال االتصال غري  حيتويان علي  من اآليات القرآنية والتوجيهات النبوية املتعددة والعملية يف

اللفظي واليت كان هلا أكرب األثر يف نقل القيم واملبادي اإلسالمية السامية وحتقيق اإلصالح 

 وتقييم السلوكيات السلبية وتعزيز اإلجيابية منها. 

 الدراسات السابقة:
اطلع الباحث على العديد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة 

   كالتالي: األقدم،منها مرتب  من األحدث إىل  ومت إيراد بعٍض احلالية،مبوضوع الدراسة 

غري  االتصالإن كان هناك عالقة ب ن  هدفت الدراسة اىل التعرف (0238دراسة زيد )

اجلامعي، ودافعية التعلم لدى الطالب اجلامعي بكلية العلوم  لألستاذاللفظي 

الدراسة عينة  وتكونت، ،  باجلزائرجبامعة الشهيد مح  خلضر واإلنسانية االجتماعية

وتوصلت ، االرتباطياملنهج الوصفي  واتبعت الدراسة ، وطالبة اطالًب (372)من 

غري اللفظي  االتصاليًّا ب ن عالقة دالة إحصائ الدراسة إىل عدة نتائج أهمها: توجد

ب ن  ارتباطيةتوجد عالقة ، ودافعية التعلم لدى الطالب اجلامعي ؛ اجلامعي لألستاذ

ال  ، ودافعية التعلم لدى الطالب اجلامعي ؛ ولغة جسدهاجلامعي األستاذ ابتسامة

ودافعية  اجلامعي؛ األستاذمظهر االتصال البصري؛  وب ن  ارتباطيةتوجد عالقة 

 .التعلم لدى الطالب اجلامعي

هدفت إىل معرفة أثر تواصل عضو هيئة اجلزائر، ويف أجريت  ((Taleb، 2018دراسة طالب 

 تلمسان؛ وإكسابهميف جامعة األوىل التدريس غري اللفظي على أداء طالب السنة 
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( أعضاء هيئة تدريس يف اجلامعة 32تكونت عينة الدراسة من )التحدث، القدرة على 

 ،جلمع البيانات االستبانة( طالًبا وطالبة من طالب السنة األوىل، ومت استخدام 44و )

؛ كحركات اجلسد ن التواصل غري اللفظي؛وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها: أ

وهي  ة؛ذات أثر إجيابي يف اجتاهات وسلوكيات الطلب ؛واإلمياءات وإشارات اليد

وهذا ؛ وسيلة فعالة يف تدريب الطالب على التحدث والوقف واالستمرار بالتحدث

يعمل بدوره على تدريب الطالب على حركات التحدث الفعال، مما يؤدي إىل تطوير 

 األداء.

أجريت يف ماليزيا، وهدفت إىل معرفة أثر التواصل غري  ((Sutiyatno, 2018 دراسة سوتياتنو

لى حتصيل طالب اللغة اإلجنليزية، واتبعت الدراسة منهجية اللفظي للمعلم ن ع

معلًما؛ ثم ُعقد اختبار  (82)خمتلطة؛ من خالل استبانة طبقت على عينة تقدر بـ 

باللغة اإلجنليزية للطالب بعد مالحظة األداء الصفي، وبينت النتائج أن التواصل غري 

لم يف الغرفة الصفية؛ تؤثر اللفظي وحركات اجلسد واإلمياءات؛ اليت ميارسها املع

إجياًبا على حتصيل الطالب يف مادة اللغة اإلجنليزية، وبينت الدراسة حاجة املعلم 

ملمارسة االتصال غري اللفظي طوال الوقت؛ حتى ينجح يف نقل املعرفة واملادة 

 التعليمية للطالب؛ داخل الغرفة الصفية وزيادة التفاعل.

هدفت الدراسة إىل معرفة نوعية التواصل غري اللفظي  ((Wahyuni, 2018 دراسة واهيوني

ب ن املعلم والطالب يف املدارس الثانوية اإلندونيسية، واتبعت الدراسة منهجية حتليلية 

من خالل املالحظة الصفية، وحتليل نتائج الدراسات اليت أجريت يف السنوات اخلمسة 

ملعلم ن يستخدمون التواصل غري من ا %(73)السابقة يف إندونيسيا، وبينت النتائج أن 

اللفظي إلدارة الصف؛ وأن أنواع التواصل غري اللفظي األكثر استخداًما هي: لغة 

اجلسد، التواصل البصري، إشارات اليد، احملافظة على مسافة مناسبة ب ن املعلم 

 والطالب، والسمع؛  أما أقلها استخداًما فكانت املالمسة.
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الرتبوي غري  االتصالالدراسة إىل التعرف على مهارات هدفت  (0236) دراسة الصقرات

يف  طاللاللفظي لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم الرتبوية جبامعة احلس ن بن 

ا وطالبة، ( طالًب71) عينة الدراسة من كونتمن وجهة نظر الطلبة، وت األردن؛ 

أبعاد هي: أربعة  علىتوزعت  ( فقرة؛40)واستخدمت الدراسة استبانة تكونت من 

توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من وقد  املظهر اخلارجي والصوت واملكان والزمان،

لدى أعضاء هيئة التدريس  ؛ الرتبوي غري اللفظي االتصالمهارات  أهمها: توافرت

كبرية على معظم األردن؛ بدرجة يف  طالليف كلية العلوم الرتبوية جبامعة احلس ن بن 

 .راسةفقرات أداة الد

مدى ممارسة معلمي املرحلة الدراسة اىل التعرف على هدفت  (0233)البحيصي دراسة 

الوصفي  ، واتبعت الدراسة املنهجهارات التواصل غري اللفظيملبتدائية الدنيا اال

بتدائية، من معلمي املرحلة اال؛ ا( معلًم72)وتكونت عينة الدراسة من  التحليلي،

 ؛ بطاقة مالحظة لقياس مدى ممارسة معلمي املرحلة االبتدائية الدنيا ادعدومت إ

الوزن عدة نتائج من أهمها: هارات التواصل غري اللفظي، وقد توصلت الدراسة إىل مل

 ،)%7678هو )النسيب ملمارسة معلمي التعليم األساسي ملهارات التواصل غري اللفظي 

؛ متغري سنوات اخلربةاجلنس؛ وغري ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملت

بضرورة االهتمام مبهارات التواصل غري أوصت الدراسة والعلمي، متغري املؤهل و

 التعليمية. وتوظيفها يف العملية ، اللفظي

 لاالتصا مهاراتالدراسة إىل معرفة مدى توفر  هدفت (0234)والصمادي دراسة أرناؤوط 

يف جامعة التحضريية؛ التدريس يف السنة  هيئةلدى أعضاء  اللفظي؛الرتبوي غري 

ر اخلارجي، والصوت، واحلركات هاملظ)وحاور  الطلبة يفنظر  جنران من وجهة

 طالًبا (318)واملكان( وتكونت عينة الدراسة من ، ن، والزماواإلمياءاتاجلسدية 

جامعة  التحضريية؛ يفالسنة لبة ط نوالثاني م األول من املستوي ن( طالبة 61و)



 2229أكتوبر  222-913، ص ص(2(، العدد )8جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية اجمللد )جملة 

 

030  

 

النتائج:  للدراسة، أظهرتفقرة كأداة  (32) تكونت منستبانة ا جنران، واستخدمت

فرت بدرجة اتو يئة التدريس؛هلدى أعضاء  اللفظي غري الرتبوي لاالتصا هاراتم أن

 نترتيب احملاور م احملاور؛  وكانومتوسطة يف باقي  اخلارجي؛ر همرتفعة يف وحور املظ

 كالتالي:يئة التدريس هلدى أعضاء  اللفظيوي غري الرتب لاالتصاارات هفر ماحيث تو

وحور  -الزمان وحور   -واإلمياءات احلركات اجلسدية وحور  - ر اخلارجيهوحور املظ

 ليف ك عزى ملتغري اجلنست قوجود فروم وبينت النتائج عد وحور الصوت، -ن املكا

الذكور، كذلك بينت ولصاحل  واإلمياءاتاحلركات اجلسدية ر ما عدا وحو احملاور؛

ما عدا وحور  احملاور؛كل  يف عزى ملتغري املستوى الدراسيت قوجود فرو معد النتائج

 .األول ولصاحل املستوىاخلارجي؛ ر هاملظ

أجريت يف زميبابوي، وهدفت إىل معرفة دور  ((Muchemwa, 2013دراسة ميشيموا 

التواصل غري اللفظي يف الصف الدراسي لتحس ن فعالية التدريس والضبط الصفي. 

