
 

 أثر العوامل الديموجرافية على مهارات التواصل اإلنساني لدى الراشدين العرب

The Impact of Demographic Factors on Human Communication Skills among Arab 
Adults  

  علياد عم

Emad Ali 

   جامعة الملك سعود، عمادة السنة األولى المشتركة، قسم مهارات تطوير الذات

  emdemad2002@yahoo.com: الباحث المراسل*

 )27/04/2018( :لقبول، تاريخ ا)  01/02/2018( :تاريخ التسليم

  ملخصال

تكونت و أثر العوامل الديموجرافية على مهارات التواصل اإلنساني لدى الراشدين العرب،اكتشافهدفت الدراسة إلى 
الباحث مقياس مهارات التواصل  استخدم؛ ولتحقيق ذلك العشوائيةبطريقة العينة فرداختيروا ) 943(من عينة الدراسة 
د من الدراسة إلى عد خلصت، و)التحدثواالستماع، ولغة الجسد، والحوار، مهارات (تألف من ، وتصميمهاإلنساني من 

توجد فروق ذات داللة إحصائية . مرتفعلدى أفراد العينة في مستوى هارات التواصل اإلنساني بأبعادها تستخدم م: نتائجال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين . الذكوربين الذكور واإلناث على جميع متغيرات مهارات التواصل اإلنساني لصالح 

الحوار، ولغة الجسد، والتحدث، ومهارات التواصل اإلنساني لصالح  :المتزوجين وغير المتزوجين على متغيرات
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين سكان الريف وسكان الحضر على جميع متغيرات مهارات التواصل . المتزوجين

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة على جميع متغيرات مهارات التواصل . الريفاإلنساني لصالح سكان 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة على جميع متغيرات مهارات . اإلنساني يعزى إلى متغير المستوى التعليمي

ثيف الدورات التدريبية في مهارات التواصل للفئات بضرورة تك تالدراسةوأوص. التواصل اإلنساني يعزى إلى متغير العمر
  . االستفادة من أوقات فراغ الشباباألقل تعليماً، والعمل على 

 .التواصل اإلنساني، الحوار، لغة الجسد، االستماع، التحدث :الكلمات المفتاحية

ABSTRACT 

The study aimed to finding the Impact of demographic factors on human communication 
skills among Arab adults. The sample of the study consisted of (943) individual by selecting 
the random sample. To achieve this, the researcher used the scale of communication skills -
designed by the researcher- and consisted of: dialogue, body language, listening, and speaking 
skills. The study concluded a number of results. The communication skills among the study 
members are used at ahigh level. There are statistically significant differences between males 
and females in all communication skills variables for the benefit of males. There are 
statistically significant differences between married and unmarried regarding the variables of: 
dialogue, body language, speaking, and communication skills for the benefit of the married. 
There are statistically significant differences between the rural inhabitants and the urban 
inhabitants on all variables of communication skills for the benefit of the rural inhabitants. 
There are statistically significant differences among the sample in all variables of 
communication skills regarding the education level variable. There are statistically significant 
differences among the sample in all variables of communication skills regarding the age 
variable. The study recommended the need to intensify the training courses in communication 
skills for the low educated groups; and to work on utilizing young people’s free time. 

Key words: communication skills,dialogue, body language, listening, and speaking. 
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  :مقدمة

ً في أي نشاط إنساني، ونجد أن التقدم في أعمالنا والنجاح في بيئاتنا يعتمد على مهارات  يعد التواصل عنصراً أساسيا
على تطوير عالقات فعالة مع اآلخرين وزيادة العالقات الشخصية، وتصنف مهارات التعامل مع االخرين، وقدرتنا 

التواصل اإلنساني كونها من أكثر المهارات التي تساعدنا في تطوير األداء المتقن في العمل، وينظر في كثير من األحيان 
ن الدراسات لمنظمات كبيرة دحضت إلى مهارات التواصل كونها عملية بسيطة بين مرسل ومستقبل، في حين أن الكثير م

، وتوصل العلماء إلى أن النجاح في العمل وفي الحياة يرتبط بالذكاء العاطفي )Goleman, 1996(هذا التعريف البسيط 
والذكاء التواصلي، ومهارات الوعي اإلجتماعي، ومهارات التواصل، ومن الممكن تطوير الذكاء العاطفي والذكاء 

عي االجتماعي، ومهارات التواصل من خالل التدريب الذي يعتمد على القياس الدقيق لتلك التواصلي ومهارات الو
، فالتواصل اإلنساني عملية معقدة فمن الممكن أن تتغير معاني الكلمات ) Dixon; etal., 2007(المهارات لدى األشخاص 

متلقي، وعلى الفرد أن يفهم المعاني عن طريق والتعبيرات المختلفة من موقف إلى آخر ومن سياق إلى آخر وفقاً إلدراك ال
فعوامل مثل النوع والعمر تؤثر في تفسير الرسالة ) Clampitt, 2005(االستماع النشط الفعال ألطراف عملية التواصل 

تمثل حاجة اجتماعية ضرورية لكل إنسان،   Communicationوعملية التواصل). Stewart; etal., 1998(التواصلية 
والتواصل هو أساس  .للتعارف بين الناس، والتواصل بين الحضارات، والتفاعل بين الجماعات البشرية  أساسية  وهيعملية

بالجوانب  ارتباطهاألفراد، ومما يزيد من أهمية التواصل   كل تفاعل اجتماعي، فهو يمكننا من نقل معارفنا وييسر التفاهم بين
ومما سبق تظهر . (Abu El-Nasr, 2012)سالح قوي للتأثير في اآلخرين االجتماعية والنفسية للفرد، باإلضافة إلى أنه

أهمية دراسة مهارات التواصل اإلنساني وتأثير العوامل الديموجرافية عليه في وقت بدأ فيه التواصل اإلنساني يتأثر 
األسئلة عن أثر ذلك على السلوك بالشبكات االجتماعية، ومع الصعود المتزايد الستخدام شبكات التواصل االجتماعي تتزايد 

البشري، فال شك أن الشبكات االجتماعية غيرت الكثير من عاداتنا البشرية، وروابطنا اإلنسانية، وعالقاتنا 
  .(Smichy, 2014)االجتماعية

  

  :مشكلة الدراسة

علم النفس اإلجتماعي تعد مهارات التواصل اإلنساني أحد أبرز الموضوعات في مجاالت العلوم اإلنسانية عامة و     
والتي يري  شبكات التواصل االجتماعيفي ظل ظهور خاصة، ويحاول الباحث في هذه الدراسة إلى قياس تلك المهارات

ً على العالقات االجتماعية من حيث أنها تزيد من انعزالية األفراد وانسحاب  بعض علماء االجتماع أنها سوف تؤثر سلبيا
االجتماعية وتعميق إحساسه بالوحدة، األمرالذي يفقده بمرور الوقت القدرة على ممارسة عالقات األفراد من دائرة العالقات 

، مهارات التواصل اإلنسانيوتأثير العوامل الديموجرافية على  .إنسانية حميمة، وكذا القدرة على التعاطف مع اآلخرين
ويقوم الباحث بتقنين مقياس لقياس مهارات التواصل اإلنساني بأبعادها المتعددة حيث يعزف الكثير من الباحثين عن دراسة 
تلك المهارات، حيث أنها تركز بشكل كبير على جوانب تطبيقية من الصعب قياسها، ومن خالل الدراسات السابقة نجد أن 

هة نحو المجال التربوي، من طالب ومدرسين ومديري مدارس، مع عدم إدراج جهود قياس مهارات التواصل وتنميتها موج
: كافة أبعاد مهارات التواصل اإلنساني في البحوث والدراسات المذكورة،  وتتمركز مشكلة الدراسة في سؤال رئيس مؤداه

  :كما يأتي ن فرعيانسؤاالويندرج من السؤال الرئيس . "الراشدين العربما واقع مهارات التواصل اإلنساني لدى "

  ؟الراشدين العربما واقع مهارات التواصل اإلنساني لدى  .1

على مهارات التواصل الراشدين العرب بين ) 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2
 ؟)، التعليم، السنالحالة االجتماعيةالسكن، مكان النوع، (اإلنساني من حيث 

  

  : أهداف الدراسة

  :الدراسة تحقيق األهداف التاليةتحاول 

  .الراشدين العربالتعرف إلى واقع مهارات التواصل اإلنساني لدى  .1

الحالة والسكن، مكان والنوع، (على مهارات التواصل اإلنساني من حيث الراشدين العربالمقارنة بين  .2
  ).السنوالتعليم، و، االجتماعية

  

  :أهمية الدراسة

  :األهمية النظرية - 1
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علـم الـنفس  مجالاهتمام العلـماء والبـاحثين في   يعد موضـوع التواصل مـن أكـثر الموضـوعات التـي شـغلت
أنه يمثـل محـور اهـتمام المتخصـصين في دراسـة العالقـات الدوليـة،  عنواالنثربولوجيا والتاريخ، فضال   واالجـتماع

ومن هنا فـإن دراسـة موضـوع التواصل  ،لتواصل اإلنسانياتحليل وفهم حاولت والعلمية، والتي   والدراسـات األدبيـة،
العمليات   مـستمراً في العديـد مـن باعتبـاره طرفـاً  فردواألساسية لكل  المهمةيعد من األمور  هالضوء على أبعاد  وإلقـاء

 ،دراسة تلك المهارات عن يعزفون الباحثينوبحسب الدراسات السابقة فإن ). Banat, 2004(التواصلية على مدار يومه
وأن جهود قياس مهارات التواصل وتنميتها موجهة  حيث أنها تركز بشكل كبير على جوانب تطبيقية من الصعب قياسها،

نحو المجال التربوي، من طالب ومدرسين ومديري مدارس، مع عدم إدراج كافة أبعاد مهارات التواصل اإلنساني في 
  .البحوث والدراسات المذكورة

  

  :األهمية التطبيقية - 2

  :يأمل الباحث أن يفيد هذا البحث من الناحية التطبيقية فيما يأتي

 .العلوم اإلنسانية همية دراسة مهارات التواصل اإلنساني في العديد من مجاالتإلقاء الضوء على أ .1

  .زيادة وعي المؤسسات واألفراد بالتدريب على اتقان مهارات التواصل اإلنساني .2

 .التعرف على مكونات التواصل اإلنسانيمساعدة معدي برامج التواصل االنساني في  .3

  .للتعرف على مسببات زيادة أو نقصان مهارات التواصل في جميع المجاالتمساعدة مراكز اإلرشاد  .4

  

