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  ملخص
ارات ھدفت الدراسة إلى تعرف  ان مھ مدى استخدام معلمي التربية اإلسالمية في سلطنة عم

طاقة مالحظة ولتحقيق ذلك تم إعداد ب .االتصال اللفظية وغير اللفظية في ضوء بعض المتغيرات
رة ) ٣٦(تكونت من  اراتفق ذه المھ ثالن ھ ا . ضمن محورين يم ـن صدقھا وثباتھ د م د التأك وبع

ة) ٣٦(دھم طبقت على عينة مـن المعلمين بلغ عد اً ومعلم ي أسفرت . معلم ائج الت رز النت ومن أب
ا الدراسة تخدام متوسطة  -: عنھ ة اس ى درج ة عل ر اللفظي ارات التواصل غي حصول محور مھ

ى درجة استخدام منخفضة بلغت  -%). ٦٤(بلغت  ة عل حصول محور مھارات التواصل اللفظي
د مستوى  -%). ٤٨( ة إحصائية عن روق ذات دالل دم وجود ف ة ع ة ) ٠٫٠٥= α(الدالل ي درج ف

وع ،  لمھارات التواصل اللفظية وغير اللفظية استخدام معلمي التربية اإلسالمية ري الن اً لمتغي تبع
ر الصف في محوري - .وموضوع الدرس اً لمتغي ارات  وجود فروق ذات داللة إحصائية تبع مھ

وتبعاً لمتغير . لصف الخامس، وعلى البطاقة ككل لصالح معلمي االتواصل اللفظية، وغير اللفظية
  . لصالح ذوي الخبرة القليلة  مھارات التواصل اللفظية الخبرة في

ة، :الكلمات المفتاحية ر اللفظي ارات التواصل غي ة، مھ  المھارات، مھارات التواصل اللفظي
  .معلمو التربية اإلسالمية

 
Abstract 

This study aimed to know the extent to which Islamic education 
teachers in the Sultanate of Oman use some verbal and non-verbal 



 "......استخدام معلمي التربية اإلسالمية في سلطنة عمان مھارات "ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٥٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

communication skills in the light of some of the variables. To achieve 
this.  an observation sheet  consisting of (36) items within the two axes 
represent these skills was used. After establishing its validity and 
reliability. it was  applied to a sample of (36) teachers. Among the most 
prominent results of the study were: - The non-verbal communication 
skills dimension got the degree of the use of medium (64%). - The verbal 
communication skills dimension got a low degree of use (48%). - There 
is no statistically significant difference at the significance level (α = 0.05) 
in the degree of Islamic education teachers use of verbal and non-verbal 
variables communication skills depending that might be due to the type. 
and the subject of the lesson. - There is significant differences due to the 
grade level in the pivotal communication skills. verbal and non-verbal. 
and on the observation checklist  as a whole for the benefit of teachers of 
fifth grade. As to the experience variable in verbal communication skills. 
the benefit was for the less  experienced teachers.  

Key words: skills. communication skills. verbal communication 
skills. non-verbal.  Teachers of Islamic education  

  
  اإلطار النظري للدراسة

ؤدي أنواعه  (Communication)يعد االتصال  اني، حيث ت من أقدم أشكال النشاط اإلنس
دم  ات تق ذلك ب رد والجماعة، ول اة الف ع جوانب حي المختلفة دوراً كبيراً ومؤثراً ومستمراً في جمي

ي الحضارة اإلنسانية يقاس بحجم التقدم في مجال االتصال وبمدى التمكن من مھا ه الت ه وفنون رات
  .أصبحت اليوم من أھم متطلبات النمو على مستوى األفراد والجماعات وأساس التفاعل بينھما

ه  وقد أصبح االتصال علماً وحقالً بحثياً متخصصاً له أنواعـه ونماذجه ووظائفه ومناھج بحث
م وتطبي. ونظرياته ذا العل ات ھ ون من معطي ق وقد استفادت الكثير من العلوم والفن ة تحقي ه بغي قات

ات . أھدافھا وغاياتھا تفادت من نظري ويعد المجال التربوي والتعليمي من أبرز المجاالت التي اس
ة باألساس  ة التربوي وم العملي ھذا العلم وتطبيقاته المختلفة من أجل تحقيق أھدافھا ومراميھا؛ إذ تق

ة ر اللفظي ة وغي اعالت اللفظي اني والتف ى التواصل اإلنس راً . عل ؤثر  ونظ دور الفاعل والم ذا ال لھ
ر  ره بتن وي اعتب ة  (Bittner, 1986, p.8)لالتصال في مجمل المشھد العلمي والترب ه بمثاب أن

  ".القناة التي تربطنا باإلنسانية"

ة : "ويعرف االتصال بأنه ق الكالم أو الكتاب ار أو اآلراء عن طري تبادل المعلومات أو األفك
ارة ماعيل، " (أو اإلش مو ). ٧٩ص، ٢٠٠٨إس ر ش ال يتضمن "أن ) ٢٦ت، ص.د(واعتب االتص

د ". كل أشكال التعبير التي تخدم الغرض الذي يؤدي إلى الفھم المشترك د الحمي ، ١٩٩٧(وأما عب
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ه) ٢١ص ال بأن رف االتص د ع ات : "فق ادل المعلوم اھا تب تم بمقتض ي ي ة الت ة االجتماعي العملي
و الجماعات داخل المجتمع، وبين الثقافات المختلفة، واآلراء واألفكار في رموز دالة بين األفراد أ

  ".  لتحقيق أھداف معينة

ا ى قسمين ھم ة المستخدمة إل  Verbal)يـال اللفظـاالتص: ويقسم االتصال من حيث اللغ
Communication) ي ر اللفظ ال غي ا . (Nonverbal Communication)، واالتص فأم

يم االتصال اللفظي فيضم كل أنواع االتصال الت ة التعل ة في عملي اظ المنطوق ا األلف ي تستخدم فيھ
تعلم بحاسة السمع تقبلھا الم د . والتي يس ه يعتم ة فإن اظ اللغ ى ألف د االتصال اللفظي عل ا يعتم وكم

ياء محددة ى أش ي تشير إل االً . كذلك على رموزھا الصوتية الت ى يكون االتصال اللفظي فع وحت
م أن  دو ضرورياً للمعل ه يب اً فإن ع الصعوبات وناجح ادى جمي ه وأن يتف ن مھارات اً م ون متمكن يك

ه رض طريق ي تعت تتات الت ات والمش ة . والمعوق ي عملي أثير ف ة والت ن الفاعلي د م ق المزي ولتحقي
ارات التواصل  تعانة بمھ م من االس د للمعل االتصال اللفظي في أثناء العملية التعليمية التعلمية ال ب

  . جو بينھماغير اللفظية إلحداث التكامل المر

ر  ة خاصة غي ى لغ د عل ذي يعتم واالتصال غير اللفظي يقصد به ذلك النوع من االتصال ال
ة اإلشارة  ر الشفوي،  (Silent Language)منطوقة مثل لغ دعم التعبي ة منظورة ت د لغ ي تع الت

رة أو توصيل اإلحساس ة . وتؤدي دوراً كبيراً ومؤثراً في دعم الفك د كشفت الدراسات الحديث وق
تعلم  بواسطة %) ٨٣(عن قدرة العين على توصيل المعاني واألحاسيس حيث بينت أن اإلنسان ي

). ١٣، ص٢٠١٠حمداوي، (مما يراه ويسمعه %) ٥٠(مما يراه، و%) ٣٠(البصر، بينما يتذكر 
رح أو  ومن المعلوم أن نظرات العين، وتعبيرات الوجه تفصح عن دواخل اإلنسان من حيث الف

امالحزن أو الخوف  ر أو االھتم خ...أو الغضب أو التواضع أو اإلصرار أو الظف ة . ال ذلك لغ وك
ي تصدر عن اإلنسان من  Language) (Actionالحركة  التي تشتمل على جميع الحركات الت

أي جزء من أجزاء جسمه، وھي تتكون من إيماءات أو عالمات مرئية أو منظورة تتم باأليدي أو 
ر دمين أو ال ذراعين أو الق ينال ه والعين ى الوج افة إل ين باإلض ياء . أس أو الكتف ة األش اك لغ وھن

(Object Language)  ان أو أحاسيس ر عن مع وھي من مصادر االتصال التي تستخدم للتعبي
ي  ات يعن ة العملي أو أفكار يراد إيصالھا للمتلقي؛ فمثالً فإن استخدام اللمبة الحمراء على باب غرف

ون عدم السماح بالدخول، واإلشا داء الل رة الخضراء تعني السماح بالمرور في نظام السير، وارت
ي  ال ف ذلك الح زاء، وك ديم الع ال تق ي ح زن ف ى الح ير إل ات يش ن المجتمع ر م ي كثي ود ف األس
ا تحمل  العروض العسكرية، والمقاطعة االقتصادية أو الدبلوماسية، أو اإلضراب عن العمل فإنھ

  . معان ودالالت خاصة

اب  رى ن يد، ( Knappوي اوي والس ي مك ا ورد ف ي  )٢٩-٢٨، ص٢٠٠٤كم ام الت أن المھ
ه باالتصال اللفظي ھي ذكر لشخص عن : يؤديھا االتصال غير اللفظي في عالقت أن ي رار ك التك

القول  ان وجود شيء ب ا(مك ان) ھن ى المك ارة إل م اإلش د . ث دير من أح أن يطلب الم اقض ك والتن
دم إحضارھاالموظفين إحضار أوراق أمام أحد العمال ا بع أن . ء ثم يعطيه إشارة يفھمھ ديل ك والب

ال . تستخدم تعبيرات الوجه لتدل على االستنكار دون النطق والتكميل كأن يطلب من شخص إكم
ة . حديثه باستخدام إشارة اليد أو بھز الرأس ى كلمات معين ز الصوتي عل تم التركي أن ي والتأكيد ك
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د . لى ذلكبحيث تصاحبھا تعبيرات الوجه الدالة ع والتنظيم لتنظيم االتصال كأن تستخدم إشارة الي
  . إلكمال الحديث أو التوقف

ع  ر اللفظي في اإلسالموبتتب ا االتصال اللفظي وغي ي يحتلھ ة الت رآن أن  يالحظ المكان الق
ر  الكريم والسنة الشريفة تضمنا الكثير من اآليات واألحاديث التي تشير إلى االتصال اللفظي وغي

ة اللفظي ا المختلف ددة ،بأبعادھم ا المتع ى . ومجاالتھم د عل ذي يعتم ي مجال االتصال اللفظي ال فف
ان يتواصل  يھم السالم  ك رام عل الكلمة المنطوقة بين القرآن الكريم أن كل رسول من الرسل الك

ال سبحانه. مع قومه بلغتھم ليتمكن من تبليغھم رسالة هللا دون لبس أو غموض m  h   g  f  :فق
  i  on  m  l  k  jl )الى). ٤اآلية :إبراھيم m  l  :كما بين القرآن الكريم أن هللا تع

   n  m  p  o l )رحمن ان : ال ري ). ٤، ٣اآليت ير الزمخش ا يش ان كم ، ١٩٨٧(والبي
ا في الضمير)  "٤٤٣ص ى االتصال اللفظي". ھو المنطق الفصيح المعرب عم وفي . إشارة إل

m  Ä  Ã  Â  Á     :وقوله سبحانه). ٩، ٨اآليتان : البلد( m k  j  i   h n  m  ll  :قوله تعالى
Ç  Æ  ÅÈ   Ñ  Ð   Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  Él ) ة راء، اآلي الى). ٣٦اإلس ه تع ±  m : وقول