واتبعت الدراسة منهجية دراسة احلالة، حيث أجريت املالحظات الصفية وُصوِّرت 

 بالفيديو يف مدرسة زولشي الثانوية احلكومية، وأجريت مقابالت فردية مع املعلم ن

فيها. وقد أظهرت نتائج الدراسة: أن مستوى التواصل غري اللفظي لدى املعلم ن كان 

متدنًيا، وأن معظم استخدام  يعود لغايات الضبط الصفي، يف ح ن أن نسبة 

من وقت احلصة، وبينت النتائج حاجة  %(3)االستخدام يف التدريس ال تتعدى 

فظي لزيادة الفعالية التدريسية من املعلم ن للتدريب على أساليب التواصل غري الل

 خالل دجم  يف أساليب التدريس داخل احلصة.

ثر سلوك املعلم ن غري اللفظي أملعرفة  هدفت الدراسة ,Chaudhry & Arif) (2012 دراسة

والعالقة ب ن االتصال غري اللفظي للمعلم ن  ؛للطالب على التحصيل األكادميي

من ا ( معلًم12عنقودية من ) ةمت اختيار عين، مؤسسات تعليمية خمتلفة العامل ن يف

اإلجنليزية املتوسطة، ومدارس  الذكور واإلناث العامل ن يف املدارس احلكومية االحتادية
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واستخدم منوذج مالحظة ، بطريقة عشوائيةاخلاصة، اجليش العامة، واملدارس 

 غري تواصلعن ال ويزعلى فئات جالو نقاط، معتمًدامن سبع ؛ تكون مبقياس تصنيفي

ومتسق مع السلوك  متناسق وبينت النتائج أن السلوك غري اللفظي للمعلم ن، اللفظي

أظهرت كما  ، الطالب أثناء احملاضرة وأسئلة من خالل تقبل مشاعر وأفكاراللفظي، 

وعدم  ؛املعلم ن الذكور واإلناث يف السلوك غري اللفظي ب نفروق عدم وجود النتائج 

 ؛والعامة اخلاصة غري اللفظي للمعلم ن العامل ن يف املدارس يف السلوك فروق وجود

 األكادميي للطلبة. والتحصيل ووجود عالقة ب ن السلوك غري اللفظي للمعلم ن

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى توافر مهارات االتصال غري  (0233)دراسة العريين 

الطلبة، اللفظي لدى هيئة التدريس يف كلية العلوم جبامعة القصيم من وجهة نظر 

ستبانة كأداة جلمع بيانات واستخدمت االاملسحي، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي 

 هي: على أربعة أبعاد توزعت( فقرة، 41) وتكونت من ؛أهدافها الدراسة، وحتقيق

وتوصلت الدراسة اىل عدة  عد احلركات،عد الزمان، وُبعد املكان، وُبعد املظهر، وُبُب

االتصال غري اللفظي لدى هيئة التدريس يف كلية العلوم  توافرت مهارات أهمها:نتائج 

إحصائيًّا تعزى الختالف دالة ال توجد فروق متوسطة، جبامعة القصيم بدرجة 

ختالف تعزى الإحصائيًّا دالة وجود فروق  علمي أو املعدل الرتاكمي،التخصص ال

توعية أعضاء هيئة بوأوصت الدراسة ، لصاحل السنة الرابعةومتغري السنة الدراسية 

 الطلبة. التدريس بأهمية مهارات االتصال غري اللفظية؛ ملا هلا من آثار إجيابية على

أجريت يف باكستان، وهدفت إىل معرفة آراء ( (Butt & Iqbal, 2011 إقبالدراسة بات و

معلمي املرحلة الثانوية حول استخدام تعبريات الوج  كأداة للتواصل والتدريس؛ 

واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة جلمع بيانات 

ة معلًما ومعلمة؛ من معلمي املرحل (42)الدراسة، وطبقت على عينة تكونت من 

الثانوية؛ يعملون يف مدارس حكومية يف املناطق الريفية والنائية، وأظهرت نتائج 
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الدراسة وجود آراء إجيابية لدى املعلم ن حول استخدام تعبريات الوج  يف التواصل مع 

الطالب، إذ عدُّوها من أدوات التدريس والضبط الصفي املهمة؛ وبينت النتائج أن 

ا هي االبتسامة، يليها االمتعاض؛ أما تعبري الغضب فهو أكثر تعبريات الوج  استخداًم

 األقل استخداًما لدى املعلم ن، وخباصة املعلمات. 

 التعليق على الدراسات السابقة:
من حيث السابقة، مما سبق عرض  يتضح أنَّ هذه الدراسة جاءت امتداًدا للدراسات 

تعليمية؛ من ناحية إثارة دوافع الطلبة االتصال غري اللفظي ودوره املؤثر يف العملية الأهمية 

للعلم والبحث عن املعرفة؛ وبناء العالقات اإلنسانية؛ وحتقيق األهداف الرتبوية 

والتعليمية، أما من ناحية األهداف فنجد بعض الدراسات السابقة اليت مت إيرادها هدفت إىل 

 دراسة الصقراتمعرفة مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي، مثل 

، وبعضها (0233) ودراسة العريين (0234) ودراسة أرناؤوط والصمادي ؛(0236)

هدف اىل التعرف على دور االتصال غري اللفظي يف جودة العملية التعليمية؛ وزيادة 

؛  (Taleb, 2018)؛ ودراسة (0238) التحصيل العلمي لدى الطلبة، مثل دراسة زيد

 ,Chaudhry & Arif)ودراسة  ؛ (Muchemwa, 2013)ودراسة  ؛(Sutiyatno, 2018)ودراسة 

2012) . 

كذلك أظهرت نتائج بعض الدراسات السابقة، وجود تفاوت يف مدى ممارسة أعضاء 

ودراسة  ؛(2016)هيئة التدريس واملعلم ن لالتصال غري اللفظي، ومنها دراسة الصقرات 

 التعليم العالي، ودراسة يف (0233) ودراسة العريين ؛(0234) أرناؤوط والصمادي

 ( يف التعليم العام.  (Muchemwa, 2013؛ ودراسة )(0233) البحيصي

ويرجع ذلك إىل عدة أسباب، منها اختالف متغريات العينة اليت أجريت عليها 

التعليمية ألهمية ممارسة  تالدراسة، والفرتة الزمنية اليت أجريت فيها، ونظرة  تلك املؤسسا
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ركزت على االتصال غري اللفظي ، ومتيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بأنها 

درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة جدة  ملهارات االتصال غري اللفظي من  معرفة

املباشرة بالطلبة، إضافة إىل اختالف الدراسة  ةمنظور الطلبة، ويف اجلوانب ذات العالق

يف بعض متغريات الدراسة ومكان التطبيق، وقد أفاد  ات السابقة،احلالية عن الدراس

الباحث من الدراسات السابقة يف: إثراء اإلطار النظري للدراسة احلالية، واملساهمة يف بناء 

أداة الدراسة احلالية، وحتديد وحاورها ومتغرياتها، وتفسري بعض نتائج الدراسة احلالية يف  

سابقة، والتعرف على بعض املراجع املناسبة  يف جمال الدراسة ضوء نتائج بعض الدراسات ال

 احلالية . 