  :حدود الدراسة

  :تتحدد الدراسة بما يأتي

  :الحدود البشرية - 1

، الهاشمية المملكة األردنيةالسعودية، المملكة العربية ، العربية مصرجمهورية (البلدان العربية بعضمن  الراشدين
  . المقياسعام، ممن يستطيعون االستجابة على  60- 17من سن  )يةتونسالجمهورية ال، يةالجزائرالجمهورية 

  :الحدود المكانية - 2

، الجمهورية الهاشمية المملكة األردنيةجمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، (البلدان العربيةبعض 
  .)الجزائرية، الجمهورية التونسية

  :الحدود الزمنية - 3

  .م 2017عام  كانون أولوحتى ، م 2017عام  تشرين أولمن 

  :  الحدود الموضوعية - 4

بينهم من حيث ، والمقارنة الراشدين العرباقتصرت الدراسة على تشخيص واقع مهارات التواصل اإلنساني لدى      
  .العوامل الديموجرافية

  

  :مصطلحات ومفاهيم الدراسة

  : Human communication skillsمهارات التواصل اإلنساني  - 1

عملية التواصل هي عملية مستمرة، نمارسها في كل لحظات حياتنا، وعملية االتصال باآلخرين تبدأ بأفكار ومن ثم      
لك األفكار لشخص آخر نحتاج للمهارات التي تساعد في عملية التواصل وتعرف حاجة لتنفيذ تلك األفكار، ولنقل ت

ً بأنها تلكالعملية الغنيةالشاملة، الّتيتتضمنتبادالألفكار،واآلراء،والمشاعربيناألفرادبشتىالوسائل،واألساليب،مثل : "إصطالحيا
 .)Abu Arqoub, 1993: p.25" (واللّغة اإلشارات،واإليماءات،وتعبيراتالوجه،وحركاتاليدين،والتعبيراتاالنفعالية،

" أنها السلوك الشفهي أو الرمزي للرسالة بقصد التأثير على المرسل"على أساس  skinnerويعرفها سكينر 
)Adon,2004: p.15( كل سلوك ينتج عنه تبادل للمعنى"، وتعرفها جمعية إدارة األعمال األمريكية على أنها)"Aliouat, 

2017: p28 .(  

  : العوامل الديموجرافية - 2
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العمر، المستوى التعليمي، الحالة : (ومنها المحيطة بالفرد ويعنى بها العوامل والخصائص السكانيةهي العوامل 
  ).االجتماعية، النوع، مكان السكن

  

  :التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة

  :مهارات التواصل اإلنساني - 1

الحوار، لغة الجسد، (العينة على مقياس مهارات التواصل اإلنساني ومحاوره هي الدرجة التي يحصل عليها أفراد 
  ).االستماع، التحدث

  : العوامل الديموجرافية - 2

العمر، المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية، النوع، : (هي العوامل التي قد تؤثر في كفاءة الفرد التواصلية ومنها    
  ).مكان السكن

  

  اإلطار النظري

التواصل مــع اآلخريــن هــو أحــد األنشــطة الرئيســة عنــد الجنــس البــشري، وعليــه يعتمــد كثــير مــن يعد 
بها التفاهــم فيــما بينهــم، وتيســير ســبل حياتهــم والقــدرة عــلى االســتمرار فيهــا، إنــه مهــارة قــد يصيــب المــرء بســب

، ويعــد التواصل مهــارة مركبــة )Adas, 1998(في حياتــه، وقــد يفشــل فشــال ذريعــا بســبب ذلــك نجاحــا كبــيرا 
معقــدة تتشــكل مــن خــالل مجموعــة من المهــارات، وقــد يظــن بعضهــم أنهــا موروثــة، والحقيقــة أنهــا مهــارات 

ــما يمكنــه تطويرهــا بنفســه مــن خــالل القــراءة والتعلــم والخــبرة في مكتســبة يمكــن تدريــب الفــرد عليهــا، ك
 ;Debs(ــة الظــروف والمواقــف المختلفــة التــي تحتــاج إلى عمليــات اتصــال وتواصــل بأشــكاله وأنواعــه المختلف

Andraus, 2000(وينقلونالخبرات،والمشاهداتبمايؤّكداتصالهم يتباداللبشرالمعارف،والمهارات،: في التواصالإلنسانيّ ،و
عمليةٌيتم :المستمر، وليستالعادات، والتقاليدإالّدليالًحيا،ومشاهداًعلىالتواصلبينالبشر، ويشار إلى التواصالإلنسانّي على أنه

مستقبل عنطريققناة )إلى طرفآخر (مرسل )منطرف (أفكار،مشاعر،مهارات، تساؤالت،(عنطريقهاانتقالرسالة 
ال؛حتىتصبحهذهالعمليةمشتركةًبينهما،وهذهالعمليةتتضمنعادةًتأثيراً منالّطرفاألول؛ اتص

وهناك قاعدة ترى أن . إليجاداالتصال؛لكييتبادلواهذهالمعلومة،ومنثّمتحقّقتفاعلهمحولها
تعنيعمليةالتواصلحصولتباداللمعاني؛أيأنهاليقتصر علىالكلمات :االتصالحتمي

فبعضاإليحاءات،أواإلشاراتالحركية،قدتنقل المعنىدونالتلفّظبه،أوالتطرقإليهصراحة فحسب،بليتضمناألفعال،والرموز،
)Zaiton, 2008(.  

  :مفهوم مهارات التواصل

وتعني الشيوع أو المشاركة وتعني نقل الرسالة من شخص إلى   communisاشتقت كلمة تواصل من الكلمة الالتينية 
آخر عبر الفهم المتبادل لإلشارات واللغة، والتواصل فن تحويل المعلومات واألفكار واالتجاهات من شخص آلخر، 

ية، تكوين تشكيل النوايا التواصل: والتواصل عملية تعني بالتفاعل بين البشر، والخطوات األساسية لالتصال اإلنساني هي
هــو : والتواصــل. رسالة، ترميز رسالة، نقل اإلشارة، استقبال إشارة، فك الرسالة، وأخيراً تفسير الرسالة من قبل المتلقي

وتتضمــن نقــل حقائــق وتلقيهــا، وإدراك   عمليــة تفاعليــة بينشــخصية ذات محتــوى معــين تتــم داخــل ســياق محــدود،
نظــر وخــبرات، وتأثــير وتأثــر باســتخدام وســائط محــددة كاللغــة   ــيس واتجاهــات وأفــكار ووجهــاتمشــاعر وأحاس

أســاليب التواصــل اللفظــي وغــير اللفظــي، يهــدف منهــا المرســل التأثــير   واإلشــارات واإليمــاءات وغيرهــا مــن
  .)Abdel Salam, 2005(تجــاوب واالتفــاق معــه وتحقيــق مــا يريــده منه وال  ســتماع لــه،عــلى اآلخريــن لإل

 1928عـام  (Richards) التعريـف الـذي قدمـه الناقـد البريطـاني ، منهاوتوجد العديـد مـن تعريفـات التواصـل     
إن التواصـل يتـم عندمـا يؤثـر عقل ما  :بعـض الوجـوه وهـو  مـن أوائـل التعريفـات للتواصـل، ومـن أفضلهـا فيوالذي يعد 

، وفي هـذا العقل اآلخـر تحدث خـبرة معينة تشـبه الخـبرة التي )مسـتقبل(مـن خـالل بيئـة معينـة عـلى عقـل آخر )مرسـل(
نقـل : هو أن التواصل Collier's Encyclopediaكولـير األمريكيـة  موسوعةتعريـف ، وفي كانت في العقـل األول

كما  أن التواصـل عالقـة تبادليـة بين . المعـارف من شـخص لشـخص، أو مخلوق لمخلـوق، أو وجهـة نظـر ألخـرى
طرفين أولهما يرسـل رسـالة مـا وثانيهما يسـتقبل، وبمجـرد حـدوث عمليـة االسـتقبال يحـدث تبـادل لـألدوار نتيجـة للتغذيـة 

 ;Abd al-Hashemi(هذه العمليـة في بيئـة تواصليـة تسـمح لهـما بالتفاعل عبر قنـاة ما الراجعـة التي يقـوم بهـا طرفا 
etal, 2015 .(  



5 
 

هي عبارة عن الطرق التـي يـستخدمها الفـرد في التعبـير عـن نفـسه ويستخدمها في التفاعل مع : ومهارات التواصل
الراجعة، والدعم،ة واالستفهام، والمبادرة، والتعبير عن   اآلخرين، وتشمل االستماع الفعال، وإعادة الصياغة، التغذيـة

  ). Arabiyat, 2011(األفكار والمشاعر، والتوكيدية، والتحدث، ولغة الجسد والذكاء التواصلي، والحوار

  :أهمية التواصل اإلنساني

اإلدراكي فنستجيب بوعي  تقتحم عالمنا  فالرسـائلنتواصل، التواصل جوهر الحياة االجتماعية لذلك يستحيل أن ال      
والمعاني التي تشكل   فحياتنـا عـالم ثـري بـالرموز. أو الـصمت المظهرأو بالوعي بالكالم أو باإلشارة أو المكان أو 

  ).Saadi, 2012(تفاعالتنا وتوجهها وتسمح لها بالفهم والتأويل 

  :طبيعة التواصل اإلنساني

يشتمل التواصل فحركي ، وال يتم إال في وجود اآلخرينحيث اجتماعي التواصل : حيث أنللتواصل اإلنساني طبيعته 
، له أسبابأي مسبب ، وجسم كل من المرسل والمستقبل  الصادرة من  على مجموعة من اإلشارات واإليماءات والحركات

له أنواع  حيث، ومتنوعتجاهين بين كل من المرسل والمستقبلإفي  يتضمن تفاعالً ف تفاعلي، ووراءه دافعحيث مدفوع و
 ,Abu El-Nasr(حاجة أساسية ال يستطيع أي إنسان أن يعيش بدون التواصل باآلخرينحيث أنه  ضروريدة، وعدي

2012(.  