 »  º  ¹   ̧     ¶  µ   ́ ³  ²l )ص ة : القص ات، ). ٣٤اآلي ى المرئي ارة إل إش
ائل االتصال، ن وس افھات م ي  والمسموعات، والمش ة ف ى دور الحواس الرئيس ذلك إل ارة ك وإش

  . حصول اإلدراك ثم التفكير ثم التعبير

ة، وفصل  ي الحكم ى ف ي تتجل ن الت ارات االتصال الحس ى مھ ريم إل رآن الك ار الق د أش وق
الى ه تع ي قول ن ف ي أحس التي ھ دال ب نة، والج ة الحس اب، والموعظ _ ̀        m  a  :الخط

bl )ة : ص بح). ٢٠اآلي ه س ~  �  ¡    m|  {   z  y  x   w  v}  :انهوقول
 ¢l )ل ة : النح الى). ١٢٥اآلي ه تع ي قول ف ف بة الصوت للموق ى مناس ار إل ا أش m  s  :كم

x  w  v   u  ty     ¡    �  ~  }   |  {  zl )وقد وجه القرآن الكريم ). ١٠٨اآلية : طه
اء االتصال مـاإلنسان إلى حسن استخدام الصوت ف ك ف رينع اآلخـي أثن الىـ، وذل ه تع           : ي قول

 mà  ß  Þá   æ  å  ä   ã      âl )وفي السنة الشريفة أن الرسول هللا ). ١٩اآلية :لقمان
ة الموقف تالءم مع طبيع ا ي ّواً وانخفاضاً بم ان يستخدم الصوت عل فعن . صلى هللا عليه وسلم ك

ال ه ق د هللا رضي هللا عن ان رسول هللا : "جابر بن عب ه وسلم إذا خطب احمرت ك صلى هللا علي
ول ذر جيش يق ه من ى كأن لم، ..." (صبحكم ومساكم: عيناه، وعال صوته، واشتد غضبه حت مس

  ).٥٩٢، ص٨٦٧، حديث رقم ٢٠١٣كتاب الجمعة، 

ى استخدامه  ريم عل رآن الك وألن السؤال يمثل المحور الرئيس لالتصال اللفظي فقد حث الق
ؤمنين لسؤال في عشرات اآليات الكريمة؛ و ه للم اً خطاب الى موجھ ه تع ك قول ى ذل ة عل من األمثل

mq  p  o  n  m  l  k     j  i   h  g  f  er     u  t  s :أھل العلم واالختصاص
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vl )الى). ٥٩اآلية :الفرقان ة : النحل( mK  J P  O               N  M   Ll  :وقوله تع ). ٤٣اآلي
ه وقد أستخدم السؤال من قبل جبريل  عليه السالم لتعليم الصحابة من خالل الرسول صلى هللا علي

لم أله. وس ل س ه أن جبري ن الخطاب رضي هللا عن ر ب ه عم ا يروي ي عن : "ففيم د أخبرن ا محم ي
ه وسلم داً : اإلسالم ؟ فقال رسول هللا صلى هللا علي ه إال هللا وأن محم اإلسالم أن تشھد أن ال إل

ؤتي الة، وت يم الص ول هللا، وتق ه  رس تطعت إلي ت إن اس ج البي ان، وتح وم رمض اة، وتص الزك
ال: قال. فعجبنا له يسأله ويصدقه: قال. قال صدقت. سبيال ان ؟ ق أخبرني عن اإليم ؤمن : ف أن ت

ره ره وش در خي ؤمن بالق ر وت ـوم اآلخ له والي ه ورس ه وكتب ا ومالئكت ال. ب ال. صدقت: ق : ق
راك أن عبد هللا كأنك: فأخبرني عن اإلحسان ؟ قال ه ي راه فإن ال. تراه فإن لم تكن ت أخبرني : ق ف

ال اعة ؟ ق ائل: عن الس ن الس أعلم م ا ب ؤول عنھ ا المس ان، ..." (م اب اإليم لم، كت ، ٢٠١٣مس
  ).٣٦، ص٨حديث رقم 

ه أو مستقالً  وفي مجال االتصال غير اللفظي الذي يأتي مصاحباً لالتصال اللفظي ومكمالً ل
ى ال ريم إل رآن الك الىعنه يشير الق ه تع ا في قول ا، كم ة وأدواتھ م( myz  }  |  {l       :كتاب : القل

الى). ١اآلية  ه تع m  r   q  p        o  n  m  l  :ويشير إلى دور العينين في االتصال كما في قول
  w     v  u          t  sl )ى التواصل البصري؛ ومن ). ٥١اآلية : القلم كما تشير السنة المطھرة إل

الذلك ما  ه وسلم يخطب الناس : رواه جابر بن عبد هللا حيث ق جاء رجل والنبي صلى هللا علي
ال ة، فق وم الجمع ا فالن: "ي ال"أصليت ي ال: ؟ ق ين: "ال، ق اركع ركعت م ف اب " (ق البخاري، كت

  ). ٣١٥، ص٨٨٨، حديث رقم ٢٠١٣الجمعة، 

ر اللفظي رات الوجه،  وقد تضمن القرآن الكريم أيضاً كثيرا من مظاھر االتصال غي كتعبي
الى ه تع ي قول ا ف mÇ              Æ   Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½È     Ê  É  :كم

Î  Í     Ì  ËÏ  l )ة : الحج الى) ٧٢اآلي ه تع mÑ      Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë     Ê  ÉÒ    Ó :وقول
Ù  Ø          ×  Ö  Õ  Ôl )الى). ١٨اآلية : لقمان ه تع {  ~  _  ̀   m   a :والرأس، كما في قول

  e  d  c  bl )الى). ٦٥اآلية : األنبياء ه تع m  j    i  h  g  :واأليدي، كما في قول
  q   p  o  n  m      l  kl )الى). ٢٧اآلية : الفرقان ±  m       ́ ³  ²  :وقوله تع

   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ̧ ¶     µl )وفي السنة وردت العديد ). ٧اآلية : نوح
ي موسى من ا يم واإليضاح فعن أب لشواھد على استخدام النبي صلى هللا عليه وسلم ليديه في التعل

ال ان يشد بعضه بعضاً : "األشعري أن النبي صلى هللا عليه وسلم ق م  ".المؤمن للمؤمن كالبني ث
  ).     ٢٢٤٣، ص٥٦٨٠، حديث رقم ٢٠١٣البخاري، كتاب األدب، ( .شبك بين أصابعه

الى. ن الكريم إلـى المسافةوكذلك أشار القرآ ه تع نجم( mj  i  h  g  fl  : كما في قول : ال
الى. والقرب). ٩اآلية  ه تع ا في قول ¥  ¦  § ̈   ©  m  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  :كم
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  ̧ ¶  µ   ́ ³l )رة ة : البق د). ٣٥اآلي الى. والبع ه تع ي قول ا ف {  ~  _ ̀    m :كم
al )الى. واالتجاه). ١٨٧اآلية : البقرة ه تع mq  p  o  n  m  lr     s  :كما في قول

u  tv  {   z  y  x  w|  £  ¢  ¡            �  ~  }¤l  )رة ة : البق ا ). ١٤٤اآلي كم
الى ه تع ا في قول ر اللفظي كم اط االتصال غي اً من أنم ا نمط ى المالبس باعتبارھ  :أشار كذلك إل

mw  v  u    t  s  r  q  p  o  n  mx    {  z  y~  }  |�    £  ¢   ¡
¤l )ي ). ٥٩اآلية : األحزاب رأة الت ونوع اللباس ھنا رسالة صريحة كفيلة برد األذى عن الم
لم . ترتديه ه وس ن عمر أن رسول هللا صلى هللا علي د هللا ب وكذلك األمر بالنسبة للرجال؛ فعن عب
ال ة": ق وم القيام ه ي ر هللا إلي يالء ال ينظ ن الخ ه م ر ثياب ذي يج اس . ("إن ال اب اللب لم، كت مس

ة يبعث ) ١٦٥٢، ص٢٠٨٥، حديث رقم ٢٠١٣والزينة،  ؛ ألن صاحب الثوب في مثل ھذه الحال
ى . برسالة تتضمن الترفع عن خلق هللا تعالى تقبل عل ه المس كما أشار إلى الصوت الذي قد يترجم
الى ه تع ا في قول رة؛ كم ور( mË  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  ÄÌ  l  :شكل صور مثي ة : الن اآلي

٣١ .(  
  

  الدراسات السابقة
ة،  ين من جوانب مختلف ة األداء التدريسي للمعلم اس مدى فاعلي اھتم العديد من الباحثين بقي
من خالل رصد أنماط االتصال بينھم وبين طلبتھم بھدف اإلفادة من ذلك في تطوير أداء المعلمين 

ة التعلمي ة التعليمي ع العملي ة . ةمما يؤثر بشكل إيجابي في واق ففي مجال األداء التدريسي للطلب
ة أجرى نشوان  المعلمين ة الميداني ى ) ١٩٩٣(في أثناء ممارستھم للتربية العملي دراسة سعت إل

درز  ، Flandersتحليل التفاعل اللفظي الذي يتم بين الطلبة المعلمين وطلبتھم باستخدام نظام فالن
المعلم ھو السلوك السائد في معظم المواقف وقد توصلت الدراسة إلى أن السلوك اللفظي للطالب 

ة ) ١٩٩٥(وأجرى إبراھيم وعبد المقصود . التعليمية امج التربي درة برن دراسة للتحقق من مدى ق
درة  ى عدم ق العملية على اكساب الطلبة المعلمين مھارات تدريسية محددة، وخلصت الدراسة إل

ارات اب مھ ى اكتس ة عل اركة و: الطلب درس، والمش رض ال ئلة، ع تخدام األس ل، واس التواص
ويم ) ١٩٩٥(وأجرى المصلحي . واستخدام الوسائل التعليمية، وختم الدرس ى تق دراسة ھدفت إل

ائج  ارات محددة حيث أظھرت النت األداء التدريسي للطلبة المعلمين في التربية اإلسالمية في مھ
ـن  ارتفاع األداء التدريسي لدى أفراد عينة الدراسة في مھارات منھا أساليب التدريس، والتمكن م

ر اللغوي ام مرسي . المادة، والوسائل التعليمية، والتعزيز، والتفاعل الصفي، والتعبي ) ١٩٩٧(وق
د  ارات، وق ن المھ ة م ى مجموع ين عل ة المعلم دريب الطلب ـج لت راح برنام تھدفت اقت ة اس بدراس

و أظھرت نتائجھا وجود فروق دالة إحصائياً لصالح المجموعة التجر ى وجود نم ل عل يبية مما دل
رح امج المقت ة البرن دة فاعلي ارات مؤك ك المھ ي تل دربين ف دى المت ود . ل رى محم ) ٢٠٠٠(وأج

ا  ارة تدريسية منھ ين مھ ين في ست وثالث ة المعلم دراسة بھدف تقويم األداء التدريسي لدى الطلب
د  .بوجه عام مھارات التواصل، وقد كشفت النتائج عن انخفاض مستوى األداء التدريسي ام عب وق