 وإجراءاهتا:منهجية الدراسة 
الدراسة، ملناسبة هذا املنهج لطبيعة التحليلي، اتبعت الدراسة احلالية املنهج الوصفي 

 . وحتقيق أهدافها

 وعينتها:جمتمع الدراسة 
ة الرتبية، وكلية العلوم االجتماعية جبامعة احلالية من طالب كليالدراسة تكوَّن جمتمع 

تقنيات  -ويف ختصصات )الرتبية البدنية ( 0203-0202) الدراسي جدة خالل العام

-السابع -علم النفس(؛ يف املستويات الدراسية )السادس -الرتبية اخلاصة -التعليم 
معرفة مهارات االتصال الثامن(، ومت اختيار هذه املستويات لقدرة الطلبة املنتظم ن بها على 

غري اللفظي، وحتديد درجة ممارستها مبوضوعية؛ نظًرا لطول الفرتة الزمنية اليت أمضوها 

طالًبا  (378)ـ منهم تقدر بمت اختيار عينة  طالًبا، وقد( 017) بلغ عددهم بكلياتهم، والذين

عينة  الباحث فيما يلي توصيف مناسبة، ويتناولعينة  الدراسة، وهيحجم جمتمع  من

 التالي: هو مب ن باجلدولكما وجاءت النتائج تغريات، املحبسب الدراسة 
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 توصيف عينة الدراسة وفًقا للمتغريات: (3)جدول 

 النسبة % العدد الفئات املتغريات املستقلة

 الكلية 

 6071 330 كلية الرتبية 

 1773 66 كلية العلوم االجتماعية  

 %32272 378 اجملموع 

 التخصص العلمي 

 4274 70 تربية بدنية

 771 31 تقنيات تعليم 

 677 30 الرتبية اخلاصة 

 4673 83 علم النفس 

 %32272 378 اجملموع

 املستوى الدراسي 

 1776 67 السادس 

 0374  18 السابع 

 4372 71 الثامن 

 %32272 378 اجملموع

 املعدل الرتاكمي 

 

 4871 87 1773أقل من 

 3373 13 فأعلى  1773

 %32272 378 اجملموع               

 أداة الدراسة: 
ستبانة تكونت من جزأين؛ اجلزء األول: يتعلق اأداة للدراسة متثلت يف  تصمم

املستوى -التخصص العلمي -خبصائص العينة، ومشلت هذه اخلصائص: )الكلية 

 ،جماالت( 1ستبانة اشتمل على )اال املعدل الرتاكمي(، أما اجلزء الثاني من-الدراسي 

عبارات، وحور  (1) موزعة على ثالثة وحاور، وهي: وحور املظهر اخلارجي واشتمل على

عبارة، وحور اإلمياءات وحركات اجلسم  (31) تعبريات الوج  والعين ن واشتمل على
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ة، الصدق، والثبات ألداة الدراس تعرض إلجراءاعبارة، وفيما يلي  (33) واشتمل على

 وذلك للتحقق من مدى مالءمتها جلمع البيانات األولية املطلوبة. 

 صدق أداة الدراسة: 
 للتأكد من صدق أداة الدراسة، ومنها: إجراءات عديدة مت اتباع 

 الصدق الظاهري: 

للتحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة، مت عرضها بعد تصميمها يف صورتها 

يف ختصص اإلدارة والتخطيط الرتبوي، وعلم  هيئة التدريساألولية على مثانية من أعضاء 

ستبانة مبا يتوافق مع املالحظات، اال ُعدلتإلبداء املالحظات حوهلا، و النفس الرتبوي؛

 والتوجيهات البناءة، مما جعل األداة تقيس ما وضعت من أجل  مبصداقية عالية. 

 الصدق البنائي: 

اسة احلالية استخدم معامل االرتباط بريسون، للتحقق من الصدق البنائي ألداة الدر

واجلدول  إلي ،وذلك لقياس درجة ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 

 التالي يوضح ذلك. 

 معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه: (0)جدول 

 احملور الثالث الثايناحملور       احملور األول   
3 **27771 3 0.277   3 **27633 

0 **27313 0 *27443 0 **27480 

1 **27662 1 **27313 1 0.280   

4 **27632 4 **27637 4 *27433 

3 **27717 3 **27323 3 *27427 

6 **27801 6 **27364 6 **27711 

7 **27733 7 **27611 7 **27370 
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 احملور الثالث الثايناحملور       احملور األول   
8 **27773 8 **27613 8 *27187 

1 **27711 1 *27431 1 **27713 

  32 **27387 32 **27681 

  33 **27338 33 **27770 

  30 0.267      

  31 **27333   

  (2023تعين أن معامل االرتباط دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة )** 
 (2021* تشري إىل أن معامل االرتباط دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة )

وى داللة إحصائية ـأن مجيع العبارات ترتبط عند مست (0)النتائج باجلدول ظهرت أ

ا ب ن ـاور مـاط مع احملـالت االرتبـم معامـتراوحت قي إذمع احملور الذي تنتمي إلي ، 

(، مما يشري إىل أن مجيع العبارات تتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق مع 27067-27801)

 منها. ، وأنها حتقق أهداف القياس املرجوة وحاورها اليت تنتمي إليها

كذلك مت حساب معامالت االرتباط ب ن الدرجة الكلية لكل وحور؛ مع الدرجة الكلية 

 ألداة الدراسة، وجاءت النتائج كما هو مب ن باجلدول التالي: 

 االرتباط بني درجة كل حمور مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة   معامالت: (1)جدول 

 معامالت االرتباط عباراتعدد ال احملاور  
 27703** 1 املظهر اخلارجي  احملور األول: 
 27123** 31 تعبريات الوج  والعين ن احملور الثاني: 
 27836** 33 اإلمياءات وحركات اجلسم احملور الثالث: 

  (2023تشري أن معامل االرتباط دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة )** 

( أن قيم معامالت االرتباط ب ن وحاور أداة الدراسة؛ 1يتضح من نتائج جدول )

والدرجة الكلية لألداة؛ تتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق مع الدرجة الكلية لألداة، حيث 
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(، كما أن معظم قيم معامالت 27123-27703تراوحت قيم معامالت االرتباط ما ب ن )

 (. 2723وى الداللة )االرتباط دالة إحصائيًّا عند مست

 ثبات أداة الدراسة: 
معامل ألفا كرونباخ لألداة استخدام  من خاللالدراسة ووحاورها ثبات أداة مت حساب 

  التالي،هو مب ن باجلدول  ككل، كما

 معامل ألفا كرونباخ للثبات الكلي ألداة الدراسة واحملاور: (1)جدول 

 معامل ألفا كرونباخ  العباراتعدد  احملاور  
 27871 1  اخلارجي.احملور األول: املظهر 

 27767 31 والعين ن.احملور الثاني: تعبريات الوج  

 27783 33 اجلسم.احملور الثالث: اإلمياءات وحركات 

 27817 11 الثبات الكلي لالستبانة

، كما (27817بلغت قيمت  ) مرتفًعا، إذا ثباًتحققت نتائج أن أداة الدراسة البينت 

من  ويتضح (،27871 - 27767) تراوحت قيم معامالت الثبات حملاور الدراسة ما ب ن

 إليها.الوثوق بالنتائج اليت تتوصل  يدعممما  عالًيا،ا أن أداة الدراسة حققت ثباًت ،ذلك

 املعاجلات اإلحصائية املستخدمة: 
 التكرارات، والنسبواليت متثلت يف الوصفية، استخدام األساليب اإلحصائية مت 

وذلك لتوصيف عينة الدراسة حبسب اخلصائص الدميوغرافية، كما مت استخدام املئوية، 

العينة لقياس درجة استجابة أفراد  املعيارية؛ وذلكاملتوسطات احلسابية واالحنرافات 

لتحقق من ل بريسون؛ وذلكم معامل االرتباط ااستخدمت  كذلك الدراسة،وحاور  لعبارات

للتحقق من ثبات أداة الدراسة كرونباخ؛ معامل ألفا  واستخدم ،صدق أداة الدراسة

وذلك الختبار مدى االستداللية؛ م بعض األساليب اإلحصائية ااستخد مت كماووحاورها، 

درجة ممارسة أعضاء هيئة حنو استجابات أفرد العينة وجود فروق ذات داللة إحصائية ب ن 
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 الكلية، التخصص العلمي،تغريات )مل غري اللفظي جبامعة جدة تبًعا التدريس لالتصال

استجابات أعضاء هيئة التدريس حنو  تكما قدراملستوى الدراسي، املعدل الرتاكمي(؛ 

 عبارات وحاور أداة الدراسة وفق مقياس رباعي تدرج  كما هو مب ن باجلدول التالي: 

 العينةاحلكم على استجاابت أفراد  معيار: (1)جدول 

 طول الفئة
 النسبة املئوية القيمة درجة املمارسة 

 إىل من

 322-2783 4 كبرية 4 1703

 2782-2761 1 متوسطة 1704 0732

 2760- 2744 0 قليلة  0741 3773

 2741-2703 3 جًداقليلة  3774 3

 ومناقشتها:وحتليلها نتائج الدراسة عرض 
ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي النتائج املتعلقة بالسؤال األول: 

اإلمياءات وحركات اجلسم(  - تعبريات الوج  والعين ن -يف وحاور )املظهر اخلارجي 

  جبامعة جدة من منظور الطلبة؟

 احملور األول: املظهر اخلارجي.