االستماع، لغة الجسد، الحوار، : بأنها Juliana 2016بحسب جوليانا  المهارات الشائعة للتواصل اإلنساني وتتحدد     
  . ير لفظي وفيما يأتي نورد مفاهيم تلك المكوناتالتحدث، ويكون التواصل إما لفظي أو غ

  :االستماع الفعال: أوالً 

يعتمد التواصل اإلنساني على فاعلية االستماع، فاالستماع الفعال هو نقل االهتمام واالحترام لشخص ما، وإعطاء       
تغذية راجعة بناءة لمحتوى حديثه، وقد أظهرت الدراسات المتعددة  أن االستماع أكثر شيوعاً في التواصل الفعال فهو مهارة 

من % 90إلى % 65، ويقضي األشخاص في أعمالهم وحياتهم ما بين  (Adler; etal., 1999)فاعلة في التواصل اإلنساني
يومهم في االستماع إلى اآلخرين، واالستماع الفعال هو المهارة المحددة التي تغير السلوك والوعي اإلنساني في المواقف 

  .Kotter, 1982)(Nichols, 1990 ;واألماكن المختلفة 

أن من اهم الخطوات التي تساعد على تنمية االستماع  ,2002Hartley & Bruckmanويذكر هارتلي وبروكمان     
  :الفعال هي

  .التعامل والتعرف على العوامل التي تشتت االنتباه عن االستماع الكامل .1

 )(Hartley; etal., 2002. استخدام السلوكيات التي تساعدك على االنتباه الكامل .2

من وقتهم في %70المهارات األساسية لنجاح التفاعل مع اآلخرين، وأن األفراد يقضون مهارة اإلصغاء من وتعد      
من وقتهم في اإلصغاء؛ فاإلصغاء الحقيقي ال يعني أننا نستمع للكلمات الصادرة من اآلخرين؛ % 45االتصال مع اآلخرين،و

  :اإلصغاء يتضمن خطوتين رئيسيتين همابل يعني فهمنا وتقبلنا لرسائل اآلخرين ،التي تتضمن مواقف وانفعاالت، وأن 

ويتطلب الرغبة األكيدة في معرفة اآلخر،وأيضا تجنب العوائق التي ممكن أن تضعف اإلصغاء : االستماع الجيد - 1
  ).Abu El-Nasr, 2012(مثال، مقارنة الفرد لنفسه مع المتكلم 

ابة معينة؛ لكي يشعر الفرد اآلخر بأنه مفهوم، يجب أن يعطي الفرد الذي يصغي جيدا استج: تقديم استجابة متعاطفة - 2
، ويهدف اإلصغاء إلى إزالة عدم وسوء الفهم )Arabiyat, 2011(ويجب أن تحمل االستجابة انفعاالت وتعاطف منا لآلخر 

بين األفراد، كما ويشعر اآلخرون بأنهم مقبولون، وهذا يساعد الشخص على كشف ذاته، ويعزز من مقدرته على التعبير 
وتعتبر مهارت ). Banat, 2004(ن مشاعره وانفعاالته، والتخفيف من التوتر، وخلق عالقات حميمة بين األفراد ع

ولكنهــا Hearing اعال تعنــي الــسمListeningاإلنصات، من مهـارات االتـصال االجتماعـي في لغـة االتـصال، فكلمـة 
والواعي، في حين يمثل السماع استجابة عكسية، تعكس ذبذبات  تعــبر عــن نمــط خــاص مــن االســتماع اإليجابي

صـوتية اسـتقبلتها أجهزة األذن أوتوماتيكيا إلى الجهاز العصبي، ويتم اإلنصات عن طريق العقل ولـيس األذن، حيث يقوم 
ظي، ويحاول اللفظي وغير اللف هالشخص المنصت باستقبال الرسالة من خالل جميـع عنـاصر النـسق االتـصالي،بشقي

  Hassan, 1996)(. استخالص األفكار بعد تحليل العالقة بين المتغيرات اللفظية وغير اللفظية التي يؤديها المتحدث

 ً   ):لغة الجسد(التواصل غير اللفظي : ثانيا

مسؤولة عن إيصال جزء كبير من رسالتنا ويختار مستقبل الرسالة في كثير من ) لغة الجسد(التواصل غير اللفظي       
، فبنفس الكلمات ممكن أن ننقل موضوعات اإلنزعاج ) (Stiff; etal., 1990األحيان أن يتعامل مع الجوانب غير اللفظية

ة اعتماداً على اإلشارات غير اللفظية في لغة الجسد، ويصبح التواصل أفضل وعدم اليقين وخيبة األمل والسخرية والالمباال
من خالل تعزيز الوعي الذاتي ومعرفة الذات من خالل تطوير فهم اإلشارات غير اللفظية التي تخرج من االخرين، ولغة 
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ات وثقافات مختلفة الجسد هي أكثر لغة عالمية يمكن من خاللها إرسال الرسائل والتواصل مع اآلخرين من جنسي
)Hargie; etal., 2004 .(والجمل   والكلمات  األلفاظ  االتصال الذي ال يعتمد على: كما يعرف التواصل غير اللفظي بأنه

غير   إنسانية  استجابة  أي  المكتوبة في التواصل مع اآلخرين، وإنما يتمثل في  أو  والعبارات، وال يستخدم اللغة المنطوقة
هذا ويطلق في الكتابات الحديثة ). Abu El-Nasr, 2012(اإليماءات وتعبيرات الوجه و  اإلشارات  كالمية مثل

وبذلك يكون التواصل غير اللفظي عملية تفاعلية تعتمد  .مصطلح لغة الجسد  االتصال غير اللفظي  على
ق هدف تربوي رمزيه لتحقي  الجسم، وهي تحمل معاني  أجزاء  والتعبيرات الصادرة من مختلف  واإليماءات  الحركات  على
لها دالالت   ألن  أيضا توظيف نبرات صوت المتكلم وحركاته الجسمية وتعبيرات وجهه  وتتطلب عملية التفاعل هذه. معين

  )Smadi; etal., 2014(.الموقف التفاعلي  إلى إثراء  عملية االتصال وتؤدي  في

 :وصنف الباحثون مجاالت االتصال غير اللفظي في تصنيفات عديدة، كما يلي

لغة الصوت، مستوى ونغمة   إلى  اللفظي  وصنف مجاالت االتصال غيرEdward Hall: تصنيف ادوارد هال: والً أ 
  . ووضعية وحركات الجسم، والزمن، والمسافات، والمظهر  واإليماءات واإلشارات،  الصوت

واالتصال البصري، إلى تعبيرات الوجه،   وصنف هذه المجاالت Elizabeth Perrot: تصنيف إليزابيث بيروت: ثانياً 
  )Abu El-Nasr, 2012(. المكاني  واإليماءات، والفراغ  وحركات الجسم،

، واالتصال دلغة الجس  إلى  هذه المجاالت  وصنف Gail and Michele Mayerتصنيف جيل ومايكل ماير: ثالثاً 
    .المكانيةوالمسافات، والترتيبات الفيزيقية   والدالالت الرمزية للوقت،  باللمس، واالتصال بالصوت،

 ً  :االتصال غير اللفظي إلى عدة مجاالت، وهيوصنف Gabott & Hoggتصنيف جابوت وهوج: رابعا
والحركات، واالتصال البصري، ونغمة   واستخدام المسافة الشخصية، وحركات الجسم كاإليماءات  وإدراك  القربوالمسافة

  )Smadi; etal., 2014(.وطبقة الصوت

 ً   الحوار: ثالثا

ضرورة من الضرورات التي يتطلبها انتظام سير الحياة في خطوط سوية تفرضها طبيعة العمران   الحوار  يعد     
البشري، وهو حركة مطردة وقوة دافعة للنشاط اإلنساني، وطاقة لإلبداع في شتى مجاالت الحياة، ووسيلة للنهوض 

التي تهددها من جراء تصاعد الخالفات المتشعبة سواء بالمجتمعات، وهو سبيل إلى تحصين الشعوب واألمم ضد المخاطر 
الحضارة أو اللغة أو القضايا التي ترتبط بشئون السياسة واالقتصاد والتجارة   حول قضايا العقيدة أو الفكر أو الثقافة أو

ون في العصر الحالي خاصة في ظل تطور شؤ  ، وتتضح أهمية الحوار)Altwaijri, 1998. (واألمن والحرب والسلم
عن رأيه، حيث أصبح الحوار يمثل الجانب الرئيس في عملية   زيادة إيمان الفرد بحقه في التعبير  الحياة وتعقدها، ومن ثم

التواصل اللغوي، وأصبحت القدرة على امتالك مهارات الحوار والتمكن منها أحد أهم متطلبات نجاح الفرد في 
  ).Ismail,2011(الميادين  مختلف

المشاركين فيه، وال   نشاط لغـوي اجتماعـي بهـدف اإلقنـاع واالستكشـاف الـذاتي المتبـادل بـين: بأنهويعرف الحوار 
واألفعـال السـلوكية   يتمسك بدعاوي القـوة أو السـلطة أو التقاليـد أو النفـوذ أو الوضـع الفكـري أو هومجموعة مـن األداءات

الحوارية المختلفة وتشمل مهارة   لمعلومـات المتعلقـة بالموضـوعاتالفرد مـن استكشـاف وجـالء كافـة الحقـائق وا
  ).Mujahid, 2014(الحوار، تنظيم الحوار، طرح أسئلة الحوار، التأثير واإلقناع، غلق الحوار، تقويم الحوار   إعداد

  التحدث: رابعاً 

ـا تعبيرات الوجـه التي تسـهم في عمليـة عمليـة يتـم مـن خاللهـا إنتـاج األصـوات تصحبه :تعرف مهـارة التحـدث بأنهـا
والمشـاعر مـن   المسـتمعين، وهـذه العمليـة نظـام متكامـل يتم تعلمه صوتيــا ودالليـًـا ونحويـًـا بقصد نقـل األفكار  التفاعل مع

خاللها  عملية تبادلية بين المرسـل والمسـتقبل يقوم: المتحـدث إلى اآلخريـن، كما تعرف مهـارة التحدث بأنها
باسـتخدام حركات جسـدية معبرة؛ لجذب انتباه السـامع من أجل نقل مشـاعره وأحاسيسـه والتأثير فيه   المرسـل

)Mokablah; Battah, 2015(.  