 ٢٣٥٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد العياصرة

 ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

باطات  رحيم والش ة ) ٢٠٠٣(ال ات التربي تخدام طالب ة اس ن درج ى الكشف ع دفت إل ة ھ بدراس
ائج  رت نت د أظھ ارات االتصال، وق ابوس مھ لطان ق ة الس ي جامع ة ف ة التربي ي كلي المية ف اإلس

اك الدراسة أن جميع مھارات االتصال تم استخدامھا من قبل الطالبات بمستويات متفاوتة،  وأن ھن
ر  ارات غي ة بالمھ ة مقارن فروق ذات داللة إحصائية في درجة االستخدام لصالح المھارات اللفظي
رھن  ارات االتصال من غي اللفظية، وأن الطالبات الممتازات أكاديمياً كن أفضل في استخدام مھ

  .من الطالبات ذوات المستويات األكاديمية األقل

ي تناولت  المعلمين مجال األداء التدريسي لدىوأما في  فقد أجريت العديد من الدراسات الت
ر دراسة ) ١٩٨٤(فقد أجرى حسن . تحليل مھارات التفاعل والتواصل اللفظي استھدفت تعرف أث

ة، حيث أظھرت  استخدام استراتيجيتين للتفاعل اللفظي في تدريس عينة من طلبة المرحلة الثانوي
ةالدراسة أثر االستراتيجيتين المذكورتين  دى الطلب دريس ل راھيم . في تحسين مستوى الت ام إب وق

دى ) ١٩٨٨( ويم األداء التدريسي ل بدراسة استخدم فيھا نموذج فالندرز للتفاعل اللفظي بھدف تق
ين  تخدامھا ب ود اس ددة يس ا مح اك أنماط ى أن ھن ة إل د توصلت الدراس ة، وق ة العربي ي اللغ معلم

ة ل الدراس طة مح دارس المتوس ي الم يد وأج. معلم ر ) ١٩٩٠(رى الس دف تقصي أث ة بھ دراس
ة أن  فت الدراس د كش دريس، وق ي الت ى التفاعل اللفظي ف ة عل ة المعملي دخلين للدراس تخدام م اس
اط  الستخدام مدخلي االكتشاف شبه الموجه، والتدريبات المعملية أثراً إيجابياً في ظھور بعض أنم

يم األسا ة التعل ة مرحل دريس طلب دان  .سيالتفاعل اللفظي في ت أداة خاصة ) ٢٠٠١(وصمم حم
ة، حيث  لقياس التفاعل اللفظي الشامل في غرفة الدراسة لدى المعلمين في عشرين مدرسة ثانوي

ة ة الدراس دى عين تخدمة ل ة األداة المس ى فاعلي ة عل دت الدراس را . أك ام الف ة ) ٢٠٠٤(وق بدراس
ة ي مرحل في لمعلم ي الص ي اللفظ ويم األداء التدريس ى تق دفت إل ن  ھ دنيا م ية ال يم األساس التعل

خريجي الجامعات الفلسطينية، وقد كشفت الدراسة ارتفاع نسب كالم المعلمين في الحصة بصفة 
ات  ين والمعلم ين المعلم اط التفاعل اللفظي الصفي ب ة أنم ي ممارس ارب ف د تق ه يوج ة، وأن عام

ة ب د المعلمات مقارن ر المباشر عن ادة الكالم غي وأجرى نصر . المعلمينعموماً مع مالحظة زي
د بينت ) ٢٠٠٤(الدين  ة، وق دراسة بھدف تعرف واقـع التفاعل الصفي داخل المدرسة الجزائري

ات ن المعوق ر م ة  لكثي ه عرض أمول وأن ل الصفي دون الم ة أن التفاع ادة . الدراس رت حم وأج
ي) ٢٠٠٦( ة ف ة اإلعدادي ة المرحل دى طلب ارات التواصل الرياضي ل رف مھ دف تع ة بھ  دراس

ً . مصر ان منخفضا ة الدراسة ك راد عين دى أف ام . وقد أظھرت الدراسة أن مستوى االتصال ل وق
حي  رة ) ٢٠١٠(الش ـي األس المي ف وي اإلس ال الترب ارات االتص رف مھ تھدفت تع ة اس بدراس

راد  والمدرسة ودرجة ممارستھا في سلطنة عمان، وقد خلصت الدراسة إلـى أن درجة ممارسة أف
ين العينة لمھارات ا وع ب ر الن ة تعزى لمتغي روق ذات دالل م تظھر ف ه ل ة، وأن التصال كانت عالي

ع استخدام معلمي ) ٢٠١١(وأجرى الخروصي . المعلمين والمعلمات دراسة استھدفت تعرف واق
ا الدراسة  ي أسفرت عنھ ائج الت رز النت التربية اإلسالمية لمھارات طرح األسئلة الصفية، ومن أب

ارة اال ين انخفاض مستوى مھ اء طرح المعلم تھم في أثن ين وطلب ين المعلم ة ب ر اللفظي تصال غي
  .ألسئلتھم الصفية
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ي  ة اإلسالميةوف ال التربي د  مج ام أحم ة ـ ق نة النبوي ريم والس رآن الك ي الق داً ـ أي ف تحدي
ت ) ٢٠٠٣( د تناول ريم، وق رآن الك ي الق ر اللفظي ف ان االتصال غي ع مظ تھدفت تتب ة اس بدراس

تم ا اش ة م االدراس ر اللفظي ومنھ ق باالتصال غي ن موضوعات تتعل ريم م رآن الك ه الق : ل علي
ذات،  ة لل اءات المكيف د، واإليم تخدام الي اءات باس ه، واإليم رات الوج العين، وتعبي ال ب االتص
ر حاسة  ة أوضاع الجسم، واالتصال عب زة، وھيئ واإليماءات المكيفة لألشياء، واإليماءات الرام

ن . حواس األخرى، واستخدام المسافة واالتجاه، واللباس واأللواناللمس، واالتصال عبر ال وقام ب
ور  ل ) ٢٠١٠(عاش ن خالل تحلي رة، م نة المطھ ي الس ال ف ول االتصال اللفظي الفّع ة ح بدراس

  . معمق لخطبة الوداع واستخالص أنماط االتصال اللفظي الواردة فيھا

ةوفي  انزفورد  مجال الدراسات األجنبي ة االتصال  (Hansford. 1988)أشار ھ ى أھمي إل
ات  ر في طبق غير اللفظي باإليماءات، وتعبيرات الوجه، وحركات الجسم، والمظھر العام، والتغي
الصوت، وأكد أن فاعلية الدروس ال تعتمد فقط على ما يقوله المدرس للطلبة بل على طريقة قوله 

ك ة مع ذل ي. ومدى تفاعل الطلب د وبيب ذلك أشار بتالن ى   (Butland & Beebe. 1992)وك إل
ى  ا إل ي وخلص ل الدراس ل الفص م داخ ي للمعل ر اللفظ ي وغي ال اللفظ ارات االتص ة مھ   أھمي

تعلم توى ال ى مس ا عل ا وتأثيرھ تن . فاعليتھ ام اوس ا  (Austin. 1992)وق ين فيھ ة ب   بدراس
ارات  يل، ومھ ى التحص ابي عل ر إيج ال أث ة االتص ة لتنمي تراتيجيات مختلف تخدام اس   أن الس

ادة و الم اه نح ر، واالتج ر. التفكي د فرايم ة  (Frymier. 1993) وأك ته أن دافعي ي دراس   ف
م ر اللفظي للمعل ادة مستوى االتصال اللفظي وغي د بزي دمان . الطالب تزي و وفري وأجرى ديبول

(DePaulo & Friedman. 1997)  ر اللفظي، حيث دراسة واسعة ومعمقة حول االتصال غي
ة خلصت الدراسة إلى وجو ة والتعبيري ى الجوانب اإلدراكي د تأثير كبير لالتصال غير اللفظي عل

يھم اً عل أثيره اجتماعي ى ت ة وإل ان واوستريا . للطلب ام قرب  (Qurban & Austria. 2009)وق
دى  ال ل ارات االتص ين مھ وير وتحس ي تط ي ف نھج التجريب ر الم ى تقصي أث دفت إل ة ھ بدراس

ارات االتصال القائمين على تطوير نظم المعلومات،  نھج في تحسين مھ ذا الم ر ھ حيث بينت أث
ونتز وآخرون . محل الدراسة ام ك ر  (Kuntze. et.al. 2009)وق ى تعرف أث بدراسة ھدفت إل

ائج الدراسة أن أداء المجموعات  د بينت نت ارات االتصال، وق ى اكتساب مھ دريبي عل امج ت برن
كان أفضل من أداء المجموعة الضابطة  التي تدربت على مھارات االتصال في االختبار البعدي

  .التي لم تتدرب عليھا

ابقة ات الس ى الدراس ب عل تعراض : تعقي م اس د ت وع ) ٢٤(لق ة بموض ة ذات عالق دراس
ي  ة الدراسات الت ى طبيع الدراسة الحالية حيث صنفت ضمن أربعة محاور؛ لتسھيل التعرف عل

اح تم الب ي اھ ا الت ي، والزواي ااھتمت بھذا الحقل البحث ك الدراسات من خاللھ . ثون في معالجة تل
ويتضح مما تقدم أن جل الدراسات السابقة المشار إليھا والتي أجريت في بلدان مختلفة تركز جھد 
ي  املين ف ين الع ي للمعلم ين، واألداء التدريس ة المعلم ي للطلب ى األداء التدريس ا عل احثين فيھ الب

  .ل في القرآن الكريم والسنة المطھرةالميدان من جوانب عديدة، وعلى أنماط االتصا

ة؛ إذ  دف بصفة عام ث الموضوع والھ ن حي ابقة م ات الس ع الدراس ة م ذه الدراس ق ھ وتتف
تستھدف تقصي مدى فاعلية األداء التدريسي للمعلمين من خالل رصد أنماط االتصال بينھم وبين 
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ة ة التعلمي ة التعليمي ع العملي ي تحسين واق ك ف ادة من ذل تھم لإلف ع الدراسات . طلب ا تختلف م بينم
م  ين؛ إذ ل دى المتعلم ة ل ر اللفظي ة وغي قيھا اللفظي ارات االتصال بش ا مھ ابقة من حيث تناولھ الس

ا وع واحد منھم ى ن رات . تقتصر كما في الدراسات السابقة عل ر متغي ا حاولت تقصي أث ا أنھ كم
ار ين لمھ ا، النوع، وموضوع الدرس، والصف، والخبرة في استخدام المعلم ات االتصال بنوعيھ

 ً ابقة . وھو ما لم تقم به الدراسات السابقة عموما وكذلك فإنه من خالل االطالع على الدراسات الس
ارات  ن مھ دود م دد مح ى ع ا اقتصرت عل وحظ أنھ د ل ا أم وصفية فق ة منھ واء أكانت تجريبي س

ارات االتصال بينما حاولت ھذه الدراسة أن تحصر إلى حد كبير مھارات االتصال ا ة، ومھ للفظي
ق بكل  وي المتعل االتصال غير اللفظية وتضمنھا في أداة الدراسة بعد مراجعة معمقة لألدب الترب