 املظهر اخلارجي   احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب حملور املتوسطات :(1)جدول 

 الرتتيب
رقم 
 العبارة

 العبارات
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

درجة 
 املمارسة

 كبرية 2732 1771 ميشي عضو هيئة التدريس بهدوء وطمأنينة. 3 3

0 3 
مام أيظهر عضو هيئة التدريس مبظهر الئق 

 الطلبة.
 كبرية  2738 1771
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1 6 
مالئمة  جيلس عضو هيئة التدريس بطريقة

 داخل القاعة الدراسية.
 كبرية 2743 1778

4 0 
يهتم عضو هيئة التدريس بتناسق ألوان  

 املالبس اليت يرتديها.
 كبرية 2741 1777

3 7 
يتحلى عضو هيئة التدريس باهلدوء  

 واالتزان عند التواصل والنقاش مع الطلبة.
 كبرية 2733 1773

6 1 
الطيبة يتميز عضو هيئة التدريس بالرائحة 

 داخل القاعة الدراسية.
 كبرية 2733 1774

7 8 
يتميز مكتب عضو هيئة التدريس بالرتتيب 

 ثناء زيارت  بالساعات املكتبية.أوالنظافة 
 كبرية 2738 1770

8 1 
يبدأ عضو هيئة التدريس احملاضرات وينتهي 

 منها يف أوقاتها احملددة.
 كبرية 2761 1761

1 4 
التدريس احليوية يظهر على عضو هيئة 

 واحلماس والنشاط.
 كبرية 2763 1738

 كبرية  2718 1774 املتوسط احلسابي العام

(، 1،74( أنَّ املتوسط العام حملور املظهر اخلارجي، بلغ )6يتضح من اجلدول )

وُتَعدُّ درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري  (،2718ا قدره )واحنراًفا معياريًّ

ملقياس أداة الدراسة، ويتضح أيًضا من جدول  كبرية، وفًقااللفظي مبحور املظهر اخلارجي، 

 ( أن مجيع عبارات وحور املظهر اخلارجي جاءت ممارستها بدرجة كبرية. 6)

(، حيث حصلت 1771- 1738وقد تراوحت متوسطات العبارات هلذا احملور ب ن )

عبارة )ميشي عضو هيئة التدريس بهدوء وطمأنينة( على الرتتيب األول، من حيث درجة 

املمارسة بالنسبة للعبارات األخرى، ويعود السبب يف ذلك إىل رؤية الطلبة ألعضاء هيئة 

التدريس بشكل مستمر يف القاعات الدراسية وأروقة اجلامعة، وبالتالي مالحظتهم لذلك 
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الطلبة؛ رب، وكذلك حرص أعضاء هيئة التدريس على الظهور بصورة مشرفة أمام بشكل أك

 هلم. يكونوا قدوة  حتى

وجاءت عبارة )يظهر على عضو هيئة التدريس احليوية واحلماس والنشاط( يف الرتتيب 

األخري، من حيث درجة املمارسة. ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل كثرة األعباء األكادميية 

( إىل أن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال 6لديهم. ويشري اجلدول ) ةداريواإل

غري اللفظي يف وحور املظهر اخلارجي جاءت كبرية بشكل عام، وميكن إرجاع ذلك إىل التزام 

األكادميية الرصينة اليت تعكس ثقافتهم ،ومكانتهم والسمات  عايريأعضاء هيئة التدريس بامل

حتى يكونوا قدوة  هم يف اجملتمع، ومنها االهتمام باملظهر اخلارجي؛ودورهم امل العلمية،

دراسة و(، 0236) الصقراتلطالبهم، وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة  حسنة

(، وتتفق هذه النتيجة أيًضا اىل حد ما مع بعض نتائج دراسة 0234أرناؤوط والصمادي )

معلمي التعليم األساسي مبدارس وكالة ( اليت أشارت إىل أن ممارسة 0233البحيصي )

جًدا، وختتلف   جاء بدرجة جيديف املظهر اخلارجي الغوث بفلسط ن لالتصال غري اللفظي 

 ,Muchemwa). دراسة ميشيمواو( 0233هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة العريين )

2013)  

 الثاني: تعبريات الوج  والعين ن: احملور

 احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب حملور تعبريات الوجه والعيننياملتوسطات  : (1)جدول 

 الرتتيب
رقم 
 العبارة

 العبارات
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

درجة 
 املمارسة

3 0 

يوزع عضو هيئة التدريس نظرات  على 

داخل القاعة الطلبة بشكل مناسب 

 الدراسية.

 كبرية 2742 1782

0 1 
هيئة التدريس عيني  بشكل  يستخدم عضو

 مع الطلبة.الفردي عند التواصل  الئمم
 كبرية 2733 1774
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1 6 
عجاب  إيبتسم عضو هيئة التدريس ح ن 

 مبشاركات وإجابات الطلبة.
 كبرية 2738 1731

4 7 
يستخدم عضو هيئة التدريس الصمت 

 املوقف التعليمي ذلك.  تطلبحينما ي
 كبرية 2773 1731

3 1 
يوظف عضو هيئة التدريس االبتسامة 

 توظيًفا مالئًما لبناء عالقة إجيابية مع الطلبة.
 كبرية 2738 1748

6 30 

يستخدم عضو هيئة التدريس نظرات حادة 

الطلبة داخل  سلبية منح ن رؤية سلوكيات 

 القاعة الدراسية.

 كبرية  2771 1743

7 3 
يتصف عضو هيئة التدريس بالبشاشة داخل 

 الدراسية.القاعة 
 كبرية  2736 1716

8 31 

عجاب إيرسل عضو هيئة التدريس نظرات 

مبشاركات  يعجبس ح ن أمع هز الر

 الطلبة.

 كبرية  2763 1714

1 8 

يصدر عضو هيئة التدريس بعض اهلمهمات 

للتعبري عن قبول  واستحسان  ملشاركات 

 الطلبة.

 متوسطة  2760 1704

32 4 
بوجه  جانبا يعرض عضو هيئة التدريس 

 عند عدم الرضا من سلوك الطالب.
 متوسطة  2761 1700

33 3 

تظهر عالمات الغضب على وج  عضو 

هيئة التدريس عند استيائ  من ضعف 

 مستوى الطلبة.

 متوسطة  2710 1737

30 33 
يصمت عضو هيئة التدريس إلظهار عدم 

 املوافقة على سلوك غري مرغوب من الطلبة.
 متوسطة  2778 1730
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31 32 
يطبق عضو هيئة التدريس على شفتي  عند 

 الغضب.
 متوسطة  2713 0780

 كبرية  2714 1717 املتوسط احلسابي العام

( أنَّ املتوسط العام حملور تعبريات الوج  والعين ن، بلغ 7يتضح من اجلدول )

وُتَعدُّ درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس  (،2،14) ا قدرهواحنراًفا معياريًّ (،1،17)

لالتصال غري اللفظي مبحور تعبريات الوج  والعين ن؛ كبرية وفًقا ملقياس أداة الدراسة، 

( أن مثاني عبارات جاءت ممارستها بدرجة كبرية؛ ومخس 7ويتضح أيًضا من جدول )

ت هلذا احملور ب ن عبارات جاءت ممارستها بدرجة متوسطة. وقد تراوحت متوسطات العبارا

(0780 -1782 .) 