الـكالم، وآخـرون أسـموها   وتناول كثـير من الباحثين تعريـف مهـارة التحـدث، فمنهـم مـن أطلـق عليهـا اسـم     
عمليـات تفاعليـة لبنـاء المعنـى الـذي : وكما تعرف مهـارة التحـدث بأنهـا. ي، وقـال بعضهم مهـارة التحدثالتعبـير الشـفو

المعلومات، ويعتمد شـكله ومعناه على السـياق وخبرات المشـاركين وبيئته، وعوامل اإلرسال   يسـهل إنتـاج الـكالم ومعالجـة
ً تعرف ). Florez, 1999(والتلقي  والمشـاعر   القـدرة عـلى التعبـير الشـفهي عـن األفـكار: مهـارة التحـدت بأنهـاوأيضا

أو إبداعيـة مـع سـالمة النطـق وحسـن   اإلنسـانية والمواقـف االجتماعيـة والسياسـية واالقتصاديـة والثقافيـة بطريقـة وظيفيـة
ين المتعلـم والجماعـة فبوسـاطته يسـتطيع المتعلـم والتحـدث وسـيلة اتصـال بـ ،)Abu Hashish; etal., 2007(اإللقاء

ولـن يكـون هـذا االتصـال ذا فائـدة إال إذا كان صحيحا ودقيقا إذ يتوقف على حسـن التعبير   فهـم اآلخرين،
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 ,Al-Bari(  ووضـوح االسـتقبال اللغـوي، وعـلى إتقانـه يتوقـف تقـدم المتعلـم في اكتسـاب المعلومـات الدراسـية  وصحته،
2011.(  

  

  

  

  

  الدراسات السابقة

مهارات التواصل اإلنساني على عينات مختلفة التي تناولت العديد من الدراسات السابقة  إطلع الباحث على     
  :وعالقتها بمتغيرات متعددة كما يأتي

  

االتصال الفعال برنامج تدريبي مقترح لتطوير مهارات : دراسة بعنوانAl-habira and Al-Sarhan (2017)أجرى
هدفت إلى اقتراح برنامج تدريبي لتطوير مهارات االتصال الفعال لدى ، لدى مديري المدارس في المملكة العربية السعودية

مديري المدارس في المملكة العربية السعودية، تم تطوير استبانة لقياس واقع مهارات االتصال الفعال لدى مديري المدارس 
، وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع مهارات االتصال معلماً  325من وتكونت عينة الدراسة  ،لسعوديةفي المملكة العربية ا

الفعال لمديري المدارس في المملكة العربية السعودية جاء بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع 
لى مهارات االتصال الفعال لمديري المدارس في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس ع

جميع مجاالت أداة الدراسة وكانت الفروق لصالح اإلناث، ووجود فروق ذات دالله إحصائية في واقع مهارات االتصال 
الفعال لمديري المدارس في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وكانت الفروق 

عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية في واقع مهارات التصال الفعال و). يوسأقل من بكالور(لصالح ذوي المؤهل العلمي 
وأوصت الدراسة بتبني  .ظر المعلمين تعزى لمتغير الخبرةلمديري المدارس في المملكة العربية السعودية من وجهة ن

  .العربية السعوديةالبرنامج التدريبي المقترح لتطوير مهارات االتصال الفعال لدى مديري المدارس في المملكة 

  

مهارات التواصل في التسيير البيداغوجي لمدير : دراسة بعنوانBou Diaf and Ben Khourr (2015)أجرتو
على درجة ممارسـة مـديري المـدارس االبتدائيـة لمهـارات التواصل   التعرف  إلى  المدرسة االبتدائية هدفت هذه الدراسة

تكونـت . مين، وأثر كل من متغيرات الجنس، الخبرة، المؤهـل العلمـيالبيداغوجي من وجهة نظر المعل  تـسييره
جـاءت درجـة ممارسـة : معلًما ومعلمة، وتوصـلت الدراسـة إلى النتـائج التاليـة) 209(الدراسة من   عينـة

دراسـة مرتفعـة، وأظهرت ال  التواصل لدى مديري المدارس االبتدائية في تسييرهم البيداغوجي بشكل عـام  مهـارات
وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسـة مـديري المـدارس االبتدائيـة لمهـارات التواصل في   عـدم

  .والمؤهل العلمي  تعزى لمتغيرات، الجنس، الخبرة،  من وجهة نظر المعلمين  البيداغوجي للمدير  التـسيير

  

االتصال التربوي غير اللفظي لدى أعضاء هيئة مهارات : دراسة بعنوانSmadi and Arnaout (2014)أجرى كما 
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى توافر مهارات  ،التدريس في السنة التحضيرية في جامعة نجران من وجهة نظر الطلبة

وتكونت العينة من . االتصال التربوي غير اللفظي لدى أعضاء هيئة التدريس في السنة التحضيرية في جامعة نجران
واستخدمت استبانة من . والثاني تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة  طالبة من المستويين األول) 69(و طالب) 198(
توفرت   قد  النتائج أن مهارات االتصال التربوي غير اللفظي لدى أعضاء هيئة التدريس  أظهرتو. فقرة كأداة للدراسة )50(

هيئة التدريس،   أعضاء  األكثر توافًرا لدى  جي، والذي كانوبدرجة تراوحت بين المرتفعة في محور المظهر الخار
حيث توفر مهارات االتصال التربوي غير اللفظي   وكان ترتيب المحاور من. والمتوسطة في باقي المحاور

واإليماءات، فمحور الزمان،   محور المظهر الخارجي، فمحور الحركات الجسدية :هيئة التدريس كما يلي  أعضاء  لدى
اللفظي   في مدى توفر مهارات االتصال التربوي غير  إحصائية  وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة  ان،المك  فمحور

ذكر (نظر الطلبة يعزى لمتغير الجنس   التحضيرية في جامعة نجران من وجهة  لدى أعضاء هيئة التدريس في السنة
عدم وجود فروق   كما بينت النتائج. ولصالح الذكورالحركات الجسدية واإليماءات   كل المحاور ما عدا محور  ، في)وأنثى

اللفظي لدى أعضاء هيئة التدريس في السنة التحضيرية   مهارات االتصال التربوي غير  في مدى توفر  إحصائية  ذات داللة
، في كل )والمستوى الثاني  المستوى األول(نظر الطلبة يعزى لمتغير المستوى الدراسي   جامعة نجران من وجهة  في
  . حاور ما عدا محور المظهر الخارجي ولصالح المستوى األولالم
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التحضيرية  تقييم مهارات التواصل لمدربي مهارات التواصل فى البرامج: دراسة بعنوانEbada (2014)قدمفيما 
بجامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية بالرياض، هدفت الدراسة إلى أهمية مهارات التواصل في نقل المادة المتعلمة من 
المدرب إلي الطالب، ومن خالل عمل الباحث كمدرب فى عماده البرامج التحضيرية فقد وجد ضعف مهارات التواصل التي 

بالتدريس للطالب مما يشكل صعوبة لدي الطالب في التفاعل مع الدرس مما يحول دون يستخدمها المدربون أثناء قيامهم 
ً مأخوذة من ) 177(تحقيق أهدافه، ونظراَ لعدم تناول مهارات التواصل لدي المدربين، وتكونت عينة البحث من   3طالبا

واستخدم الباحث المنهج الوصفي . لرياضمسارات للطالب فى البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية با
لمالءمة لطبيعة البحث، كما استخدم الباحث استبانة مهارات االنصال على طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام 
دمحم بن سعود، وتوصلت الدراسة إلى مهارة تحدث المدرب بعبارات وكلمات مناسبة، وجاءت في المرتبة الثانية مهارة 

المدرب هدفه من الحديث، وجاءت مهارة االستماع الجيد باإلجابة على أسئلة الطالب فى المرتبة األولى، وجاءت فى  تحديد
وربطها بالخبرات السابقة، وجاءت مهارة إجادة المدرب اللغة   المرتبة الثانية مهارة تحديد معنى المعلومات التى تم استقبالها

وجاءت فى المرتبة الثانية مهارة اهتمام المدرب بتوفير البيئة المناسبة للقراءة،  العربية الصحيحة فى المرتبة االولى،
فجاءت مهارة المدرب بكتابه نقاط محورية للدرس، وجاءت هذه المهارة بنسبة عالية وذلك من خالل المدرب بكتابة العنوان 

   .ومقدمة الدرس ومحور الموضوع والخاتمة

ة هدفت إلى محاولة التعرف على تأثير استخدام االتصال اإللكتروني على مهارات دراس Mustafa (2013)وقدم       
ومدى اختالف الشباب من الذكور واإلناث , لدى الشباب السعودي) مع اآلخرين(االتصال مع الذات واللفظي واالجتماعي 

لب وطالبة من طالب السنة طا 550في استخدام االتصال بأنواعه المختلفة، وتم إجراء البحث على عينة مكونة من 
من العينة الكلية % 45.5طالبة بنسبة  250و, %54.5طالب بنسبة  300موزعين على  1433التحضيرية للعام الجامعي 

عام، واستخدم الباحث مقياس مهارات االتصال الذي صمم من اجل البحث وتم تقنينه على عينة  17.6بمتوسط عمري 
واالتصال الذاتي، واالتصال االجتماعي، واالتصال اإللكتروني، , االتصال اللفظي: ابعاد هي 4البحث وقد اشتمل على 

وجود عالقة مرتفعة إيجابية بين االتصال االجتماعي واالتصال الذاتي : فقرة، وتوصلت الدراسة للنتائج 45ومجموع فقراته 
يجابية بين االتصال اإللكتروني واالتصال اللفظي ومجموع مهارات االتصال لدى الذكور، وجود عالقة منخفضة إ

واالتصال اللفظي واالتصال االجتماعي واالتصال الذاتي لدى الذكور، وجود عالقة مرتفعة إيجابية بين االتصال االجتماعي 
واالتصال الذاتي واالتصال اللفظي ومجموع مهارات االتصال لدى اإلناث، وجود عالقة منخفضة إيجابية بين االتصال 

واالتصال اللفظي لدى اإلناث وعالقة مرتفعة إيجابية بين االتصال االجتماعي واالتصال الذاتي ومجموع اإللكتروني 
مهارات االتصال وبين االتصال اإللكتروني، وجود عالقة مرتفعة إيجابية بين االتصال االجتماعي واالتصال الذاتي 

عالقة منخفضة إيجابية بين االتصال اإللكتروني  واالتصال اللفظي ومجموع مهارات االتصال لدى العينة ككل، وجود
واالتصال اللفظي واالتصال االجتماعي واالتصال الذاتي لدى العينة ككل، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اإلناث 
 والذكور على متغيرات االتصال االجتماعي واالتصال الذاتي واالتصال اللفظي ومجموع مهارات االتصال لصالح اإلناث،

  .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اإلناث والذكور على متغير االتصال اإللكتروني

  

دى مشرفي مهارات التواصل و التواصل التربوي ل: دراسة بعنوانAbdel Jawad and Kandil (2013)أجرىو
ممارســة مــشرفي التربيــة  التربية العملية في كلية التربية بجامعة األقصى، وهدفــت الدراســة إلى تعــرف مســتوى

العمليــة لمهــارات التواصل والتواصــل التربــوي في كليــة التربيــة بجامعــة األقــصى، وتعــرف الفــروق بــين 
الجنــس، : (الطلبــة لممارســة مشرفيهــم لتلــك المهــارات، والتــي تعــزى لمتغــيرات  متوســطات تقديــرات

كــما هدفــت إلى تعــرف معوقــات التواصل والتواصــل التربــوي لــدى المشرفــين ) الحالــة الوظيفيــةوالتخصــص، و
وجهــة نظــر طلبتهــم، والمقترحــات التــي يقدمهــا الطلبــة لتفعيــل ممارســة المشرفــين تلــك   مــن