  . منھما
 

  مشكلة الدراسة وأسئلتھا
ل  ى التفاع وم عل ا تق الء أنھ ظ بج ة يالح ة التعلمي ة التعليمي ة العملي ي طبيع تمعن ف إن الم

واء أكان ين س ة والمعلم ين الطلب اركة ب ارة والمش ة، أم اإلش ة الدال ة، أم الحرك ة المنطوق ت بالكلم
ويعد إتقانھا . المعبرة، وھذه األمور ھي التي تندرج تحتھا مھارات االتصال بين الطلبة والمعلمين

ى ضعف  دل عل ه ي ا فإن ا إغفالھ ة، وأم ة التعلمي ة التعليمي ى حسن سير العملي مؤشراً واضحاً عل
توياتھا  التفاعل بين المعلمين والطلبة مما ا بمس راد تحقيقھ ة الم ينعكس سلباً على األھداف التعليمي

  . ومجاالتھا المختلفة

ل،  وقد الحظ الباحث عن قرب بحكم تدريسه لمجموعة كبيرة مـن المعلمين والمعلمين األوائ
دريس،  رق الت ررات ط ي مق دور ف ت ت ي كان ات الت الل المناقش ن خ ويين، وم رفين الترب والمش

ة في والتربية العملي ة العملي ة التربي ة لطلب ارات الميداني ة، والتطبيقات الميدانية، ومن خالل الزي
ة اإلسالمية  ة في استخدام معلمي التربي درجات متفاوت الميدان أنھم يؤكدون على وجود ضعف ب

ة  ذه الدراس اءت ھ ذا ج ة؛ ل ر اللفظي ال غي ارات االتص ة، ومھ ال اللفظي ارات االتص دفلمھ  بھ
ة التعرف إلى مدى  ارات االتصال اللفظي ان لمھ استخدام معلمي التربية اإلسالمية في سلطنة عم

  :ولتحقيق ذلك فإنھا تسعى لإلجابة عن السؤالين اآلتيين. وغير اللفظية في ضوء بعض المتغيرات

ؤال األول ارات  :الس ان لمھ لطنة عم ي س المية ف ة اإلس ي التربي تخدام معلم ة اس ا درج م
  ت التواصل غير اللفظية ؟التواصل اللفظية، ومھارا

اني ؤال الث ان  :الس لطنة عم ي س المية ف ة اإلس ي التربي تخدام معلم ة اس ف درج ل تختل ھ
رات اختالف متغي ة ب ر اللفظي ارات التواصل غي ة، ومھ ارات التواصل اللفظي م : لمھ وع المعل ن

ة( م، ومعلم درس )معل وع ال رى(، وموض الوة، ودروس أخ امن، (، والصف )ت امس، والث الخ
  ؟) سنوات ٨سنوات، وفوق  ٨ـ  ٥سنوات فما دون، ومن  ٤(، والخبرة )لعاشروا
  



 "......استخدام معلمي التربية اإلسالمية في سلطنة عمان مھارات "ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٦٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  أھمية الدراسة
ين أطراف  وم ب ذي ينبغي أن يق ال ال ى التواصل الفّع ة عل ة الحديث ات التربوي د التوجھ تؤك

اً العملية التعليمية التعلمية على الحوار والتفاعل التشاركي بأشكاله المختلفة؛ عمودياً وأفقياً ودا ئري
 ً ا ى يصبح االتصال . وذلك بغية تحقيق األھداف التعليمية المخططة معرفياً ووجدانياً ومھاري وحت

ة التواصل أحادي  ل من ھيمن بشقيه اللفظي وغير اللفظي واقعاً في مدارسنا فال مناص من التقلي
داوي  ؛ ألن التعليم الناجح ھو التعليم الذي يتسم كما يشير)النازل من المعلم(االتجاه  ، ٢٠١٠(حم

  ".بالحرية، والتعبير، والتبادل، والفاعلية) "١٢ص

ولذلك فإن أھمية ھذه الدراسة تأتي من أھمية الموضوع الذي تسعى إلى بحثه وھو موضوع 
دريس؛ إذ أن  ة الت االتصال التعليمي وذلك بالنظر إلى أھميته المحورية ، وتأثيره الفاعل في عملي

ر تعرف مدى استخدام معلمي ال ة وغي ارات االتصال اللفظي تربية اإلسالمية في سلطنة عمان لمھ
ز  و تعزي ار نح د المس ي تحدي اھم ف ا يس ع مم رات يشخص الواق ي ضوء بعض المتغي ة ف اللفظي
ذوي  ة ل ة راجع وفر تغذي ذي ي ا، األمر ال االستخدام لھذه المھارات، أو معالجة أوجه القصور فيھ

اراتالعالقة من مشرفين ومعلمين ومتخذي ق ذه المھ ة ھ ويمكن اإلشارة . رار تساعدھم في تنمي
ة  ر اللفظي ة وغي أيضاً أنه يمكن اإلفادة من أداة الدراسة كبطاقة مالحظة لمھارات االتصال اللفظي

  .بما انطوت عليه مـن مراجعة معمقة لألدب التربوي المتعلق بموضوعھا
  

  مصطلحات الدراسة
  :تعريفات اإلجرائية اآلتيةتأخذ المصطلحات الواردة في الدراسة ال

ة ال اللفظي ارات االتص ة : مھ ة المنطوق اظ اللغوي تخدام األلف ب اس ي تتطل درات الت ي الق ھ
ار والمعلومات  ادل لألفك والرموز الصوتية في أثناء العملية التعليمية التعلمية، بما تتضمنه من تب

ـا وي. والخبرات التي تتم فيھا بھدف إيجاد فھم مشترك بين أطرافھا قاس مدى استخدام المعلمين لھ
  .بالمقياس المتدرج الخمـاسي الذي تضمنته بطاقـة المالحظة المعدة لھذا الغرض

ة ر اللفظي ة وتتطلب  :مھارات االتصال غي ر اللفظي ة غي ى اللغ د عل ي تعتم درات الت ھي الق
ام،  واألدوات، استخدام اإلشارات واإليماءات، وتعبيرات الوجه، وحركات الجسم، والمظھر الع

رات  والمكان في أثناء العملية التعليمية التعلمية، بما تتضمنه من تبادل لألفكار والمعلومات والخب
اس . التي تتم فيھا بھدف إيجاد فھم مشترك بين أطرافھا ا بالمقي ين لھ اس مدى استخدام المعلم ويق

  .المتدرج الخماسي الذي تضمنته بطاقة المالحظة المعدة لھذا الغرض
  
  ود الدراسةحد

ددھم  الغ ع المية الب ة اإلس ي التربي ن معلم ة م ى عين ة عل رت الدراس اً ) ٣٦(اقتص معلم
؛ ولذلك فإن )٢٠١١/٢٠١٢( ومعلمة، من محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للعام الدراسي
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ذي طبقت  ان ال ه، والمك ذي أجريت خالل ان ال ا، وفي الزم نتائجھا تتحدد في الفئة المستھدفة منھ
  .كما تتحدد باألداة المستخدمة فيھا وتتمثل ببطاقة المالحظة التي أعدھا الباحث. يهف

  
  إجراءات الدراسة

ر : منھجية الدراسة نھج األكث ه الم ي؛ لكون نھج الوصفي التحليل استخدم في ھذه الدراسة الم
  .مالءمة لتحقيق أھدافھا

ة رات الدراس دى :متغي و م اً، وھ راً تابع ة متغي منت الدراس ة  تض ي التربي تخدام معلم اس
ة ر اللفظي ة وغي ارات التواصل اللفظي ان مھ لطنة عم ـي س ن . اإلسالمية ف دداً م ا تضمنت ع كم

ي تقلة، وھ رات المس م : المتغي وع المعل ة(ن م، ومعلم درس )معل الوة، ودروس (، وموضوع ال ت
رى ر(، والصف )أخ امن، والعاش امس، والث رة )الخ ن  ٤(، والخب ا دون، وم نوات فم  ٨ ـ ٥س

  ).سنوات ٨سنوات، وفوق 
 

  مجتمع الدراسة وعينتھا
يم األساسي في  مجتمع الدراسةيتكون  ة من التعل ة الثاني من معلمي التربية اإلسالمية للحلق

ة وب الباطن ددھم محافظة جن الغ ع ى) ١٦٥(، الب ة، ويتوزعون عل اً ومعلم ة) ٣٧( معلم . مدرس
  .)٢٠١١وزارة التربية والتعليم، (

ا  ة الوأم ن  دراسةعين نھم ) ٣٦(فتكونت م ة، م اً ومعلم اً، و) ١٨(معلم ة) ١٨(معلم . معلم
ن  ارھم م م اختي ث ت ة، ) ١٢(حي ذكور، و) ٦(مدرس دارس لل ة ) ٦(م ع ثالث اث بواق دارس لإلن م
ة ل مدرس ن ك ين م بتھا . معلم ت نس وائية، وبلغ ة العش ة الطبقي ة بالطريق ار العين م اختي د ت وق

  .من مجتمع الدراسة%) ٢١٫٨(
  
  داة الدراسةأ

ة المالحظة  ألغراض ھذه الدراسة، بطاقة مالحظةتم استخدام  :بناء األداة رى وبطاق ا ي كم
دان  دريس ) ١٢، ص٢٠٠١(حم ارات الت اس مھ ة لقي ر أدوات البحث العلمي مالءم د من أكث تع
ة وقد اشتقت ھذه البطاقة من عدة مصادر تمثلت باألدب التربوي المتعلق بالخلفية النظري. الصفي

ابقة ات الس ة، والدراس ذه الدراس ابقة. لھ ات الس ي بعض الدراس واردة ف اييس ال ة المق . ومراجع
ذا المجال ة في ھ ة والعملي ة المالحظة في . باإلضافة إلى خبرة الباحث النظري د تكونت بطاق وق

ن  ة م ع ) ٤٢(صورتھا األولي رة؛ بواق ة، و) ١٨(فق ارات التواصل اللفظي رة لمھ رة ) ٢٤(فق فق
ار ةلمھ ر اللفظي ل غي اس . ات التواص ط مقي ى نم ي عل درج خماس اس مت اد مقي م اعتم وت
ة الدراسة  (Likert)ليكرت راد عين ة أف د . لدرجة موافق م تحدي د ت ين فق ى رأي المحكم اء عل وبن

بية،  ا النس مدى االستخدام لكل محور من محاور األداة  بالنظر إلى متوسطاتھا الحسابية، وأھميتھ
 : يليومدلوالتھا، كما 
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  مرتفع جداً %)                              ١٠٠ـ % ٨٥(                              ٥ـ  ٤٫٢٥

  مرتفع%)                                ٨٤ـ % ٧٠(                          ٤٫٢٤ـ  ٣٫٥٠

  متوسط       %)                         ٦٩ـ % ٥٥(                          ٣٫٤٩ـ  ٢٫٧٥

  منخفض%)                                ٥٤ـ % ٤٠(                              ٢٫٧٤ـ  ٢

  منخفض جداً %)                                ٣٩ـ % ١(                            ١٫٩٩ـ , ٠١

ظة عن طريق تم التحقق من الصدق الظاھري وصدق المحتوى لبطاقة المالح :صدق األداة
ة  ة التربي ي كلي نفس ف م ال اھج وعل ي المن ين المتخصصين ف ى مجموعة من المحكم عرضھا عل