حيث حصلت عبارة )يوزع عضو هيئة التدريس نظرات  على الطلبة بشكل مناسب 

( على الرتتيب األول، من حيث درجة املمارسة بالنسبة للعبارات داخل القاعة الدراسية

األخرى، ويعود السبب يف ذلك إىل إدراك أعضاء هيئة التدريس ألهمية التواصل البصري 

 أفضل. يف جذب انتباه الطلبة؛ وبالتالي توصيل األفكار واملعلومات هلم بشكل 

د الغضب( يف الرتتيب األخري وجاءت عبارة )يطبق عضو هيئة التدريس على شفتي  عن

متعددة لدى أعضاء هيئة  أساليبمن حيث درجة املمارسة. ويعود السبب يف ذلك إىل وجود 

من اإلطباق على الشفاه ومنها: تغري مالمح  اًللطلبة بدمن االتدريس للتعبري عن الغضب 

درجة  ( إىل أن7الوج  أو النظرات الرافضة، أو بعض حركات اجلسم، ويشري اجلدول )

ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي يف وحور تعبريات الوج  والعين ن جاءت 

بدرجة كبرية بشكل عام، ويعود السبب يف  ذلك  إىل إدراك أعضاء هيئة التدريس ألهمية 

يصال املعارف واملهارات والقيم إو وحتفيزهم؛تعبريات الوج  والعين ن يف إثارة انتباه الطلبة 

جودة ليهم؛ وَتُكون هذه التعبريات واضحة جلميع الطلبة؛ وبالتالي تتحقق إنشودة امل

 وفاعلية التعليم. 
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دراسة و( 0234هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة أرناؤوط والصمادي )وختتلف 

اخنفاض إىل معظمها شارت أ( اليت 0233دراسة العريين )و( (Muchemwa, 2013ميشيموا 

هذه النتيجة مع بعض نتائج  تفقوتلوج  والعين ن يف العملية التعليمية. استخدام تعبريات ا

 Butt)دراسة بات وإقبال و(، 0236) الصقراتدراسة و( (Wahyuni, 2018دراسة واهيوني 

& Iqbal, 2011)، أهمية استخدام تعبريات الوج  والعين ن يف زيادة اجلودة  اليت أشارت إىل

 التعليمية.  

 الثالث: اإلمياءات وحركات اجلسم: احملور

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب حملور اإلمياءات وحركات اجلسم :(1)جدول 

 الرتتيب
رقم 
 العبارة

 العبارات
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

درجة 
 املمارسة

3 3 
تتوافق حركات جسم عضو هيئة التدريس 

 لفاظ  أثناء احلديث.أمياءات  مع إو
 كبرية  2761 1771

0 1 
يستخدم عضو هيئة التدريس حركات اليدين 

 ثناء احملاضرة.أللتوضيح وضرب األمثلة 
 كبرية 2761 1770

1 0 

يتحرك عضو هيئة التدريس داخل القاعة 

بشكل مناسب وهادف حسب املوقف 

 التعليمي.

 كبرية 2777 1760

4 4 
مسافة مناسبة بين  يرتك عضو هيئة التدريس 

 وب ن الطلبة عند التحدث.
 كبرية   2773 1737

3 33 
س  عند استحسان أيهز عضو هيئة التدريس ر

 مشاركات الطلبة.
 كبرية  2778 1706

6 7 
يستخدم عضو هيئة التدريس إشارات اليد 

 إلعطاء األوامر والتوجيهات للطلبة.
 كبرية 2784 1703
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 الرتتيب
رقم 
 العبارة

 العبارات
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

درجة 
 املمارسة

7 1 
يشري عضو هيئة التدريس بيدي  للداللة على 

 التعزيز للطلبة. 
 متوسطة  2784 1702

8 32 
حيرك عضو هيئة التدريس يده بشكل دائري 

 لتشجيع الطالب على االستمرار. 
 متوسطة  2771 1720

1 8 
يُطرق عضو هيئة التدريس بيده على الطاولة 

 جلذب انتباه الطلبة.
 متوسطة  2771 0782

32 3 
ثناء أيقرتب عضو هيئة التدريس من الطالب 

 احملاضرة لتعزيز انتباه .
 متوسطة  2788 0767

33 6 
عضو هيئة التدريس على كتف  تيرب

 الطالب للتعزيز والتعبري عن الرضا.
 متوسطة 3723 0760

 متوسطة   2731 1701 املتوسط احلسابي العام

 اإلمياءات وحركات اجلسم، بلغ( أنَّ املتوسط العام حملور 8يتضح من اجلدول )

درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس  ( وُتَعد2،31ُّ) ا قدرهواحنراًفا معياريًّ (،1،01)

لالتصال غري اللفظي مبحور اإلمياءات وحركات اجلسم متوسطة؛ وفًقا ملقياس أداة 

( أن ست عبارات من وحور اإلمياءات وحركات 8الدراسة، ويتضح أيًضا من جدول )

اجلسم جاءت درجة ممارستها كبرية؛ ومخس عبارات جاءت ممارستها بدرجة متوسطة. وقد 

 .   (1771 - 0760وحت متوسطات العبارات هلذا احملور ب ن )ترا

لفاظ  أحيث حصلت عبارة )تتوافق حركات جسم عضو هيئة التدريس وإمياءات  مع 

أثناء احلديث( على الرتتيب األول، من حيث درجة املمارسة بالنسبة للعبارات األخرى، 

 تصالكات اجلسد واتساقها مع االهيئة التدريس حبر التزام أعضاءويعود السبب يف ذلك إىل 

إيصال املعلومات وتوضيح األفكار بالتالي جذب انتباه الطلبة و لدورها املهم يفاللفظي؛ 

 هلم بشكل أفضل. 
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عضو هيئة التدريس على كتف الطالب للتعزيز والتعبري عن  توجاءت عبارة )يرب

بب يف ذلك إىل وجود الس املمارسة، ويعوديف الرتتيب األخري، من حيث درجة  .الرضا(

مسافة بين  وب ن الطلبة، وكذلك  الدراسية، ووجودعضو هيئة التدريس يف مقدمة القاعة 

 تيرب عضو هيئة التدريس، حينمافيما بينهم من قبل  ان هناك متييًزأحتى ال يشعر الطلبة ب

 أحدهم. على كتف 

صال غري اللفظي يف ( إىل أن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالت8ويشري اجلدول )

بدرجة متوسطة بشكل عام، ورمبا يعود السبب يف  توحور اإلمياءات وحركات اجلسم. جاء

ومعرفتهم باألنظمة  مرحلة البكالوريوس؛ املستويات النهائية من ذلك إىل نضج الطلبة يف

والقوان ن اجلامعية؛ وبالتالي قلة استخدام أعضاء هيئة التدريس لإلمياءات وحركات 

دراسة أرناؤوط و( 0233اجلسم، وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة البحيصي )

معظمها إىل أن استخدام ( اليت أشارت 0233دراسة العريين )و( 0234والصمادي )

 ت اجلسم يف العملية التعليمية جاء بدرجة متوسطة. اإلمياءات وحركا

دراسة و( (Wahyuni, 2018وختتلف هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة واهيوني 

اليت أشارت  (Chaudhry & Arif, 2012) وعارفدراسة شودري و(، 0236) الصقرات

 معظمها إىل أن استخدام اإلمياءات وحركات اجلسم يف العملية التعليمية جاء بدرجة كبرية. 