اســتبانة : ليــلي، واســتخدما أداتــين للدراســة األولىواســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التح  المهــارات،
طالبــا وطالبــة ) ٢٩٧(التواصل والتواصــل التربــوي التــي وزعــت عــلى عينــة عشــوائية قدرهــا  مهارات
ا وطالبــة لمعرفــة طالبــ) ٥٢(اســتمارة مقابلــة وزعــت عــلى: الثانيــة  .٪ مــن مجتمــع الدراســة٢٩تمثــل   والتــي

أن نســبة تقديــرات الطلبــة المعلمــين  :ومقترحــات الطلبــة لتفعيلها،ومن أهم نتائج الدراسة  معوقــات التواصل التربــوي
التواصل الشــفوي بلغــت : التربــوي في المجــال األول  لممارســة المشرفــين لمهــارات التواصل والتواصــل

كــما بينــت  ، ٪٣٫٦١٪،أمــاالتواصــالإليمــائيوالحــركيفبلغــت٧٢تقديراتهــم  واصــاللكتــابيفبلغــتنســبة٪،أمــاالت٨٫٧٨
: وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــين متوســطات تقديــرات الطلبــة تعــزى لمتغــيرات  نتائــج الدراســة عــدم

كــما حــددت الدراســة بعــض معوقــات التواصل  .ــة للمــشرف التربــويوالتخصــص، والحالــة الوظيفي  الجنــس،
  .لتفعيلهــا مــن وجهــة نظــر الطلبــة  والتواصــل التربــوي وبعــض المقترحــات

  

 دراسة هدفت إلىتقصيأثراستخدامAl-Tarawneh and Al-Fenikh (2012)وأجرى
االجتماعيواالكتئابومهاراتاالتصاللدىطلبةجامعةالقصيم، علىالتحصيالألكاديمي والتكيف)االنترنت(
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) االنترنت( وتكونالمجتمعاإلحصائيمنجميعالطالبوالطالباتالذينيستخدمونشبكةلمعلومات الدولية
) اإلنترنت( طالباًوطالبةمنالطلبة الذينيستخدمون)595( فيجامعةالقصيم،وقدتكونتعينةالدراسةمن

. تماستخدامالمعداللتراكميللداللةعلىالتحصياللدراسي  (Beck)ثمبالطريقةالقصديةالمتيسرة،فيجامعةالقصيم،وقدتماختيارالعينة
والصورةالمعربةلقائمةبيك لالكتئاب،ومقياسالتكيفاالجتماعيالمالئمللبيئةاالجتماعيةالجامعية،ومقياسمهاراتاالتصال 

لدى لدىطلبةالجامعة،وقدأشارتالنتائجإلىوجوددرجةأعلىبقليلمنالدرجةالمتوسطة
: الطلبةمستخدمياإلنترنتلفترةزمنيةمتوسطةفيكلمندرجةالتكيفاالجتماعيومهارات االتصال،فيحينأندرجتي

التكيفاالجتماعي،ومهاراتاالتصالمنخفضةلدىالطلبةذوي 
االستخدامالمرتفعلإلنترنت،كماأظهرتالنتائجأندرجةاالكتئابمنخفضةلدىالطلبةمستخدمي 

جةاالكتئابمرتفعةلدىالطلبةذوياالستخدام اإلنترنتلفترةزمنيةمتوسطة،فيحينأندر
المرتفعلإلنترنت،كماتوصلتالدراسةإلىأنهناكفروقذاتداللةإحصائيةفيكلمن 

التحصيالألكاديمي،والتكيفاالجتماعي؛تعزىلعددساعاتاستخداماإلنترنتوالنوعاالجتماعي 
واالختصاصلصالحاالستخدامالمتوسطوالطلبةالذكور،واالختصاصاتالعلمية،ووجدأنهناك 

فروقذاتداللةإحصائيةفيدرجةاالكتئابتعزىلعددساعاتاستخداماإلنترنتوالنوع 
االجتماعيواالختصاصلصالحاالستخدامالمرتفع،واإلناث،واالختصاصاتاألدبية،كماوجدت 

  .الدراسةأنهناكفروقذاتداللةإحصائيةفيدرجةمهاراتاالتصالتعزىلعددساعاتاستخدام اإلنترنتلصالحاالستخدامالمتوسط

  

داري ومعوقاتهـا التواصل اإل إلى التعرف على درجـة فاعليـة أسـاليبتهدفدراسة Al-Mutrafi (2012)أجرىو
مديري المدارس االبتدائية في مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمين، وكذا أثر كال من المؤهل العلمـي والخـبرة،   لـدى

تقيس ذلك   فاعلية التواصل االداري، وتـم بنـاء اسـتبانةفي تقديرات المعلمين حول   وعدد سنوات العمل مع المدير الحالي
بمكـة المكرمـة، واستخدم في ذلك المنهج   المرحلـة االبتدائيـة  ،طبقت على عينـة الدراسـة التـي تكونـت مـن بعـض معلمـي

تها لدى مديري المدارس االداري ومعوقا  فاعليـة أسـاليب التواصل  الوصفي التحلـيلي،وأسـفرت نتـائج الدراسـة عـلى درجـة
فروق ذات داللة احصائية بين اسـتجابات أفـراد   االبتدائية في مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمين عالية، وكـذا وجـود

  .   عينـة الدراسـة حـول فاعليـة التواصل االداري تعـزى لمتغـير الخبرة

  

االجتماعي  لشباب وعالقته بمهارات التواصلبعنوان إدمان االنترنت عند ادراسة Al-Homsi  (2010)أجرتو
دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة، هدفت إلى إلقاء الضوء على ظاهرة اإلدمان على اإلنترنت وعالقتها بمهارات 

هل توجد عالقة بين اإلدمان : التواصل االجتماعي لدى عينة من طالب جامعة دمشق وينطلق البحث من سؤال مركزي
ً وطالبة ) 150(؟، وبلغت عينة الدراسة  على اإلنترنت ومهارات التواصل االجتماعي ذكور من ) 114(إناث، ) 36(طالبا

تخصصات علمية متعددة وأوضاع اقتصادية مختلفة، واعتمد منهج البحث الوصفي التحليلي وكانت أدوات البحث عبارة 
الدراسة غلى نتائج من  ، وتوصلت)مقياس إلدمان االنترنت إعداد يونغ ـ ومقياس العالقات االجتماعية إعداد الحاج(عن 

ً بين اإلدمان على اإلنترنت ومهارات التواصل االجتماعي فالجلوس فترات :  أهمها وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا
طويلة الستخدام اإلنترنت تجعل الفرد يخصص وقتاً أقل للنشاطات األخرى، وأن اإلناث يتعلقن باستخدام اإلنترنت أكثر من 

إلى طبيعة التنشئة االجتماعية لإلناث في مجتمعاتنا، وأنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في اإلدمان عل  الذكور ويعود ذلك
دلت ، واإلنترنت مع تغير واختالف الوضع االقتصادي لألفراد وهذا يعود لتكلفة استخدام اإلنترنت المتيسرة للجميع

ً في اإل دمان على اإلنترنت لدى العينة ويبدو من النتيجة أن الطالب الفرضية الرابعة على عدم وجود فروق دالة إحصائيا
الذي لديه رغبة في التعلق باإلنترنت وسوف يستخدم اإلنترنت لساعات طويلة بغض النظر عن اختصاصه العلمي فتلبية 

  .احتياجاته التي يشبعها استخدام اإلنترنت يجد الوقت الالزم لذلك بعيداً عن الدراسة

  

وعالقته ببعض المهارات االجتماعيةلدى  االتصال عبر االنترنت: دراسة بعنوانAbdel-Majid(2010)قدمت و
، لحديثاالوقوف على استخدام طالب المرحلة الثانوية للتكنولوجيا إلى الدراسة  هدفت وقد ، طالب المرحلة الثانوية

وبعض المتغيرات الديموجرافية لطالب )االنترنت(الحديثةالتعرف على العالقة بين استخدام تكنولوجيا االتصال ت، واالنترن
وتعد هذهالدراسة من الدراسات واالنترنت، الضوء على العالقة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة ة، وإلقاءالمرحلة الثانوي

بلغت  والتياسة لجمع البيانات من عينة الدر كأداةالوصفية وتم استخدام منهج المسح واعتمدت الدراسة على االستبيان
وجود عالقة إرتباطية بين معدل استخدامتكنولوجيا :أهمهاإلى نتائج من  توصلتو، مفردة من طالب المرحلةالثانوية) 140(

يمكن أن تحدثه تكنولوجيا االتصال  الذيللتأثير مؤشرااالتصال الحديثة ومهارة التعاون ومهارة االستقاللية، وهذا يعد 
قد األمرالذيالجتماعيةداخل المجتمع إذا ما توفرت الوسيلة بشكل أكبر أو زادت معدالت االستخدام التفاعالت ا فيالحديثة 

  .األفراديؤثر على المهارات االجتماعية لدى 
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المنهج المستخدم في الدراسات هو المنهج الوصفي سواء المقارن أو المسحي : يتضح من عرض الدراسات السابقة أن
وكان االستبيان هو أداة جمع البيانات، وسوف يتم سات استخدمت عينات من الطالب والمدرسين، أو االرتباطي، وأن الدرا

  .البحث الحالي إجراءات أخذ تلك النتائج ضمن االعتبارات عند تصميم

  

  مجتمع وعينة الدراسة

  الدراسةمجتمع : أوالً 

العربية، المملكة العربية السعودية، المملكة جمهورية مصر (البلدان العربية  في بعضيتكون مجتمع البحث منالراشدين 
 ، ويتخطى عدد الراشدين في البلدان العربية المذكورة مائة)، الجمهورية الجزائرية، الجمهورية التونسيةالهاشمية األردنية

  .)Wikipedia, 2017( لتلك البلدان بحسب التعدادات المحلية مليون نسمة وأربعون

 ً   عينة الدراسة: ثانيا

، أو من خالل مواقع ها إلى المفحوصين بالتسليم باليداختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية حيث تم إرسالتم 
  .، وتوضح الجداول اآلتية خصائص العينة)943(وبلغت عينة المستجيبين ألداة الدراسة  التواصل االجتماعي،

  خصائص العينة من حيث النوع) 1(جدول 

  المئويةالنسبة   العدد  النوع

 58.5% 552  ذكر

 41.5% 391  أنثى

 100.0% 943  العدد الكلي

  .تقارب أعداد العينة من حيث فئتي النوع) 1(يتضح من جدول 

  خصائص العينة من حيث السن) 2(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  السن