ان يم في سلطنة عم ة والتعل اھج في وزارة التربي رة المن د . بجامعة السلطان قابوس، ومن دائ وق
الغ عددھم  ين الب اً، ) ١١(عدلت بطاقة المالحظة في ضوء مالحظات واقتراحات المحكم محكم

ة، و) ١٥(فقرة بواقع ) ٣٦(أصبحت تتكون من  حيث ارات التواصل اللفظي رة لمھ رة ) ٢١(فق فق
ا، وعدلت  امالت تمييزھ دني مع رات لت د أن حذفت ست فق ة، بع ر اللفظي ارات التواصل غي لمھ

 .صياغة فقرتين التفاق ستة محكمين على أفضلية تعديلھما

مواقف تعليمية ) ٨(تخدمة اختار الباحث للتحقق من ثبات بطاقة المالحظة المس :ثبات األداة
دى) حصص( ة م ام بمالحظ م ق ة، ث ة الدراس ارج عين ن خ ة  مصورة م ي التربي تخدام معلم اس

ة ة المالحظ تخدماً بطاق ة، مس ر اللفظي ة وغي ارات التواصل اللفظي ام . اإلسالمية مھ ك ق د ذل وبع
وي(باحث آخر  ھا وتحلي) مشرف ترب ة نفس ة بمالحظة المواقف التعليمي ا وفق بطاق ا وتفريغھ لھ

ل بصورة واضحة اق . المالحظة بعد أن شرحت له إجراءات وخطوات التحلي ان معامل االتف وك
ة ھولستي  ة  Holstiبين الباحث وزميله وفق معادل د طعيم ا عن ) ١٧٨، ص١٩٨٧(المشار إليھ

 . ، وھو معامل اتفاق كاف ألغراض الدراسة),٩٠(يساوي 

 –ذلك باستخدام معامل االتساق الداخلي وفق معادلة ألفا وقد تم حساب ثبات األداة ك
، وھـو معامل ثبات مرتفع يجعل األداة ),٩٥(حيث بلغ  (Cronbach - Alpha)كرونباخ 

يبين معامالت االتساق لكل من مھارات التواصل ) ١(والجدول . صالحة إلجراء الدراسة
  .اللفظية، ومھارات التواصل غير اللفظية، ولألداة ككل

  .معامالت االتساق لكل محور من محاور أداة الدراسة، ولألداة ككل: )١( جدول

 الفا كرونباخمعامل  عدد الفقرات المحور م
 ٨٧٫٢ ١٥ مھارات التواصل اللفظية ١
 ٩٢٫٣ ٢١ مھارات التواصل غيراللفظية ٢

 ٩٤٫٧ ٣٦ الكلي
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  إجراءات تطبيق األداة
  :تيتمت إجراءات التطبيق وفق التسلسل اآل

تطبيق بطاقة المالحظة على عينة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  -
أي في ثالثة عشر أسبوعاً، وذلك  ١٩/١٢/٢٠١١ـ  ١٤/٩/٢٠١١خالل الفترة من  ٢٠١١

  . وفقاً لظروف المعلمين والمعلمات والحصص المتاحة لعملية المالحظة

الباطنة لالتفاق مع المعلمين والمعلمات حول زيارة مدارس التطبيق في محافظة جنوب  -
. مواعيد الزيارات الصفية بما ال يتعارض مع االمتحانات، أو أية معيقات يتوقع حصولھا

  .ولإلجابة عن تساؤالتھم

. حصة؛ حصتين لكل معلـم، وحصتين لكل معلمة) ٧٢(تحديد الزيارات الصفية بواقع  -
، واألخرى في أي درس يتضمن أحد بحيث تكون حصة لكل منھما في درس للتالوة

  .موضوعات التربية اإلسالمية األخرى، وفي يومين مختلفين

استئذان المعلمين والمعلمات في تصوير حصصھم ضمن ضوابط محددة؛ للرجوع إليھا  -
للتأكد من نتائج المالحظة المباشرة التي تم التوصل إليھا والتي دّرب جيداً مشرفان متميزان 

وفق ) رف لمالحظة حصص المعلمين، ومشرفة لمالحظة حصص المعلماتمش(للقيام بھا 
  .البطاقة المعدة لھذا الغرض

تحديد المشرف المتعاون لتصوير حصص المعلمين، والمشرفة المتعاونة لتصوير حصص  -
المعلمات، والتأكد من إتقانھما لعملية التصوير، التي يجب أن تبدأ من بداية الحصة 

  . نھايتھاالدراسية وأن تنتھي ب

-  ً   .تفريغ نتائج المالحظة في البطاقات الخاصة بكل حصة من الحصص لمعالجتھا إحصائيا
  

  المعالجات اإلحصائية
ة ات المعياري ابية، واالنحراف طات الحس تخدام المتوس م اس ة ت ئلة الدراس ن أس ة ع . لإلجاب

ار  اين. T-test) ت(واختب ل التب ى ا.  One Way ANOVAوتحلي اداً عل ك اعتم امج وذل لبرن
  . SPSSاإلحصائي 

  
  نتائج الدراسة ومناقشتھا

ؤال األول ة بالس ائج المتعلق لطنة  :النت ي س المية ف ة اإلس ي التربي تخدام معلم ة اس ا درج م
  عمان لمھارات التواصل اللفظية، ومھارات التواصل غير اللفظية ؟
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ات المع ابية، واالنحراف ة، والنسب لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحس ياري
ارات التواصل  ة، ومھ ارات التواصل اللفظي المئوية لدرجة استخدام معلمي التربية اإلسالمية مھ

  ).٢(ورصدت النتائج في الجدول . غير اللفظية

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسبة المئوية لدرجة استخدام : )٢( جدول
  .التواصل اللفظية، ومھارات التواصل غير اللفظيةالتربية اإلسالمية مھارات  معلمي

عدد  المحور
الفقرات

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية 

درجة 
 االستخدام

 متوسطة %٦٤ ,.٧٩٧ ٣٫٢٠ ٢١مھارات التواصل غير اللفظية
 منخفضة %٤٨ ,.٧٦٩ ٢٫٤٠ ١٥ مھارات التواصل اللفظية

 متوسطة%٥٧٫٤ ,.٧٥٧ ٢٫٨٧ ٣٦ الكلي

دول  ي الج اء ف ا ج دى ) ٢(لوصف م ي بخصوص م المية ف ة اإلس ي التربي تخدام معلم اس
ة، سلطنة عمان ر اللفظي ارات التواصل غي ة، ومھ ارات التواصل اللفظي ى  مھ تناد إل م االس د ت فق

ت وبناء عليه فقد أظھر. المعيار الذي وافق عليه المحكمون، تبعاً لما جاء في إجراءات بناء األداة
ان النتائج أن متوسط درجة استخدام ة اإلسالمية في سلطنة عم ارات التواصل معلمي التربي  مھ

داره  ابي مق ط حس طة، بمتوس ت متوس ة كان ورة عام ت )٢٫٨٧(بص بية بلغ ة نس ، وبأھمي
دين %)٥٧٫٤( ه دراسة نصر ال ا أشارت إلي ع م ذه النتيجة تختلف م دت ) ٢٠٠٤(، وھ ي أك الت

ي وغي ا ضعف التواصل اللفظ ع م ف م ا تختل ة، كم ة الجزائري ي المدرس دى معلم ي ل ر اللفظ
ة الدراسة كانت ) ٢٠١٠(خلصت إليه دراسة الشحي  دى عين ارات االتصال ل ي بينت أن مھ الت

ة ور . مرتفع ى حصول مح ائج إل ارت النت ا أش ةكم ر اللفظي ارات التواصل غي ى متوسط  مھ عل
ر تقدماً على محور م%) ٦٤(، بأھمية نسبية بلغت )٣٫٢٠(حسابي مقداره  ارات التواصل غي مھ

ة تخدمون اللفظي ين يس ي أن المعلم ا يعن ة؛ مم ر اللفظي ارات التواصل غي طة مھ ة متوس  .بدرج
داره  مھارات التواصل اللفظيةوأشارت النتائج كذلك إلى حصول محور  ى متوسط حسابي مق عل

ت )٢٫٤٠( بية بلغ ة نس ين %)٤٨(، بأھمي ي أن المعلم ا يعن تخدمو؛ مم ارات التواصل يس ن مھ
ادة  ه دراسة حم ا توصلت إلي ع م ق م ذه النتيجة تتف ة بدرجة منخفضة، وھ ي ) ٢٠٠٦(اللفظي الت

ا  ا تختلف مع م ان منخفضاً، بينم أظھرت أن مستوى االتصال اللفظي لدى أفراد عينة الدراسة ك
داوي  ة حم ه دراس فت عن ي) ٢٠١٠(كش ي ف وي اللفظ ل اللغ ة التواص ى ھيمن ارت إل ي أش  الت

  .المدرسة المغربية مقابل التواصل غير اللفظي

ة،  ل الخدم وقد تعزى ھذه النتائج إلى ضعف برامج إعداد المعلمين في مؤسسات اإلعداد قب
ائي  ويم البن ى ضعف التق ة، وإل ة الكافي دريبات العملي ات والت ى التطبيق وإلى افتقار ھذه البرامج إل

القدرة على تصحيح مسارھا قبل أن تزج بخريجيھا في والتغذية الراجعة لتلك البرامج مما يفقدھا 
وي دان الترب باطات . المي رحيم والش د ال ة عب ائج دراس تنتاج نت ذا االس زز ھ ي ) ٢٠٠٣(ويع الت

ة  ة بجامع ة التربي ي كلي المية ف ة اإلس ات تخصص التربي تخدام طالب ة اس رف درج تھدفت تع اس
ارات رت أن مھ ث أظھ ارات االتصال حي ابوس مھ لطان ق رار  الس تخدامھا بتك م اس االتصال ت
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) ً ً (أو ) غالبا ا ات ) دائم ة، ولصالح الطالب ارات االتصال اللفظي ارات، وخاصة مھ في معظم المھ
ً ) الممتازات(   .  مما يدل على أثر برامج اإلعداد في تكوين مھارات التواصل. أكاديميا

ية من الورش والمشاغل ويمكن أن يضاف إلى السبب أعاله قلة برامج التنمية المھنية التربو
ديم،  ا ق ا ھو موجود منھ ة، وأن م اء الخدم ة اإلسالمية في أثن والدورات التي تعقد لمعلمي التربي

األمر الذي يترك أثره على مستوى ) ٢٠٠٢؛ والحتروشي، ٢٠٠٢اليحيائي، (ومكرر في محتواه 
  .الدراسةأداء المعلمين في مھارات التواصل على النحو الذي كشفت عنه نتائج ھذه 

تخدام ة اس ارات  ولتعرف درج ة، ومھ ارات التواصل اللفظي المية لمھ ة اإلس ي التربي معلم
ة ر اللفظي تخرجت التواصل غي د اس ة فق ـا المختلف ات  بفقراتھ ابية، واالنحراف طات الحس المتوس

ة  ب المئوي ة، والنس طالمعياري اً لمتوس اً وفق اً تنازلي ت ترتيب رات، وُرتِّبَ ـن الفق رة م ل فق اتھا لك
  ).٤(، و)٣(الحسابية، ورصدت نتائجھا في الجدولين 