هل توجد فروق دالة إحصائيًّا ب ن متوسطات استجابات النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: 

أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي 

املستوى  -التخصص العلمي  -جبامعة جدة من منظور الطلبة تبًعا ملتغريات )الكلية 

   املعدل الرتاكمي(؟ -الدراسي 

  لكلية:: الفروق وفًقا ملتغري ااًلأو

ملعرفة الفروق حول درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس  ((T.testمت استخدام اختبار 
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كلية العلوم االجتماعية(  –لالتصال غري اللفظي جبامعة جدة تبًعا ملتغري الكلية )كلية الرتبية 

 وجاءت النتائج كما هو مب ن باجلدول التالي: 

 اختبار "ت" لداللة الفروق ابختالف متغري الكلية  نتائج : (9)جدول 

 كلية العلوم االجتماعية كلية الرتبية  املتغري 
درجة 
 احلرية

 قيمة "ت"
الداللة 
 احملاور  اإلحصائية

املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري 

املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري 

 **2722 47811 376 2747 1737 2707 1784 املظهر اخلارجي 

تعبريات الوج  

 والعين ن 
1713 2713 1742 2717 376 37203- 2713 

اإلمياءات وحركات 

 اجلسم 
1734 2764 1718 2743 376 **07666- 27228** 

 2787 -27363 376 2713 1743 2708 1744 املستوى الكلي 

 ( 2023تشري أن الفرق دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة ) **

( 2723دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة ) ا( أن هناك فروق1بينت النتائج باجلدول )

 دة، يفـة جـي جبامعـال غري اللفظـس لالتصـة التدريـحول درجة ممارسة أعضاء هيئ

يتضح  إذوحوري املظهر اخلارجي، واإلمياءات وحركات اجلسم، تعزى الختالف الكلية، 

ظهر اخلارجي كانت لصاحل كلية الرتبية، بينما الفروق اخلاصة أن الفروق بالنسبة حملور امل

مبحور اإلمياءات وحركات اجلسم كانت لصاحل كلية العلوم االجتماعية. بينما مل تكشف 

  النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًّا يف وحور تعبريات الوج  والعين ن.

 ثانًيا: الفروق وفًقا ملتغري التخصص العلمي: 

ملعرفة الفروق حول درجة ممارسة  (ANOVA)دام حتليل التباين األحادي مت استخ

أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي جبامعة جدة تبًعا ملتغري التخصص العلمي )الرتبية 
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علم النفس( وجاءت النتائج كما هو مب ن  –الرتبية اخلاصة  –تقنيات التعليم  –البدنية 

 باجلدول التالي:

 نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه لداللة الفروق ابختالف التخصص العلمي  : (32)جدول 

 مصادر التباين احملاور
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 املظهر اخلارجي

 37774 1 37101 ب ن اجملموعات

 27334 374 317818 دخل اجملموعات **2722 337361

  377 037363 اجملموع

تعبريات الوج  

 والعين ن

 27231 1 27362 ب ن اجملموعات

 27333 374 027231 دخل اجملموعات 2773 27460

  377 027378 اجملموع

اإلمياءات 

 وحركات اجلسم

 27183 1 07140 ب ن اجملموعات

 27116 374 367411 دخل اجملموعات *2724 07137

  377 637443 اجملموع

 املستوى الكلي 

 27208 1 27284 ب ن اجملموعات

 27213 374 367633 دخل اجملموعات 2781 27014

  377 367611 اجملموع

 (2023تشري أن الفرق دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة ) **
 (2021تشري أن الفرق دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة ) *

ا دالة إحصائيًّا حول درجة ممارسة ( أن هناك فروًق32باجلدول )يتضح من النتائج 

ووحور  اخلارجي،املظهر  ييف وحور جدة،أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي جبامعة 

اإلمياءات وحركات اجلسم، تعزى الختالف التخصص العلمي للطلبة، كذلك يتضح من 

وحور تعبريات الوج  والعين ن تعزى يف  دالة إحصائيًّا( عدم وجود فروق 32اجلدول )
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الختالف التخصص العلمي للطلبة. وختتلف هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة العريين 

يف تقدير استجابات الطلبة يف  دالة إحصائيًّا( اليت أشارت إىل عدم وجود فروق 0236)

جبامعة مدى توافر مهارات االتصال غري اللفظي لدى هيئة التدريس يف كلية العلوم 

 للطلبة.تعزى الختالف التخصص العلمي  القصيم؛

املظهر  يوللكشف عن اجتاه الفروق باختالف التخصص العلمي للطلبة يف وحور

اخلارجي؛ ووحور اإلمياءات وحركات اجلسم، مت إجراء اختبار املقارنات املتعددة باستخدام 

نتائج كما هو مب ن باجلدول ، وجاءت ال(Least Square Difference)طريقة أقل فرق معنوي 

 التالي: 

 جتاه الفروق ابختالف التخصص العلمي ( الL.S.D)نتائج اختبار املقارانت املتعددة : (33)جدول 

 ابختالف التخصص العلمي فرق املتوسط املتغري 
 علم النفس الرتبية اخلاصة تقنيات التعليم تربية بدنية املتوسط احلسايب التخصص العلمي

 وحور املظهر اخلارجي                        

 2716* - - - 1713 تربية بدنية

 2710* - - - 1786 تقنيات التعليم

 2701* - - - 1781 الرتبية اخلاصة

 - -2701* -2710* -2716* 1733 علم النفس

 وحور اإلمياءات وحركات اجلسم                    

 -2707* - - - 1721 تربية بدنية

 - - - - 1733 تقنيات التعليم

 - - - - 1701 الرتبية اخلاصة

 - - - 2707* 1716 علم النفس

 (2021تشري أن الفرق دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة ) *
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درجة ممارسة أعضاء هيئة حول إحصائيًّا  دالة( وجود فروق 33النتائج باجلدول )بينت 

باختالف التخصص اخلارجي؛ يف وحور املظهر جبامعة جدة، التدريس لالتصال غري اللفظي 

التخصصات األخرى )تربية بدنية، تقنيات  مقابلنفس الب ن ختصص علم للطلبة؛ العلمي 

أما فيما يتعلق بالفروق ، لصاحل التخصصات الثالث (، وذلكالرتبية اخلاصةالتعليم، 

 ب نإحصائيًّا  وجود فروق دالةاخلاصة مبحور اإلمياءات وحركات اجلسم، فقد بينت النتائج 

النفس، ويعود السبب علم طالب بدنية، وذلك لصاحل الطالب علم النفس وطالب الرتبية 

يف ذلك إىل أن طالب علم النفس أقدر على متييز اإلمياءات وحركة اجلسم؛ بسبب 

 صصهم العلمي؛ ودراستهم لبعض املقررات يف هذا اجلانب املعريف. خت

 ثالًثا: الفروق وفًقا ملتغري املستوى الدراسي: 

ملعرفة الفروق حول درجة ممارسة  (ANOVA)مت استخدام حتليل التباين األحادي      

تبًعا ملتغري املستوى الدراسي  ةأعضاء هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي جبامعة جد

 الثامن( وجاءت النتائج كما هو مب ن باجلدول التالي: –السابع  –السادس )

  نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه لداللة الفروق ابختالف املستوى الدراسي : (30)جدول 

 مصادر التباين احملاور 
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 املظهر اخلارجي

 37600 0 17044 ب ن اجملموعات

 27303 373 037136 دخل اجملموعات **2722 307131

  377 037363 اجملموع

تعبريات الوج  

 والعين ن

 27431 0 27138 ب ن اجملموعات

 27332 373 317062 دخل اجملموعات *27237 47372

  377 027378 اجملموع

 *27221 67221 37174 0 17148 ب ن اجملموعاتاإلمياءات وحركات 
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 27101 373 377411 دخل اجملموعات اجلسم

  377 637443 اجملموع

 املستوى الكلي 

 27738 0 37337 ب ن اجملموعات

 27287 373 337380 دخل اجملموعات **2722 87743

  377 367611 اجملموع

 (2023الفرق دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة )تشري أن  **
 (2021تشري أن الفرق دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة ) *

حول درجة ممارسة أعضاء  دالة إحصائيًّا( أن هناك فروًقا 30بينت النتائج باجلدول )

هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي جبامعة جدة؛ بكافة احملاور؛ وعلى املستوى الكلي، 