17 -25  207 %22.0 

26 -34  276 %29.3 

35 -43  299 %31.7 

44 -52  161 %17.1 

 100.0% 943  الكليالعدد 

  .تقارب أعداد العينة من حيث فئات السن) 2(يتضح من جدول 

  خصائص العينة من حيث المؤهل) 3(جدول 

  العدد  المؤهل
النسبة 

  المئوية

 26.8% 253  دكتوراه

 7.3% 69  ماجستير
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 51.2% 483  بكالوريوس

 7.3% 69  ثانوية عامة

 7.3% 69  أقل من ثانوية عامة

 100.0% 943  العدد الكلي

أن توزيع العينة من حيث المؤهل ينحى منحناً إعتدالياً حيث ان الغالبية درجة بكالوريوس بنسبة ) 3(يتضح من جدول 
  .وبقية المؤهالت على الطرفين%)  51.2(

  خصائص العينة من حيث الحالة االجتماعية) 4(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  الحالة االجتماعية

 68.3% 644  متزوج

 31.7% 299  أعزب

 100.0% 943  العدد الكلي

  .تناسق أعداد فئات الحالة االجتماعية) 4(يتضح من جدول 

  خصائص العينة من حيث الجنسية) 5(جدول 

  العدد  الجنسية
النسبة 

  المئوية

 61.0% 575  مصري

 17.1% 161  أردني

 2.4% 23  تونسي

 17.1% 161  سعودي

 2.4% 23  جزائري

 100.0% 943  الكليالعدد 

  %). 61(زيادة أعداد المصريين بنسبة ) 5(يتضح من جدول 

  خصائص العينة من حيث السكن) 6(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  السكن

 80.5% 759  حضري

 19.5% 184  ريفي

 100.0% 943  العدد الكلي

  .ارتفاع اعداد سكان الحضر في العينة) 6(يتضح من جدول 
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  .وخصائص العينة يتضح أن العينة مناسبة إلجراء البحث الحاليوبعد عرض أعداد 

  أداة الدراسة

استخدم الباحث أداة من إعداده وهي مقياس مهارات التواصل اإلنساني وفيما يأتي وصف وتقنين األداة على       
  :مجتمع الدراسة

  : إعداد المقياس

اطلع الباحث على العديد من المقاييس، وتم إعداد مقياس مهارات االتصال باالستناد إلى األدب النظري المتعلق      
بمهارات االتصال، والدراسات السابقة، وكذلك ترجمة مجموعة من المقاييس المتعلقة بمهارات االتصال والمنشورة على 

 communication skills inventory&building communication: االنترنت مثل
skillsومقياسInterpersonal communication skills inventory  ومقياسThe communication skills 

test كما يأتي المقياس، وقد توصل الباحث إلى فقرات ومحاور:  

  المحورم
عدد 
  الفقرات

  14  الحوار1

  12  لغة الجسد2

  10  مهارة التحدث3

  10  االستماعمهارة 4

5
عدد فقرات 

  المقياس
46  

  :يصحح المقياس من تدريج خماسي كما يأتي

 نادراً  قليالً  أحياناً  غالباً  دائماً 

5  4  3  2  1  

  : بشكل ايجابي وسلبي كما يأتي المقياسوتصحح فقرات 

  أرقام الفقرات السلبية  أرقام الفقرات اإليجابية  المحور

  12- 8- 2  14- 13- 11- 10- 9- 7- 6- 5- 4- 3- 1  الحوار

  12  11- 10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1  لغة الجسد

مهارة 
  التحدث

1 -5 -8  2 -3 -4 -6 -7 -9 -10  

مهارة 
  االستماع

1 -3 -6 -7 -10  2 -4 -5 -8 -9  

  والستخراج معدالت االستجابة تم تطبيق المعادلة التالية 

  عدد الفئات/الحد األدنى للفقرة- الحد األعلى للفقرة

  المقياسوبذلك يصبح تصحيح 
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  صدق وثبات األداة

  صدق المقياس - 1

أداة هذه  ، وللتحقق من صدق"على قياس ما وضع لقياسه ة المقياسقدر: "صدق بأنهالObeidat (2004)يُعرف     
  :كما يأتي) صدق المحكمين، واالتساق الداخلي من خالل العينة االستطالعية(الدراسة قام الباحث بحساب الصدق بطريقتين 

  صدق المحكمين- أ

من أعضاء هيئة التدريس واستخراج النسبة المئوية  )18( تم حساب صدق المحكمين من خالل عرض االستبيان على
ً لما رآه % 80لكل فقرة، وتحديد نسبة استبعاد الفقرة التي لم تحصل على  من آراء المحكمين، وتعديل بعض الفقرات وفقا

  . المحكمون

  :العينة االستطالعية

  .العشوائيةريقة العينة الطبقيةبط) 80(قام الباحث باختيار عينة استطالعية من مجتمع الدراسة عددها      

  صدق االتساق الداخلي- ب

تم حساب االتساق الداخلي للفقرات ومحاورها من خالل حساب معامل ارتباط سبيرمان بين درجة الفقرة والدرجة     
  :الكلية للمحور، ويوضحها الجداول اآلتية

  التواصل اإلنسانيمعامالت االتساق الداخلي لفقرات محاور مقياس مهارات ) 7(جدول 

  بشدة منخفضة  منخفضة  متوسطة  مرتفعة  مرتفعة بشدة

4.24  -5  3.43 -4.23  2.62 -3.42  1.81 -2.61  1 -1.8  

معامل   الفقراتم
االرتباط بين 
درجة الفقرة 
  ودرجة المحور

معامل االرتباط 
بين درجة الفقرة 
والدرجة الكلية 

  للمقياس

  مهارات الحوار: أوال

 *068. **0.131  أتقبل النقد من اآلخرين بصدر رحب1

 **595. **0.718  .أجد من الصعوبة مدح اآلخرين2

 **401. **0.426  .يحدثني أياً كانت مرتبتهأحترم من 3

أن أنفتح على , أرى أن أنسب طريقة لمساعدة اآلخرين على فهمي4
  .أفكارهم

0.508** .495** 

 **713. **0.764  .أضع الكلمات في مكانها الصحيح عند التحدث مع اآلخرين5

 **469. **0.598  .أعبر عن أفكاري مهما يختلف معي اآلخرين6

 **408. **0.629  .أعرف كيف أرد على اآلخرين إذا أحاطوني باعتراضاتهم7

 **113. **0.157  .أميل إلى تجنب مناقشة الموضوعات المحرجة8

 *0.39 **0.102  .أميل إلى تغيير اتجاهاتي إذا اقتنعت بآراء اآلخرين9

 **264. **0.318  .أميل إلى محاورة اآلخرين فيما يقولونه1
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0  

1
1  

  .بتوضيح آرائي إذا اختلفت مع آراء اآلخرينأهتم 
0.474** .441** 

1
2  

  .يحاول اآلخرون إنهاء حديثي عندما أريد توضيح أمر ما لهم
0.489** .514** 

1
3  

  .يعتقد اآلخرون أنني على حق
0.607** .599** 

1
4  

  .يهتم اآلخرون بأحاديثي
0.526** .595** 

 ً   مهارات لغة الجسد: ثانيا

 **0.33 **0.88  .مواجهة اآلخرين أبتسم عند1

 **228. **0.284  .أحافظ على نمط شخصيتي في كل المواقف التي أواجهها 2

 **252. **0.396  .أحب المرح أثناء الحديث3

 **525. **0.649  .أصمت برهة أثناء التحدث مع اآلخرين لجذب انتباههم4

 **527. **0.643  .أقف بشكل طبيعي حينما أواجه مجموعة من الناس5

 **559. **0.593  .أمتلك أساليب غير منطوقة للتأثير  في اآلخرين6

حركة الوجه : مثل(أنتبه إلى حركات اآلخرين عندما أتحدث معهم 7
  ).والعينين واليدين وكيفية جلوسهم

0.630** .451** 

 **628. **0.769  .أنوع نغمة صوتي حتى يتأثر اآلخرين بحديثي8

 **488. **0.609  .بمظهري الخارجيأهتم 9

1
0  

  .أوزع  نظري إلى كل األشخاص حينما أتحدث إلى مجموعة من الناس
0.695** .751** 

1
1  

  .تتطابق مالمح وجهي مع حالتي االنفعالية
0.45* .082* 

1
2  

  .يستاء اآلخرون من حركة جسدي عندما أحدثهم
0.268** .324** 

 ً   مهارات االستماع: ثالثا

 **239. **0.224  .المتحدث يكمل حديثه أترك1

*00.555  .بينما أستمع لشخص ما) قلمي, ساعتي, ألعب في شعري: مثل(أتململ 2
* 

.579** 

 *-075.-*00.277  .أحاول إنهاء المحادثات أو تحويلها إذا لم تثير اهتمامي3
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  0.01تدل على مستوى داللة  **

  0.05تدل على مستوى داللة * 

  ):7(يتضح من جدول 

معامالت االتساق الداخلي بين درجة الفقرة ومحورها مرتفعة حيث بلغت المعامالت ذات داللة إحصائية  .1
 %).2(واحدة بنسبة فقرة ) 0.05(وبلغت المعامالت ذات داللة إحصائية %) 98(فقرة بنسبة  45) 0.01(

* 

*00.500  .أرد على حديث اآلخرين حتى لو لم يطلب مني الرد4
* 

.218** 

*00.199  .أرى األشياء من وجهة نظر اآلخرين5
* 

.067* 

 **566. **0.648  .أقاطع أحاديث اآلخرين عندما يتجاهلونني6

 **516. **0.733  .أقاطع المتحدث في أي وقت إذا اختلفت معه في الرأي7

 **362. **0.461  .أنصت إلى اآلخرين عندما يتحدثون معي8

 **450. **0.532  .عندما أعرف بقية ما يقولونأنهي حديثي مع اآلخرين 9

1
0  

  .يشتكي اآلخرون من عدم اهتمامي بهم حين يحدثونني
0.715** .474** 

  مهارات التحدث: رابعاً 

 **568. **0.449  .أتحدث مع اآلخرين بكالم يفهمونه1

 **404. **0.517  .أتلعثم عند الحديث مع اآلخرين2

 **553. **0.317  .حديثي شيق للمستمعينأحاول أن يكون موضوع 3

 *0.45 **0.085 .استحوذ على أكبر قدر من الحديث عندما أتحدث إلى شخص ما4

 **488. **0.664  .أعاني إليجاد الكلمات الصحيحة التي تعبر عما أريد قوله5

 **751. **0.553  .أعبر عن أفكاري بالكلمات المناسبة6

مخاطبة الشخص المتعلم : مثل(لمن يحدثني أغير طريقة كالمي طبقا 7
  ).بطريقة تختلف عن الشخص غير المتعلم

0.151** 0. 62* 

 *0.25 **0.213  .أقطع حديثي عندما ال أجد الحماس في االستماع من اآلخرين8

 **-146.- **0.219  .أميل إلى أخذ زمام الحديث من اآلخرين9

1
0  

  .يفهم اآلخرون ما أريد قوله بسهولة
0.567** .600** 
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معامالت االتساق الداخلي بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس مرتفعة، حيث بلغت المعامالت ذات  .2
فقرات بنسبة  8) 0.05(، وبلغت المعامالت ذات داللة إحصائية %)83(فقرة بنسبة  38) 0.01(داللة إحصائية 

)17(%. 