فقرة من  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لكل: )٣(جدول 
 ً   .الفقرات المتعلقة بمھارات التواصل اللفظية مرتبة تنازليا

المتوسط  مھارات التواصل اللفظية م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 لمئويةا

درجة 
 االستخدام

 متوسطة %٦٩٫٤ ١٫٥٣ ٣٫٤٧ يعلق المعلم على إجابات الطالب ١
يستخدم المعلم وسائل سمعية  ٢

 واضحة
 متوسطة %٦٧٫٦ ١٫٩٧ ٣٫٣٨

ينھي المعلم الدرس بطريقة  ٣
 مشوقة

 متوسطة %٦٦٫٤ ١٫٣٩ ٣٫٣٢

يعطي المعلم للطالب أوامر  ٤
 وتوجيھات وإرشادات

 سطةمتو %٦٠ ١٫٦١ ٣٫٠٠

 منخفضة %٥٢٫٤ ١٫٣٩ ٢٫٦٢ يتحدث المعلم بسرعة مناسبة ٥
يتقبل المعلم مشاعر الطالب  ٦

 وعواطفھم
 منخفضة %٤٨ ,.٨٤ ٢٫٤٠

يستخدم المعلم درجة صوت  ٧
 مالئمة

 منخفضة ٤٧٫٢ ١٫٤٢ ٢٫٣٦

يقوم المعلم بالثناء على الطالب  ٨
 وتعزيزھم

 منخفضة %٤٦ ١٫٠٢ ٢٫٣٠

ات غير ينتقد المعلم التصرف ٩
 المرغوبة للطالب

 منخفضة %٤٢٫٨ ١٫٣٦ ٢٫١٤

يتقبل المعلم أفكار المتعلمين  ١٠
 وتعليقاتھم

 منخفضة %٤٢٫٢ ١٫١٧ ٢٫١١
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  )٣(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  مھارات التواصل اللفظية م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 االستخدام

يشرح المعلم للطالب ويقدم  ١١
 اً علومات وأفكارم

 منخفضة %٤١ ١٫١٨ ٢٫٠٥

يطرح المعلم األسئلة على  ١٢
 الطالب

 منخفضة جداً  %٣٩ ١٫٠٣ ١٫٩٥

يربط المعلم بين عناصر الدرس  ١٣
 وبالتسلسل

 منخفضة جداً  %٣٨ ١٫٠٧ ١٫٩٠

 منخفضة جداً  %٣٤٫٦ ,.٩٤ ١٫٧٣ يبدأ المعلم الدرس بتقديم مالئم ١٤
 يستخدم المعلم لغة واضحة ١٥

 وسليمة
 منخفضة جداً  %٣٠٫٤ ,.٧٩ ١٫٥٢

ى درجة استخدام متوسطة، ) ٣(تشير النتائج الوصفية للجدول  إلى حصول أربع فقرات عل
ى %)٦٩٫٤ـ  ٦٠(وبنسبة مئوية تراوحت بين  ون عل ين يعلق ى أن المعلم ، وھذه الفقرات تشير إل

ة ال ة لبيئ ة الثقافي د تجاھل إجابات الطالب؛ وربما يعود ذلك إلى الطبيع ي تع ا الت دراسة ومجتمعھ
ين . حديث اآلخر أو سؤاله عيب اجتماعي ينسب صاحبه إلى الِكبر ـى استخدام المعلم كما تشير إل

ويعطون للطالب أوامر وتوجيھات . وأنھم ينھون الدرس بطريقة مشوقة. لوسائل سمعية واضحة
يم السمعية وإرشادات؛ ولھذه الفقرات عالقة بإمكانات المدارس التي توفر ال كثير من وسائل التعل

ويمھم ،حيث  ين وتق والبصرية،وبطبيعة االستمارة التي يستخدمھا المشرفون في مالحظة المعلم
اد أنفسھم عن  اً بدرجة متوسطة إلبع ا اھتمام ين يعطونھ ا يجعل المعلم رات مم ذه الفق تتضمن ھ

  .المساءلة

ى درجة استخد) ٣(ويشير الجدول  ة إلى حصول سبع فقرات عل ام منخفضة، وبنسبة مئوي
ين  ت ب ا %)٥٢٫٤ـ %  ٤١(تراوح درِّس بھ ي ي ة الت ول الطريق زت ح رات ترك ذه الفق ، وھ

ة  ار والمعلومات الكافي المعلمون من حيث مناسبة سرعة الحديث، والصوت المالئم، وتقديم األفك
ل مشاعرھم. في أثناء الشرح يھم والكيفية التي يتعاملون بھا مع الطالب من حيث تقب اء عل ، والثن

  . وتعزيزھم، وتقبل أفكارھم وتعليقاتھم، وانتقاد تصرفاتھم غير المرغوبة

أن أربع فقرات قد حصلت على درجة استخدام منخفضة جداً، وبنسبة ) ٣(كما يبين الجدول 
ين  ة تراوحت ب درس %) ٣٩ـ % ٣٠٫٤(مئوي ديم ال ن حيث تق دريس م ة الت ق بطريق وھي تتعل

م، وعرضه  ى الطالب، بشكل مالئ ئلة عل ين عناصره، وطرح األس ربط ب لة وال بصورة متسلس
ا ورد في دراسة . واستخدام اللغة الواضحة والسليمة في أثناء التدريس وھذه النتائج تختلف مع م

  . من حيث أن المعلمين يستخدمون ھذه المھارات بمستوى أعلى) ٢٠٠٤(الفرا 

داً  نخفض ج نخفض، والم توى الم ذا المس ع ھ د يرج ارات  وق ين لمھ تخدام المعلم ن اس م
دى  وفر ل ة الوقت المت ا، قل باب منھ ة من األس ى مجموع تھم إل ين طلب نھم وب ة بي التواصل اللفظي
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ادة  ررة لم دد الحصص المق المعلمين لاللتفات إلى ھذه المھارات والوقوف عندھا كما تستحق؛ فع
محتويات الكتب كما ھي فأصبح  التربية اإلسالمية في كل أسبوع تم تخفيضه إلى النصف مع بقاء

نھم وب م . جلُّ ھم المعلمين السعي إلنھاء المادة العلمية المقررة في الكتاب المدرسي كما ھو مطل
ال ذات الطابع اإلداري  م يقومون بكل األعم وكذلك كثرة األعباء الملقاة على كاھل المعلمين؛ فھ

رة وتصحيحھا ارات الكثي ة والروتيني من حيث إعداد االختب ة المتعلق ، وعمل السجالت المختلف
طة  ات األنش ى جماع راف عل ية، واإلش ة المدرس ة، واإلذاع الب، والمناوب ي للط النمو المعرف ب
اط  ي تن ال الت ذه األعم ة، وھ ديريات التربي ا م ي تطلبھ اليف الت ل التك فية، وعم فية والالص الص

ر من بالمعلمين يقومون بھا دون مساعدة بل وإلى جانب نصاب تدريسي أ سبوعي يصل في كثي
ى  ان إل ً ) ٢٥(األحي بوعيا ة أس ة . حص ة حديث ة مھني ى تنمي ين عل ول المعلم إن حص الي ف وبالت

  .ومالئمة ـ والحالة ھذه ـ يصبح أمراً صعباً ونادراً 

فقرة من  المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعيارية، والنسب المئوية لكل :)٤(جدول 
ً  الفقرات المتعلقة بمھارات   .التواصل غير اللفظية مرتبة تنازليا

المتوسط  مھارات التواصل غير اللفظية م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 االستخدام

 مرتفعة جداً  %٩١٫٨ ,.٩٣ ٤٫٥٩ يعبر المعلم بتحريك الكتفين ١
 مرتفعة جداً  %٩٠٫٦ ,.٨٨ ٤٫٥٣ يستخدم المعلم حركة زم الشفتين ٢
س المعلم الطالب بأن يربت يالم ٣

 على ظھورھم
 مرتفعة جداً  %٨٩٫٤ ١٫٠٧ ٤٫٤٧

يستخدم المعلم كتلة الجسد للتمثيل  ٤
 أو التوضيح

 مرتفعة جداً  %٨٩ ,.٩٣ ٤٫٤٥

يبتسم المعلم حيثما كان ذلك  ٥
 ً  مناسبا

 مرتفعة %٨٠٫٢ ١٫٢٧ ٤٫٠١

يستخدم المعلم حركة ھز الرأس  ٦
 للموافقة أو المعارضة

 مرتفعة %٨٠٫٢ ١٫١٨ ٤٫٠١

يستخدم المعلم الرسم على  ٧
 السبورة أو في الھواء

 مرتفعة %٧٨٫٢ ١٫٣٠ ٣٫٩١

يغير المعلم في طبقة صوته وفي  ٨
 نغمته

 مرتفعة %٧٧٫٢ ١٫٣٥ ٣٫٨٦

يستخدم المعلم حركات العينين  ٩
والحاجب للتعبير عن الدھشة أو 

 التقطيب

 مرتفعة %٧٣٫٦ ١٫٣٤ ٣٫٦٨

 مرتفعة %٧٣٫٤ ١٫٦١ ٣٫٦٧ م الوسائل البصريةيستخدم المعل ١٠
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  مھارات التواصل غير اللفظية م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 االستخدام

يستخدم المعلم تعبيرات الوجه  ١١
 لتكملة مدلول الكالم المنطوق

 متوسطة %٦٩ ١٫٣١ ٣٫٤٥

تقليد بعض ما يصدر يقوم المعلم ب ١٢
 عن الطالب من حركات أو كالم

 متوسطة %٥٩ ١٫٣١ ٢٫٩٥

يالزم المعلم بين الحركات  ١٣
 ً  والكلمات ويربطھما معا

 منخفضة %٥٣٫٦ ١٫٣٠ ٢٫٦٨

يواجه المعلم الطالب بشكل  ١٤
 صحيح

 منخفضة %٤٩٫٤ ١٫٥٦ ٢٫٤٧

يستخدم المعلم المكان كمجال  ١٥
 للحركة بكفاية واضحة

 منخفضة %٤٩٫٤ ١٫٤٧ ٢٫٤٧

يستخدم المعلم حركات اليدين  ١٦
 للتوضيح أو التنظيم

 منخفضة %٤٩ ١٫٣٨ ٢٫٤٥

يكتب المعلم على السبورة  ١٧
 بصورة واضحة

 منخفضة %٤٤٫٨ ١٫٥٠ ٢٫٢٤

يؤشر المعلم بأصابعه للداللة أو  ١٨
 التوضيح أو التعزيز

 منخفضة %٤٤ ١٫٢٢ ٢٫٢٠

حدث ينظر المعلم إلى الطالب المت ١٩
 ال إلى سواه

 منخفضة جداً  %٣٥٫٤ ١٫٠٥ ١٫٧٧

 منخفضة جداً  %٣٥٫٤ ١٫٣٠ ١٫٧٧ يصغي المعلم جيداً إلى الطالب ٢٠
 منخفضة جداً  %٣٠٫٦ ١٫٠٧ ١٫٥٣ يظھر المعلم بمظھر عام الئق ٢١

ة ) ٤(وتشير النتائج الوصفية للجدول  ى درجة استخدام مرتفع رات عل ع فق إلى حصول أرب
بة م داً، وبنس ين ج ة تراوحت ب ين %) ٩١٫٨ـ %  ٨٩(ئوي ى أن المعلم ير إل رات تش ذه الفق ، وھ