هذه النتيجة إىل حد ما مع بعض نتائج  للطلبة، وختتلفالختالف املستوى الدراسي  ودتع

 يف دالة إحصائيًّا( اليت أشارت إىل عدم وجود فروق 0234دراسة أرناؤوط والصمادي )

ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف السنة التحضريية يف جامعة جنران لالتصال الرتبوي غري 

 ملتغري املستوى الدراسي يف كل وحاور الدراسة؛ ماعدا وحور املظهر اخلارجي.   اللفظي؛ تعود

إجراء اختبار  للطلبة، متوللكشف عن اجتاه الفروق باختالف املستوى الدراسي 

وجاءت النتائج كما هو مب ن باجلدول  ،ة باستخدام طريقة أقل فرق معنوياملقارنات املتعدد

 التالي: 

 الفروق ابختالف املستوى الدراسي  الجتاه( L.S.Dنتائج اختبار املقارانت املتعددة )(: 31)جدول 

 املستوى الدراسي    املتغري 
 الثامن  السابع  السادس  املتوسط احلسايب املستوى الدراسي 

 وحور املظهر اخلارجي 

 -2706* -2713* - 1736 السادس

 - - 2713* 1787 السابع

 - - 2706* 1780 الثامن
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 تعبريات الوج  والعين ن وحور 

 - 2733* - 1711 السادس

 -2731* - -2733* 1701 السابع

 - 2731* - 1740 الثامن

 وحور اإلمياءات وحركات اجلسم 

 -2714* - - 1726 السادس

 - - - 1703 السابع

 - - 2714* 1711 الثامن

 املستوى الكلي 

 -2703* - - 1714 السادس

 - - - 1744 السابع

 - - 2703* 1734 الثامن

 (2021تشري أن الفرق دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة ) *

يف وحور )املظهر اخلارجي(  دالة إحصائيًّا( وجود فروق 31أظهرت النتائج باجلدول )

من طالب املستوى السابع والثامن، وذلك لصاحل  اًلب ن طالب املستوى السادس، مقابل ك

طالب املستوى السابع والثامن، بينما الفروق املتعلقة مبحور تعبريات الوج  والعين ن، 

كما كانت ب ن طالب املستوى السادس والسابع، وذلك لصاحل طالب املستوى السادس، 

ب ن طالب املستوى الثامن والسابع؛ وذلك لصاحل طالب  دالة إحصائيًّا اأن هناك فروق

يف وحور اإلمياءات وحركات  دالة إحصائيًّاكما بينت النتائج وجود فروق ، املستوى الثامن

اجلسم، ب ن طالب املستوى الثامن والسادس وذلك لصاحل طالب املستوى الثامن. أما 

املستوى  الثامن، مقابلوى الكلي فقد كانت ب ن طالب املستوى الفروق على املست

السادس؛ وذلك لصاحل طالب املستوى الثامن. ونستنتج مما سبق أن طالب املستوى الثامن 

أكثر معرفة وإدراًكا مبمارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي جبامعة جدة، ويعود 
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طلبة املستوى الثامن يف اجلامعة مقارنة  أمضاها السبب يف ذلك لطول الفرتة الزمنية اليت

 بطلبة املستويات األخرى. 

 رابًعا: الفروق وفًقا ملتغري املعدل الرتاكمي: 

ملعرفة الفروق حول درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس  ((T.testمت استخدام اختبار 

أقل من  -فأعلى  1773لالتصال غري اللفظي جبامعة جدة تبًعا ملتغري املعدل الرتاكمي )

 ( وجاءت النتائج كما هو مب ن باجلدول التالي:1773

 نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق ابختالف املعدل الرتاكمي  :(31)جدول 

 فأعلى 1011 1011أقل من  املتغري 
درجة 
 احلرية

 قيمة "ت"
الداللة 
 احملاور  اإلحصائية

املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري 

املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري 

 **27224 07144 376 2746 1766 2701 1783 املظهر اخلارجي 

 *27233 -07436 376 2713 1741 2710 1713 تعبريات الوج  والعين ن 

اإلمياءات وحركات 

 اجلسم 
1734 2774 1712 2718 376 37801- 2727 

 2711 -27861 376 2710 1746 2701 1740 املستوى الكلي 

 (2023تشري أن الفرق دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة ) **
 (2021تشري أن الفرق دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة ) *

( أن هناك فروق دالة إحصائيًّا حول ممارسة أعضاء هيئة 34باجلدول ) النتائجكشفت 

التدريس لالتصال غري اللفظي جبامعة جدة؛ يف وحوري املظهر اخلارجي وتعبريات الوج  

والعين ن، تعزى الختالف املعدل الرتاكمي للطلبة، حيث يتضح أن الفروق بالنسبة حملور 

(، بينما 1773لذين معدهلم الرتاكمي أقل من )املظهر اخلارجي كانت لصاحل الطالب ا

الفروق اخلاصة مبحور تعبريات الوج  والعين ن، كانت لصاحل الطلبة الذين معدهلم الرتاكمي 

كذلك بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا يف وحور اإلمياءات  فأعلى،( 1773)



 فهد بن عبدالرمحن املالكيد.   درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي جبامعة جدة

 011 
 

ظهر اخلارجي؛ وتعبريات الوج  وخاصة يف وحوري املوختتلف هذه النتيجة  اجلسم.وحركات 

دالة شارت إىل عدم وجود فروق أ( اليت 0236بعض نتائج دراسة العريين ) والعين ن؛ مع

مهارات االتصال غري اللفظي لدى هيئة  يف تقدير استجابات الطلبة ملدى توافر إحصائيًّا

 . طلبةللالتدريس يف كلية العلوم جبامعة القصيم؛ تعزى الختالف املعدل الرتاكمي 

 االستنتاجات:
 ميكن تلخيص أهم نتائج الدراسة كالتالي: النتائج،بعد عرض، ومناقشة، وتفسري 

  جاءت ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي مبحور املظهر اخلارجي بدرجة

 . (1،74للمحور ) وبلغ املتوسط العام كبرية،

  اللفظي مبحور تعبريات الوج  والعين ن جاءت ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري

 (. 1،17وبلغ املتوسط العام للمحور ) بدرجة كبرية،

  جاءت ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي مبحور اإلمياءات وحركات

 (. 1،01وبلغ املتوسط العام للمحور ) اجلسم بدرجة متوسطة،

 ن استجابات أفراد عينة الدراسة؛ يف وحور بينت النتائج أن هناك فروًقا دالة إحصائيًّا ب 

املظهر اخلارجي؛ ووحور اإلمياءات وحركات اجلسم؛ تعزى الختالف الكلية، وكانت 

لصاحل كلية الرتبية، بينما الفروق اخلاصة مبحور اإلمياءات وحركات اجلسم، كانت 

ة إحصائيًّا لصاحل كلية العلوم االجتماعية، بينما مل تكشف النتائج عن وجود فروق دال

 ب ن استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف الكلية يف وحور تعبريات الوج  والعين ن. 

 يف وحور املظهر اخلارجي؛ ووحور اإلمياءات  إحصائيًّا دالةفروق  أظهرت النتائج وجود

التخصص العلمي، بينما مل تكشف النتائج وجود الختالف  وحركات اجلسم؛ تعزى

الوج  والعين ن؛ باختالف التخصص العلمي  تإحصائيًّا يف وحور تعبريافروق دالة 

 للطلبة. 

 يف كل احملاور؛ وعلى املستوى إحصائيًّا  دالةفروق  أظهرت نتائج الدراسة وجود
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املستوى الدراسي للطلبة، وأن غالبية الفروق لصاحل طلبة تعزى الختالف الكلي؛ 

 املستوى الثامن. 

 ن هناك فروقا دالة إحصائيًّا يف وحور املظهر اخلارجي؛ ووحور بينت نتائج الدراسة أ

تعبريات الوج  والعين ن؛ تعزى الختالف املعدل الرتاكمي؛ وكانت لصاحل الطالب 

(، بينما الفروق اخلاصة مبحور تعبريات الوج  1773)الذين معدهلم الرتاكمي أقل من 

( فأعلى. يف ح ن مل تكشف 1773) والعين ن كانت لصاحل الطلبة الذين معدهلم الرتاكمي

النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًّا يف وحور اإلمياءات وحركات اجلسم؛ تعزى ملتغري 

 املعدل الرتاكمي. 