  ر المقياس والدرجة الكلية للمقياساالتساق الداخلي بين درجات محاو)  8(جدول 

معامل االرتباط بين   المحور  م
درجة المحور والدرجة 

  الكلية لالستبيان

 **0.881  الحوار  1

 **0.859  لغة الجسد  2

 **0.618  االستماع  3

 **0.661  التحدث  4

ق  امالت وبعد عرض االتساق الداخلي لفقرات المحاور األربعة للمقياس يطمئن الباحث لتطبي دل مع ث ت االستبيان، حي
على تناغم فقرات االستبيان، فيما بلغ معامل ألفا التساق المقياس ككل ) 0.01(االرتباط المرتفعة وجميعها عند مستوى داللة 

  .وفيما يأتي عرض خطوات حساب ثبات المقياس. مما يدل على ارتفاع صدق المقياس) 0.84(

  :   ثبات المقياس

بيرمان       ة س ا بمعادل حيح معامالته فية وتص ة النص ات التجزئ ل ثب اب معام الل حس تم التأكد من ثبات المقياس من خ
  .وبراون ، وفيما يلي عرض معامالت الثبات

اب       م حس ن ث دة، وم ى ح ور عل ل مح ة لك ة وزوجي ارات فردي تم حساب ثبات التجزئة النصفية بتقسيم االستبيان لعب
دول باط بين طرفي االختبار، وتصحيح المعامل بين نصفي االختبار بمعادلة سبيرمان معامل االرت ) 9(وبراون، ويوضح ج

  .معامالت الثبات

  معامالت ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية) 9(جدول 

 المحور
معامل االرتباط 
 بين نصفي االختبار

تصحيح المعامل 
بمعادلة سبيرمان 

  وبراون

مهارات 
  الحوار

0.57 0.73  

مهارات لغة 
  الجسد

0.42 0.60  

مهارات 
  االستماع

0.42  0.6  

مهارات 
  التحدث

0.51  0.67  

  0.81  0.69  المقياس ككل

دول       ن ج ح م ات ) 9(يتض ل الثب ة ومعام اس مقبول اور المقي فية لمح ة النص ة التجزئ ات بطريق امالت الثب ع مع جمي
  .مما يدل على ثبات االستبيان ويطمئن الباحث لنتائجه بطريقة التجزئة النصفية للمقياس ككل مرتفعة،

  المنهج المتبع في الدراسة 
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في      نهج الوص ث الم تخدم الباح ارن(اس حي والمق د )المس ة، ويقص داف الدراس ع أه نهج م ذا الم ب ه ك لتناس ، وذل
وتصويرها كمياًعنطريقجمعبيانات أحد أشكااللتحليلوالتفسير العلميالمنظم؛ لوصفظاهرةأو مشكلة محددة" بالمنهجالوصفي،هو

ةالدقيقة نيفها وتحليلهاوإخضاعهاللدراس كلة وتص ةعنالظاهرةأو المش ات مقنن ). Melhem, 2000. ("ومعلوم
رفو هObeidat (2004)يُع ارن بأن في المق نهج الوص ة : "الم ين لمعرف ر مع ى متغي ات عل ة مجموع ث مقارن ة الباح محاول

 .المقارن في معرفة الفروق بين العينة على متغيرات البحث ، ويصلح المنهج الوصفي"الفروق بينها

  

  ومناقشتها عرض النتائج وتفسيرها

  .سوف يتم عرض نتائج الدراسة وفقاً لترتيب األسئلة في شكل جداول كما يأتي

  :إجابة السؤال األول

دى : "السؤال األول الذي مؤداه عنلإلجابة       اني ل ل اإلنس ارات التواص ع مه ربما واق دين الع ل "؟الراش ن أج ، وم
د،  ة الجس وار، لغ رات الح ي متغي اس ف رات المقي ن فق رة م ل فق درجات ك رجح ل ط الم التحقق من الفرض تم حساب المتوس

  . االستماع، التحدث، ووضع فئتها وفقاً لتصحيح المقياس، وفيما يأتي عرض نتائج كل محور على حدة

  

  محور مهارات الحوار - 1

رجح، واالإ) 10(يوضح جدول  راف جابة السؤال األول على محور مهارات الحوار، من خالل عرض المتوسط الم نح
  .المعياري، وفئة االستجابة

  المتوسطات واالنحراف المعيار على فقرات محور مهارات الحوار) 10(جدول 

المتوسط  الفقرةم
 المرجح

اإلنحراف 
  المعياري

فئة 
  االستجابة

  مرتفع 0.85 3.61  .بصدر رحبأتقبل النقد من اآلخرين 1

  متوسط 1.27 3.41  .أجد من الصعوبة مدح اآلخرين2

  .أحترم من يحدثني أياً كانت مرتبته3
4.68 0.52 

 مرتفع
  بشدة

أن , أرى أن أنسب طريقة لمساعدة اآلخرين على فهمي4
  .أنفتح على أفكارهم

  مرتفع 0.86 3.73

التحدث مع أضع الكلمات في مكانها الصحيح عند 5
  .اآلخرين

  مرتفع 0.97 3.80

  مرتفع 0.78 4.15  .أعبر عن أفكاري مهما يختلف معي اآلخرين6

  مرتفع 1.15 3.95  .أعرف كيف أرد على اآلخرين إذا أحاطوني باعتراضاتهم7

  .أميل إلى تجنب مناقشة الموضوعات المحرجة8
2.32 1.16 

منخف
  ض

  مرتفع 0.91 3.59  .اقتنعت بآراء اآلخرينأميل إلى تغيير اتجاهاتي إذا 9

1
0  

  .أميل إلى محاورة اآلخرين فيما يقولونه
  مرتفع 0.71 4.12

 مرتفع 0.65 4.24  .أهتم بتوضيح آرائي إذا اختلفت مع آراء اآلخرين1
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  :ما يأتي) 10(يتضح من جدول 

ه(ضمن مهارة الحوار، فنجد فقرات  فقرة) 13(ارتفعت متوسطات  .1 ت مرتبت اً كان دثني أي ن يح ، أحترم م
ت  أعبر عن ي إذا اختلف أفكاري مهما يختلف معي اآلخرين، أميل إلى محاورة اآلخرين فيما يقولونه، أهتم بتوضيح آرائ

رين ع آراء اآلخ ي، م ى فهم رين عل اعدة اآلخ ة لمس ب طريق ي  ،أرى أن أنس ات ف ع الكلم ارهم، أض ى أفك تح عل أن أنف
ر مكانها الصحيح عند التحدث مع اآلخرين، أعرف كيف أرد على اآلخر ى تغيي ل إل اتهم، أمي اطوني باعتراض ين إذا أح

ي  اتجاهاتي إذا اقتنعت بآراء اآلخرين، يحاول اآلخرون إنهاء حديثي عندما أريد توضيح أمر ما لهم، يعتقد اآلخرون أنن
وار ارات الح ة لمه اديثي، الدرجة الكلي ل )على حق، يهتم اآلخرون بأح وع من التعام ى ن ات عل ك االرتفاع ر تل ، وتفس

وارال ي الح اً يسهم ف دى  جيد مع اآلخرين، والتأكيد على تلك المهارات المتعلقة بالحديث مع اآلخر تعطي انطباعاً هادئ ل
ي  وار الت ى الح الراشدين العرب، كما ارتفعت مهارة الحوار لدى الراشدين، وقد يدل ذلك على نجاح برامج التدريب عل

 .  تتبناها الدول العربية في مؤسساتها

ط، وه واحدة فقرةوجود  .2 رين: (يفي مستوى متوس دح اآلخ ن الصعوبة م د م ر ذ)أج ود ، ويفس ك بوج ل
 .قد يرجع لالختالفات الديموجرافية للعينة نقص ما في تلك المهارات

ة أميل إلى تجنب: (نخفاض مهاراة واحدة، وهيا .3 وعات المحرج وء) مناقشة الموض ي ض ك ف ر ذل  ويفس
 . في المجتمعات العربية، وحرية التعامل والحديث والدينية القواعد االجتماعية

  

 

  محور مهارات لغة الجسد - 2

دول  ح ج رجح، ) 11(يوض ط الم رض المتوس الل ع ن خ د، م ة الجس ارات لغ ور مه ى مح ؤال األول عل ة الس إجاب
  .نحراف المعياري، وفئة االستجابةواال

  مهارات لغة الجسدالمتوسطات واالنحراف المعيار على فقرات محور ) 11(جدول 

  بشدة  1

1
2  

يحاول اآلخرون إنهاء حديثي عندما أريد توضيح أمر ما 
  .لهم

  مرتفع 1.03 3.66

1
3  

  .اآلخرون أنني على حقيعتقد 
  مرتفع 0.83 3.44

1
4  

  .يهتم اآلخرون بأحاديثي
  مرتفع 0.80 3.88

  مرتفع 1.19 3.76  الدرجة الكلية لمحور مهارات الحوار

المتو الفقرةم
 سط المرجح

اإلنحرا
  ف المعياري

فئة 
  االستجابة

 مرتفع 0.71 4.20  .أبتسم عند مواجهة اآلخرين1

 مرتفع 0.80 4.12  .أحافظ على نمط شخصيتي في كل المواقف التي أواجهها 2

 مرتفع 0.80 4.20  .أحب المرح أثناء الحديث3

 متوسط 1.25 3.17  .مع اآلخرين لجذب انتباههمأصمت برهة أثناء التحدث 4

 مرتفع 0.88 4.17  .أقف بشكل طبيعي حينما أواجه مجموعة من الناس5
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  :ما يأتي) 11(يتضح من جدول 

طات  .1 رة) 11(ارتفعت متوس م فق د، وه ة الجس ي لغ ط : (ف ى نم افظ عل رين، أح ة اآلخ د مواجه م عن أبتس
ن  ة م ه مجموع ا أواج ي حينم كل طبيع ف بش ديث، أق اء الح رح أثن ب الم ا، أح شخصيتي في كل المواقف التي أواجهه

م  دث معه دما أتح رين عن ات اآلخ ل(الناس، أنتبه إلى حرك هم: مث ة جلوس دين وكيفي ين والي ة الوجه والعين تم ،أه)حرك
بمظهري الخارجي، أوزع  نظري إلى كل األشخاص حينما أتحدث إلى مجموعة من الناس، تتطابق مالمح وجهي مع 