ور  ى ظھ ون عل د، ويربت ة الجس فتين، وكتل ة الش تخدمون حرك ين، ويس ك الكتف رون بتحري يعب
ة، وبنسبة . الطالب ى درجة استخدام مرتفع د حازت عل رات ق ذلك أن ست فق ويظھر الجدول ك

ين  ت ب ة تراوح مون ، %)٨٠٫٢ـ % ٧٣٫٤(مئوي ين يبتس ى أن المعلم ير إل رات تش ذه الفق وھ
ين ،  ات العين تخدمون حرك ا يس ة أو المعارضة، كم رأس للموافق ة ال تخدمون حرك للطالب، ويس

  . والوسائل البصرية، والرسم على السبورة أو في الھواء، ويغيرون في طبقة أصواتھم
داً من استخدام ال ع ج ع، والمرتف ارات من وقد يعزى ھذا المستوى المرتف ذه المھ ين لھ معلم

ه  ارات يمكن امتالك وع من المھ ذا الن مھارات التواصل غير اللفظية بينھم وبين طلبتھم إلى أن ھ
بدون كثير من العناء، وأنه بعد أن يكتسبه المعلم تغدو ممارسته في الميدان أمراً سھالً بالنظر إلى 

م ى أن المعل ه؛ بمعن ة ل اندة االجتماعي وع من المس وفر ن ـي  ت ارات ف ذه المھ راً من ھ يستخدم كثي
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ين، وزم  ك الكتف ارات تحري إن مھ ثالً ف رھم، فم دقائه وغي رته وأص ع أس اعي م ه االجتم تعامل
ة  ر طبق ين، وتغيي رأس، والعين ة ال تخدام حرك ام، واس ين، واالبتس ى الكتف ت عل فتين، والرب الش

ى ويمكن أن ت. الصوت ھي مما يستخدمه المعلم في محيطه االجتماعي ذه النتيجة أيضاً إل عزى ھ
ر من  ـى الكثي اج إل ة ـ ال يحت ارات التواصل اللفظي ة مع مھ ارات ـ  مقارن أن ھذا النوع من المھ

د . التحضير المتكرر، والتدريب الوافر، والتحديث المستمر ارات ق ذه المھ ھذا باإلضافة إلى أن ھ
  .أصبحت حاضرة في المقررات الجامعية النظرية والعملية

ا  دول كم ين الج ا ) ٤(يب د م ه، وتقلي ات الوج تخدام حرك ى اس يران إل ين تش رتين اللت أن الفق
، %)٦٩(يصدر عن الطالب من حركات أو كالم قد حصلتا على درجة استخدام متوسطة بلغت 

ة تراوحت %). ٥٩(و في حين حصلت ست فقرات على درجة استخدام منخفضة، وبنسبة مئوي
ة الطالب بشكل وھي تتعلق %) ٥٣٫٦ـ % ٤٤(بين  ات، ومواجھ ين الحركات والكلم التالزم ب ب

بورة،  ى الس ة عل دين والكتاب ات الي تخدام حرك ة، واس ال للحرك ان كمج تخدام المك صحيح، واس
ه دراسة الخروصي  ا خلصت إلي ذه النتيجة تتفق مع م بشأن ) ٢٠١١(واإلشارة باألصابع، وھ

ين الم ة ب ر اللفظي ارة االتصال غي ين انخفاض مستوى مھ اء طرح المعلم تھم في أثن ين وطلب علم
ة . ألسئلتھم الصفية داً، وبنسبة مئوي ى درجة استخدام منخفضة ج رات عل ا حصلت ثالث فق كم

وھي تشير إلى نظر المعلم إلى الطالب المتحدث، واإلصغاء %) ٣٥٫٤ـ % ٣٠٫٦(تراوحت بين 
  .جيداً للطالب، والظھور بمظھر الئق
التي تنطوي عليھا الفقرات التي أظھرت ھذه النتائج يجدھا ال  والمتأمل في طبيعة المھارات

ل  ة من قب داً، ومرتفع ة ج ى درجات استخدام مرتفع تختلف عن طبيعة المھارات التي حازت عل
ارات . المعلمين م مھ ا الصعوبة في أن يستخدم المعل ولذلك فإن الباحث يحتار في تفسيرھا؛ إذ م

ى السبورة بصورة واضحة، أو أن  أن يواجه المعلم الطالب بشكل: مثل صحيح، أو أن يكتب عل
ة  ة فئ دو أن ثم يؤشر بأصابعه، أو أن ينظر إلى الطالب المتحدث، أو أن يظھر بمظھر الئق ؟ ويب

ائج إن . من المعلمين ممن ال ينحازون إلى مھنة التدريس لھم دور في ظھور مثل ھذه النت ذلك ف ول
وث ف ات والبح ن الدراس د م راء المزي ر إج ة وغي قيھا اللفظي ارات التواصل بش ي موضوع مھ

ذه  ل ھ ى مث ي أدت إل باب الت د من األس ة تعرف المزي رراً لمحاول اً ومب راً ملح ة يصبح أم اللفظي
  .النتائج

اني ة اإلسالمية في  :النتائج المتعلقة بالسؤال الث ھل تختلف درجة استخدام معلمي التربي
ة ،  راتسلطنة عمان لمھارات التواصل اللفظي اختالف متغي ة ب ر اللفظي ارات التواصل غي : ومھ

م  وع المعل ة(ن م، ومعلم درس )معل الوة، ودروس أخرى(، وموضوع ال امس، (، والصف )ت الخ
  ؟) سنوات ٨سنوات ، وفوق  ٨ـ  ٥سنوات فما دون ، ومن  ٤(، والخبرة )والثامن ، والعاشر

درس من م ، وموضوع ال وع المعل ق بن ة عن الجزء المتعل تخرجت  لإلجاب ذا السؤال اس ھ
ة  ي درج ة ف ة الدراس راد عين ر أف ة نظ ة ، لوجھ ات المعياري ابية ، واالنحراف طات الحس المتوس

تخدام ارات  اس ة ، ومھ ل اللفظي ارات التواص ان لمھ لطنة عم ي س المية ف ة اإلس ي التربي معلم
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لعينتين ) ت( التواصل غير اللفظية تبعاً لمتغيري نوع المعلم ، وموضوع الدرس واستخدم اختبار
  .يوضح ھذه النتائج) ٥(والجدول . مستقلتين
للفروق بين متوسطات استخدام المعلمين لكل من مھارات ) ت(نتائج اختبار  :)٥( جدول

ً لمتغيري النوع،  التواصل اللفظية، ومھارات التواصل غير اللفظية، وعلى األداة ككل، تبعا
  .وموضوع الدرس

مستويات  المحاور
المتوسط  دالعد المتغير

 الحسابي
االنحراف 
مستوى )ت(قيمة  المعياري

 الداللة

مھارات التواصل 
 اللفظية

 ,.١٠٧ ,.٦٢٧ ,.٧٠٢ ٢٫٤٥٦ ٣٧ معلم
 ,.٨٥٥ ٢٫٣٣٦ ٢٩ معلمة

مھارات التواصل غير 
 اللفظية

 ,.٣٨٣ ,.٩٨٩ ,.٧٧٦ ٣٫٢٨٦ ٣٧ معلم
 ,.٨٢٤ ٣٫٠٩٠ ٢٩ معلمة

 ,.١١٧ ,.٨٧٢ ,.٧١٣ ٢٫٩٤ ٣٧ معلم البطاقة ككل

 ,.٨١٣ ٢٫٧٨ ٢٩ معلمة
مھارات التواصل 

 اللفظية
 ,.٢٤٨ ,.٦٤٨ ,.٨٥٦ ٢٫٣٤ ٣٣ تالوة

 ,.٦٧٩ ٢٫٤٦ ٣٣ درس آخر

مھارات التواصل غير 
 اللفظية

 ,.٣٩٥ ١٫٣٥٥ ,.٨٤٥ ٣٫٣٣ ٣٣ تالوة

 ,.٧٣٥ ٣٫٠٧ ٣٣ درس آخر

 ,.٤١٧ ,.٥٤٨ ,.٨٢٣ ٢٫٩٢ ٣٣ تالوة البطاقة ككل

 ,.٦٩٣ ٢٫٨٢ ٣٣ آخردرس 

دول  ن الج ح م ة ) ٥(يتض توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج   ع
)α =في درجة استخدام المعلمين لكل من مھارات التواصل اللفظية ، ومھارات التواصل  )٠٫٠٥

ل  ى األداة كك ة، وعل ر اللفظي وع غي ى الن زى إل ة(تع م، معلم ا)معل ع م ق م ة تتف ذه النتيج  ، وھ
را  ين ) ٢٠٠٤(توصلت إليه دراسة الف ين المعلم ارب نسب التفاعل اللفظي ب ي كشفت عن تق الت

ين ) ٢٠١٠(والمعلمات، ودراسة الشحي  ارات االتصال ب روق في مھ التي أظھرت عدم وجود ف
ات ين والمعلم ة . المعلم توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ا يتضح ع   كم



 ٢٣٧٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد العياصرة

 ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

)α =ة استخدام المعلمين لكل من مھارات التواصل اللفظية ، ومھارات التواصل في درج) ٠٫٠٥
  .)تالوة ، ودروس أخرى( تعزى إلى موضوع الدرسغير اللفظية ، وعلى األداة ككل 

ا الجدول  ي تمخض عنھ ة الت ذه النتيج ن أن تعزى ھ راد ) ٥(ويمك ل أف ة تأھي ى أن طبيع إل
لطنة ع ي س ات ف ين والمعلم ن المعلم ة م داد العين امج إع ي برن اً ف تركان مع دة حيث يش ان واح م

د  امعي موح وي ج ره، (ترب دورات )٢٠٠٢العياص نفس ال ان ل ا يتعرض ى أنھم افة إل ، باإلض
ا  اء العمل كم ين الحين واآلخر في أثن م ب د لھ ي تعق ة الت ورش والمشاغل التربوي التدريبية في ال

ة الحتروشي  ارت دراس وع المع). ٢٠٠٢(أش ر ن م يظھ ذلك ل ل ول درس كعوام م، وموضوع ال ل
ئلة الصفية  تراتيجيات طرح األس مؤثرة في مدى استخدام معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية الس
ر  ة، وغي ارات التواصل اللفظي ى استخدام مھ اجون إل ين والمعلمات يحت ، ذلك أن كالً من المعلم

ع دروس ھا في جمي ة اإلسالمية سواء  اللفظية، كما أن ھذه المھارات تستخدم بالدرجة نفس التربي
  .أكانت تالوة أم غيرھا من الموضوعات

ة الدراسة في درجة  راد عين ولبيان الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات وجھة نظر أف
ى  ة ، وعل ر اللفظي ارات التواصل غي ة ، ومھ استخدام المعلمين لكل من مھارات التواصل اللفظي

ر الصف استخ اين األداة ككل تبعاً لمتغي ل التب ) ٦(والجدول . (One Way ANOVA)دم تحلي
  .يبين نتائج ھذا التحليل

تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات استخدام المعلمين لكل من مھارات : )٦( جدول
  اللفظية، ومھارات التواصل غير اللفظية، وعلى األداة ككل، تبعاً لمتغير الصف التواصل