 التوصيات:
 النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث بالتالي:  ضوءيف 

  أهمية إرسال أعضاء هيئة التدريس إشارات تعزيز للطلبة أثناء االعجاب مبشاركاتهم

 العلمية خالل احملاضرة. 

  تفعيل استخدام تعبريات الوج  عند االستياء من التصرفات السلبية اليت حتدث للمرة

 األوىل من بعض الطلبة. 

  تصال غري اللفظي يف أهمية تفعيل أعضاء هيئة التدريس لتعبريات لغة اجلسد، واال

 القاعة الدراسية، حينما يتطلب املوقف التعليمي ذلك. 

  تفعيل حركات األيدي من قبل أعضاء هيئة التدريس، واستخدامها كعالمات تعزيز

 وتوجي  للطلبة اثناء احملاضرة العلمية. 

 اعة احملافظة على مسافة مناسبة ب ن أعضاء هيئة التدريس والطلبة عند التحدث داخل الق

 الدراسية وخارجها. 

  ،تفعيل أعضاء هيئة التدريس ملهارات االتصال غري اللفظي داخل القاعة الدراسية
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 وخاصة املهارات التعزيزية منها؛ لتأثريها املهم يف فاعلية وجودة العملية التعليمية. 

  عقد دورات تدريبية لتطوير مهارات االتصال غري اللفظي ألعضاء هيئة التدريس

 حديثي االلتحاق بالعمل األكادميي.  وخاصة 

 املقرتحات:
إلي  الدراسة من نتائج، فإن أهم املقرتحات البحثية تتمثل فيما  تما توصل إىلاستناًدا 

      يلي: 

 .دراسة درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غري اللفظي جبامعات أخرى 

  هيئة التدريس.    ءالتعليمي ألعضادراسة عن دور االتصال غري اللفظي يف جودة األداء 

 قائمة املراجع
 : املراجع العربية: الً أو 

. القاهرة. مهارات االتصال الفعال مع اآلخرين. (0230)أبو النصر، مدحت وحمد. 

 اجملموعة العربية للتدريب والنشر. 

مهارات االتصال الرتبوي غري  (.0234)أرناؤوط، أروى رفيق والصمادي، مروان صاحل. 

اللفظي لدى أعضاء هيئة التدريس يف السنة التحضريية يف جامعة جنران من وجهة نظر 

 . 321-83(، 3) 1 ،اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصةالطلبة. 

لغة اجلسد يف السيمائيات املعاصرة، حتليل فسيولوجي لإلمياءة يف  .(0230)أفيدة، سهيلة. 

]رسالة ماجستري غري منشورة[. كلية االعالم واالتصال، جامعة  ئرياملسرح اجلزا

 اجلزائر. 

مدى ممارسة معلمي املرحلة االبتدائية الدنيا ملهارات  .(0233)البحيصي، وحمد صالح. 

]رسالة ماجستري غري  التواصل غري اللفظي يف مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة

  بغزة. رمنشورة[. كلية الرتبية، جامعة االزه
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ممارسة تفويض السلطة ب ن الواقع واالهمية، يف مكاتب  (.0221)الربكاتي، ملكة حيي. 

]رسالة ماجستري غري منشورة[. كلية الرتبية، االشراف الرتبوي مبدينة مكة املكرمة 

 جامعة أم القرى.

. جملة الرتبية، مهارات االتصال لدى املدرس. (0228)بن زعموش، نادية بو ضياف. 

-084(، 367) 17الصادرة عن اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم، 
011. 

 .احلوار للنشر والتوزيع ردا. مفاهيمها وتطبيقاتها السيمائيات .(0230بنكراد، سعيد. )

معوقات استعمال التقنيات التعليمية يف اجلامعة من  .(0233)جاسم، كوثر وعبجل، منى. 

 ،46)) جامعة دياىل، جملة الفتح للبحوث الرتبوية والنفسية،وجهة نظر التدريسي ن. 

3-31. 

جملة مهارات االتصال غري اللفظية يف السنة النبوية. . (0238)اجلنوبي، عواطف علي. 

 .031-302(، 3) 1، العربيةالعلوم الشرعية واللغة 

استخدام أعضاء هيئة تدريس االعالم الرتبوي الصحافة  .(0233)حسن، أمحد حس ن. 

واملسرح ملهارات االتصال غري اللفظي ولغة اجلسد وعالقتها بإدراكهم للمعنى الداللي 

 .308-3(، 0) 34 اجمللة املصرية لبحوث الراي العام،يف العملية التدريسية. 

]رسالة ماجستري غري منشورة[.  لغة اجلسد يف القرآن الكريم .(0232)ربايعة، أسامة مجيل. 

 كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية. 

االتصال غري اللفظي لألستاذ اجلامعي وعالقت  بدافعية التعلم لدى  .(0238)زيد، مراد. 

]رسالة ماجستري غري منشورة[. كلية العلوم  الطالب اجلامعي: دراسة وصفية

 يد مح  خلضر بالوادي.االجتماعية واإلنسانية، جامعة الشه

مهارات االتصال الرتبوي غري اللفظي لدى أعضاء  .(0236)اجمليد. الصقرات، ثروة عبد
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جملة كلية هيئة التدريس يف كلية العلوم الرتبوية جبامعة احلس ن بن طالل يف األردن. 

 .306-13(،13) 3، جامعة قناة السويسالرتبية، 

برنامج مقرتح لتنمية مهارات التواصل غري اللفظي  .(0231)، وحيد حامد. دالرشيعبد

دى معلمي اللغة العربية باملرحلة املتوسطة وأثره على حتصيل طالبهم ملعاني املفردات ل

(، 4) 01أسيوط، ، جامعة .  جملة كلية الرتبيةبهااللغوية غري املألوفة واالحتفاظ 

120-178 . 

أمناط السلوك القيادي وعالقت  مبهارات االتصال غري  .(0230)، وحمود صديق. دالواحعبد

جملة أسيوط لعلوم وفنون الرتبية اللفظي لدى القيادات مبديريات الشباب والرياضة. 

  .318 -87(، 14) 1الرياضية، 

كفاءات التواصل اللفظي وغري اللفظي لدى  (.0238عبدالرمحن، جبار، أمحد. )

جملة جامعة كوي  للعلوم اإلنسانية معلمات رياض األطفال حبسب بعض املتغريات. 

 . 313-303، (3) 3واالجتماعية، 

مدى توافر مهارات االتصال غري اللفظية لدى هيئة  (.0233). اهللالعريين، أمحد بن عبد

]رسالة  جبامعة القصيم من وجهة نظر الطلبةالتدريس يف كلية العلوم االجتماعية 

 ماجستري غري منشورة[ كلية اآلداب والرتبية، األكادميية العربية. 

. دار املناهج للنشر مهارات االتصال اللغوي وتعليمها .(0228)عطية، وحسن علي. 

 والتوزيع. 

االتصال اللفظي وغري اللفظي يف جمال االعالم واالتصال يف بعد  .(0231)عمريات، آمال. 

-061(، 0)3جملة احلكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية، التعليمي الرتبوي. 
074. 

استخدام معلمي الرتبية اإلسالمية يف سلطنة عمان  .(0231). مالعياصرة، وحمد عبد الكري

جملة جامعة النجاح مهارات االتصال اللفظية وغري اللفظية يف ضوء بعض املتغريات. 
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  .0182- 0131(، 33) 07 ،لألحباث يف العلوم اإلنسانية

بكفاءة  املعل وعالقتها مبعلمي  من وجهة نظر ملديرمهارات اتصال ا .(0232)هند. كابور، 

 ،قجامعة دمش جملةالرمسية. دمشق  نةيمد ميدانية يف مدارس الذاتية: دراسة املعلم

 .100- 071 ،06 اجمللد

لتعليم اجلامعي، . مركز تطوير امهارات االتصال .(0227)املسعودي، سعد محدي. 
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