موع مج مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعا
 ت

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

مھارات 
التواصل 
 اللفظية

 .,٣٫٧٨٤٧٫٧٢٢٠٠١ ٢ ٧٫٥٦٨ بين المجموعات
 .,٤٩٠ ٦٣ ٣٠٫٨٧٢ خارج المجموعات

  ٦٥ ٣٨٫٤٣٩ الكلي
مھارات 

التواصل غير 
 اللفظية

 .,٤٫٣٤٣٨٫٣٩٧٠٠١ ٢ ٨٫٦٨٦ بين المجموعات
 .,٥١٧ ٦٣ ٣٢٫٥٨٥ رج المجموعاتخا

  ٦٥ ٤١٫٢٧١ الكلي
 .,٤٫١٠٣٨٫٩٠١٠٠٠ ٢ ٨٫٢٠٦ بين المجموعات البطاقة ككل

 .,٤٦١ ٦٣ ٢٩٫٠٤٢ خارج المجموعات
  ٦٥ ٣٧٫٢٤٩ الكلي

تعزى ) ٠٫٠٥=α(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ٦(يظھر الجدول 
ى ر الصف  إل رال(متغي امن، والعاش امس، والث ي) خ ارات  ف ة، ومھ ل اللفظي ارات التواص مھ

ة ككل م . التواصل غير اللفظية، وعلى البطاق ين المجموعات ت روق ب ذه الف ة اتجاھات ھ ولمعرف
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة  Scheffeاستخدام معادلة شافييه  ورصدت النتيجة في الجداول . Post Hocللمقارنات البعدي
  ).ج –٦(، )ب –٦(، )أ -٦(

نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية بين المجموعات في مھارات التواصل : )أ -٦( جدول
  .اللفظية

 )٢٫٥٩٤(العاشر  )٢٫٧٤٤(الثامن  )١٫٩٧٦(الخامس  الصف
 ٠٫٠١٤*        ٠٫٠٠٣*          )١٫٩٧٦(الخامس 
    )٢٫٧٤٤(الثامن 
    )٢٫٧٤٤(العاشر 

  .)٠٫٠٥=α(دال عند مستوى الداللة * 
نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية بين المجموعات في مھارات التواصل : )ب - ٦( ولجد

  .غير اللفظية

 )٣٫٤٢٦(العاشر  )٣٫٥٤٤(الثامن  )٢٫٧٣٩(الخامس  الصف
 ٠٫٠٠٧*        ٠٫٠٠٢       *  )٢٫٧٣٩(الخامس 

    )٣٫٥٤٤(الثامن 
    )٣٫٤٢٦(العاشر 

  .)٠٫٠٥=α(دال عند مستوى الداللة * 
  .نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية بين المجموعات على األداة ككل: )ج - ٦( جدول

 )٣٫٠٨٠(العاشر  )٣٫٢١١(الثامن  )٢٫٤٢١(الخامس  الصف
    ٠٫٠٠٦*    ٠٫٠٠١*        )٢٫٤٢١(الخامس 
    )٣٫٢١١(الثامن 
    )٣٫٠٨٠(العاشر 

  .)٠٫٠٥=α(دال عند مستوى الداللة * 
ة اإلسالمية ) ج –٦(، )ب –٦(، )أ -٦(ر نتائج الجداول تظھ أن مدى استخدام معلمي التربي

ى من مدى  ة ھو أعل ر اللفظي للصف الخامس لمھارات التواصل اللفظية، ومھارات التواصل غي
  . استخدام معلمي التربية اإلسالمية للصفين الثامن والعاشر في المحورين، وعلى األداة ككل

ا  ويمكن أن تعزى ع جوانبھ ى بجمي دريس في الصفوف األول ة الت ى أن طبيع ھذه النتيجة إل
لم  ى مستوى الصف في الس ا دن ه كلم ى أن تناداً عل تعتمد على التواصل اللفظي وغير اللفظي، اس

ر ارات التواصل بشكل أكب ى . التعليمي زاد االعتماد على المعلم، مما يتطلب منه استخدام مھ وإل
والصفوف الدنيا ھم في الغالب ممن يستمرون في تدريس طلبة الصف  أن معلمي الصف الخامس



 ٢٣٧٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد العياصرة

 ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ين  ين المعلم ر اللفظي ب ي وغي ادة التواصل اللفظ ي زي ره الواضح ف ذلك أث دة، ول نوات عدي لس
اً  والطالب، باعتبار أنه كلما كان المعلم على دراية بمستوى الطالب وطبيعته كان لذلك أثراً إيجابي

اء األمور عن مستوى . في زيادة التواصل معه وربما يكون لكثرة متابعة المشرفين وسؤال أولي
  .في ھذه المرحلة دور في ظھور ھذه النتيجة

ة الدراسة في درجة  راد عين ولبيان الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات وجھة نظر أف
ر اللفظي ارات التواصل غي ة، ومھ ارات التواصل اللفظي ين لكل من مھ ى استخدام المعلم ة، وعل

ين ) ٧(والجدول .One Way ANOVAاألداة ككل تبعاً لمتغير الخبرة استخدم تحليل التباين  يب
  .نتائج ھذا التحليل

تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات استخدام المعلمين لكل من مھارات : )٧( جدول
  .بعاً لمتغير الخبرةاللفظية، ومھارات التواصل غير اللفظية، وعلى األداة ككل، ت التواصل

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

مھارات 
التواصل 
 اللفظية

٤٫٢٠ ٢٫٢٦٣ ٢ ٤٫٥٢٦ بين المجموعات
٤ 

٠١٩,. 
 .,٥٣٨ ٦٣ ٣٣٫٩١٣خارج المجموعات

  ٦٥ ٣٨٫٤٣٩ الكلي
مھارات 

التواصل غير 
 اللفظية

١٫٤٦ .,٩١٥ ٢ ١٫٨٣٠ ين المجموعاتب
١ 

٢٤٠,. 
 .,٦٢٦ ٦٣ ٣٩٫٤٤١خارج المجموعات

  ٦٥ ٤١٫٢٧١ الكلي
٢٫٥٦ ١٫٤٠٣ ٢ ٢٫٨٠٧ بين المجموعات البطاقة ككل

٧ 
٠٨٥,. 

 .,٥٤٧ ٦٣ ٣٤٫٤٤٢خارج المجموعات
  ٦٥ ٣٧٫٢٤٩ الكلي

تعزى ) ٠٫٠٥=α(وى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست) ٧(يظھر الجدول 
ى رة  إل ر الخب ن  ٤(متغي ا دون، وم نوات فم وق  ٨ـ  ٥س نوات، وف نوات ٨س ارات ) س ي مھ ف

ة افييه . االتصال اللفظي ة ش تخدام معادل م اس ات ت ين المجموع روق ب ذه الف ات ھ ة اتجاھ ولمعرف
  ).أ-٧(، ورصدت النتائج في الجدول Post Hocللمقارنات البعدية 

تائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية بين المجموعات في مھارات التواصل ن: )أ-٧( جدول
  .اللفظية

 )٢٫٦١٢(القليلة )٢٫٤٦٤(المتوسطة  )١٫٩٥٤(الطويلة   الخبرة
    )١٫٩٥٤(الطويلة 

   )٢٫٤٦٤(المتوسطة 
   ٠٫٠٠٣*          )٢٫٦١٢(القليلة 

  .)٠٫٠٥=α(دال عند مستوى الداللة * 
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ائج ة ) أ-٧(الجدول  تظھر نت رة القليل ة اإلسالمية ذوي الخب تخدام معلمي التربي أن مدى اس
رة  المية ذوي الخب ة اإلس ي التربي تخدام معلم دى اس ن م ى م و أعل ة ھ ارات التواصل اللفظي لمھ

ة طة والطويل ة . المتوس ي التربي تخدام معلم دى اس ي م ؤثراً ف امالً م د ع رة تع ي أن الخب ا يعن مم
  .التواصل اللفظية اإلسالمية لمھارات

ى التخطيط والتحضير  د عل ة تعتم ارات التواصل اللفظي ى أن مھ ة إل ذه النتيج ود ھ د تع وق
رة يحرص  ارق الخب ويض ف ة ولتع ر اللفظي ارات التواصل غي ن مھ ر م دروس أكث بقين لل المس
ادة  ي زي اھم ف ذا يس بق وھ داد المس ير واإلع ى التحض ة عل رة القليل حاب الخب ون أص المعلم

ون استخدا ة والمتوسطة يعول مھم لمھارات التواصل اللفظية ، في حين أن أصحاب الخبرة الطويل
ارات ذه المھ لباً في استخدامھم لھ ؤثر س ذي ي . كثيراً على خبرتھم في كثير من األحوال، األمر ال

ة  ة نظراً لحداث رة القليل وقد يعود ذلك إلى فرط الحماسة والنشاط اللتان يتصف بھما أصحاب الخب
ھم تخ دون أنفس ي يج ات الت دريبات والتطبيق ن الت ر م ى الكثي ون إل م يتعرض ا يجعلھ رجھم مم

ى . متحمسون لالستفادة منھا وتطبيقھا في أثناء تدريسھم اج إل ذلك أن ھذا النوع من المھارات يحت
  . كثير من النشاط النفسي والبدني

  
  التوصيات

  :تقديم التوصيات اآلتية في ضوء النتائج التي أسفرت عنھا الدراسة فإنه يمكن

رامج إعدادھم من  - اء ب ضرورة تدريب المعلمين على مھارات التواصل بصفة عامة في أثن
ل التربو ة وورش العم دورات التدريبي اغل وال ة المش الل إقام ري خ انبين النظ ي الج ة ف ي

ي،  ة والعمل ة العملي غر، والتربي دريس المص دريس، والت رق الت ررات ط الل مق ن خ وم
طالميدان تخدام متوس دى اس ى م ك لحصولھا عل ة، وذل ي . ي ر ف كل أكب ام بش ادة االھتم وزي

ذلك . تدريبھم على مھارات االتصال اللفظية التي حصلت على درجة استخدام منخفضة وك
ا ذلك . الحال مع معلمي الصفوف العليا الذين أظھرت الدراسة تدني مستوياتھم في كليھم وك

توياتھم في المعلمين من أصحاب الخبرة الطوي دني مس ائج الدراسة عن ت ذين كشفت نت لة ال
 .مھارات التواصل اللفظية

ارات  - ة، ومھ ل اللفظي ارات التواص ي مھ د ف ل جدي ى ك ويين عل رفين الترب دريب المش ت
ين  ه المعلم ذا المجال كي يستطيعوا توجي التواصل غير اللفظية؛ ليواكبوا ما استحدث في ھ

 .وإرشادھم بطريقة علمية صحيحة

وداً محددة في مجال ا - ين بن ه المعلم لحرص على أن تتضمن االستمارة المستخدمة في توجي
مھارات التواصل اللفظية، ومھارات التواصل غير اللفظية، ويمكن اإلفادة من الفقرات التي 

  .اشتملت عليھا بطاقة المالحظة التي أعدھا الباحث في ھذا المجال
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ھارات التواصل خاصة في مجال مھارات التواصل إجراء المزيد من الدراسات في مجال م -
ة اإلسالمية  اللفظية، وكذلك فيما يتعلق بتأثير متغير الخبرة في مدى استخدام معلمي التربي
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