دثهم رين، ، حالتي االنفعالية، يستاء اآلخرون من حركة جسدي عندما أح ي اآلخ أثير  ف ة للت ر منطوق اليب غي ك أس أمتل
د، الدرجة الكليأنوع نغمة صوتي حتى يتأثر اآلخرين بحديثي ة الجس ارات لغ ي )ة لمحور مه اع ف ك االرتف ر ذل ، ويفس

ة (على اعتماد الكثير من االشخاص على االهتمام بمظهرهم، وإن كانت مهارة  الفقراتتلك  ن حرك رون م تاء اآلخ يس
م، تدل على عدم الثقة في نظرة األ) جسدي عندما أحدثهم ر له ديث وخ اء الح رح أثن ارات الم اع مه ارات ارتف ن المه م

 .الموجودة لدى المجتمعات العربية

اههم: (يفي مستوى متوسط، وه فقرة واحدةوجود  .2 ، )أصمت برهة أثناء التحدث مع اآلخرين لجذب انتب
ة  ي اللغ د ف ويفسر ذلك بوجود قصور في مهارات اللغة المنطوقة لدى العينة مما يجعلهم يتميزون في أساليب لغة الجس

  .غير المنطوقة

  

  الستماعمحور مهارات ا - 3

دول  ح ج رجح، ) 12(يوض ط الم رض المتوس الل ع ن خ تماع، م ارات االس ور مه ى مح ؤال األول عل ة الس إجاب
  .واإلنحراف المعياري، وفئة االستجابة

  المتوسطات واالنحراف المعيار على فقرات محور مهارات االستماع) 12(جدول 

 مرتفع 1.12 3.66  .أمتلك أساليب غير منطوقة للتأثير  في اآلخرين6

حركة : مثل(أنتبه إلى حركات اآلخرين عندما أتحدث معهم 7
  ).جلوسهمالوجه والعينين واليدين وكيفية 

4.24 0.91 
 مرتفع

 بشدة

 مرتفع 1.33 3.56  .أنوع نغمة صوتي حتى يتأثر اآلخرين بحديثي8

 مرتفع 0.73 4.39  .أهتم بمظهري الخارجي9

1
0  

أوزع  نظري إلى كل األشخاص حينما أتحدث إلى مجموعة من 
  .الناس

 مرتفع 0.78 4.32

1
1  

  .تتطابق مالمح وجهي مع حالتي االنفعالية
 مرتفع 0.99 4.27

1
2  

  .يستاء اآلخرون من حركة جسدي عندما أحدثهم
 مرتفع 0.89 4.46

 مرتفع 1.04 4.10  الدرجة الكلية لمحور مهارات لغة الجسد

الم الفقرةم
توسط 
 المرجح

اإلنحرا
  ف المعياري

فئة 
  االستجابة

4.1  .أترك المتحدث يكمل حديثه1
0 

 مرتفع 0.75

بينما أستمع ) ألعب في شعري، ساعتي، قلمي: مثل(أتململ 2
  .لشخص ما

3.5
1 

 مرتفع 1.15
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  :ما يأتي) 12(يتضح من جدول 

م فقرات) 7(ارتفعت متوسطات  .1 ى : (من مهارات االستماع، وه ت إل ه، أنص ل حديث دث يكم رك المتح أت
عري، : مثل(أتململ ، اآلخرين عندما يتحدثون معي، يشتكي اآلخرون من عدم اهتمامي بهم حين يحدثونني ي ش ب ف ألع

ي اعتي، قلم ا،) س خص م تمع لش ا أس ديثي  بينم ي ح رأي، أنه ي ال ه ف ت مع ت إذا اختلف ي أي وق دث ف اطع المتح ع أق م
ارات االستماع ور مه ة لمح ة الكلي ون، الدرج ا يقول ة م رف بقي ارات ، ويُ )اآلخرين عندما أع ود مه ى وج ك عل ر ذل فس

اع  ،االنصات لدى عينة الدراسة وهو ما يفيد عن االستماع أو انتظار التحدث من الطرف االخر في الواقع، وكذلك ارتف
ارات االستماع ، ور في العالم الواقعيشكوى اآلخرين يفسر بوجود قصور في العالقة مع اآلخ ي مه وجود قصور ما ف

 .المتعلقة بمواجهة االخرين، مما يسبب بعض المشكالت على طرفي الحديث

ود .2 طات وج رات )3( متوس م فق تماع، وه ارات االس من مه ط ض توى متوس ي مس ديث : (ف ى ح أرد عل
دما  رين عن ث اآلخ اطع أحادي رين، أق ر اآلخ ة نظ ن وجه ياء م رد، أرى األش ي ال ب من م يطل و ل ى ل رين حت اآلخ

ي أصعوبة االستماع للطرف اآلخر في المجتمعات العربية، وعدم السماح الختالف  فسر ذلك في، ويُ )يتجاهلونني د ف ح
 .ي مع المتحدثالرأ

امي: (انخفاض مهاراة واحدة، وهي .3 ر اهتم م تثي ا إذا ل ات أو تحويله اء المحادث اول إنه ك )أح ر ذل ، ويفس
تم أقد يبدأون في اكثر من حديث مع  أفراد العينةعلى أن  د ي ه، فق ن عدم ة م اء المحادث غلهم إنه ال يش رف، ف ن ط كثر م

 .حادثه مرة أخرىالتجاهل وال يعود الشخص الذي بدأ معه الحديث لي

  

  محور مهارات التحدث - 4

راف ) 13(يوضح جدول  إجابة السؤال األول على محور مهارات التحدث، من خالل عرض المتوسط المرجح، واإلنح
  .المعياري، وفئة االستجابة

  المتوسطات واالنحراف المعيار على فقرات محور مهارات التحدث) 13(جدول 

2.5  .أحاول إنهاء المحادثات أو تحويلها إذا لم تثير اهتمامي3
4 

1.11 
منخف

 ض

3.3  .أرد على حديث اآلخرين حتى لو لم يطلب مني الرد4
7 

 متوسط 1.14

3.3  .أرى األشياء من وجهة نظر اآلخرين5
9 

 متوسط 1.06

3.3  .أقاطع أحاديث اآلخرين عندما يتجاهلونني6
9 

 متوسط 1.17

3.5  .أقاطع المتحدث في أي وقت إذا اختلفت معه في الرأي7
6 

 مرتفع 1.11

4.4  .أنصت إلى اآلخرين عندما يتحدثون معي8
9 

0.63 
 مرتفع

 بشدة

3.5  .حديثي مع اآلخرين عندما أعرف بقية ما يقولونأنهي 9
1 

 مرتفع 1.09

1
0  

4.1  .يشتكي اآلخرون من عدم اهتمامي بهم حين يحدثونني
0 

 مرتفع 1.21

3.5  الدرجة الكلية لمحور مهارات االستماع
9 

 مرتفع 1.07
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  :ما يأتي) 13(يتضح من جدول 

م فقرات) 8(ارتفعت متوسطات  .1 ه،: (من مهارات التحدث، وه الم يفهمون رين بك ع اآلخ دث م ثم  أتح أتلع
دثني  عند الحديث مع اآلخرين، ن يح ا لم ة كالمي طبق ر طريق تمعين، أغي يق للمس ديثي ش وع ح ون موض أحاول أن يك

تعلم: مثل( ر  ،مخاطبة الشخص المتعلم بطريقة تختلف عن الشخص غير الم ي تعب حيحة الت ات الص اد الكلم اني إليج أع
هول ه بس د قول ا أري رون م م اآلخ بة، يفه ات المناس اري بالكلم ن أفك ر ع ه، أعب د قول ا أري ور عم ة لمح ة الكلي ة، الدرج

ز )مهارات التحدث ا يمي و م ة، وه راد العين دى أف ، ويفسر ذلك على وجود مهارات التحدث فيما يتعلق بالفارق الثقافي ل
 .  من وجود جميع الفئات للحديث وتبادل الخبرات تغير العوامل الديموجرافية للعينة

دث) 3(وجود  .2 ارات التح ط ضمن مه ممتوسطات في مستوى متوس ن : (، وه در م ر ق ى أكب تحوذ عل اس
ي الحديث عندما أتحدث إلى شخص ما، أميل إلى أخذ زمام الحديث من اآلخرين، اس ف د الحم دما ال أج ديثي عن أقطع ح

رين ه)االستماع من اآلخ اً لوج اعالت وجه ق بالتف ا يتعل ديث فيم ارات الح ي مه ور ف ود قص ك بوج ر ذل دم ، ، ويفس وع
 ..المستمعين غير مهتمين باالستماع وجود خطة للمتحدث مما يجعل

  

  درجة التواصل اإلنساني ككل - 5

دول  رجح، ) 14(يوضح ج ط الم رض المتوس الل ع ل، من خ اني كك ل اإلنس ى درجة التواص ؤال األول عل ة الس إجاب
  .واإلنحراف المعياري، وفئة االستجابة

  اإلنساني ككلالمتوسطات واالنحراف المعيار على فقرات التواصل ) 14(جدول 

المتو الفقرة م
 سط المرجح

اإلنحرا
  ف المعياري

فئة 
  االستجابة

  .أتحدث مع اآلخرين بكالم يفهمونه1
4.59 0.54 

 مرتفع
 بشدة

 مرتفع 1.28 3.66  .أتلعثم عند الحديث مع اآلخرين2

  .أحاول أن يكون موضوع حديثي شيق للمستمعين3
4.24 0.65 

 مرتفع
 بشدة

 متوسط 0.83 2.80 .مااستحوذ على أكبر قدر من الحديث عندما أتحدث إلى شخص 4

 مرتفع 1.40 3.46  .أعاني إليجاد الكلمات الصحيحة التي تعبر عما أريد قوله5

 مرتفع 0.80 3.95  .أعبر عن أفكاري بالكلمات المناسبة6

مخاطبة الشخص : مثل(أغير طريقة كالمي طبقا لمن يحدثني 7
  ).المتعلم بطريقة تختلف عن الشخص غير المتعلم

 مرتفع 1.07 4.22

 متوسط 1.09 2.68  .أقطع حديثي عندما ال أجد الحماس في االستماع من اآلخرين8

 متوسط 1.10 2.90  .أميل إلى أخذ زمام الحديث من اآلخرين9

1
0  

  .يفهم اآلخرون ما أريد قوله بسهولة
 مرتفع 0.99 3.61

 مرتفع 0.84 3.61  الدرجة الكلية لمحور مهارات التحدث

المتو الفقرةم
سط 

اإلنحرا
  ف المعياري

فئة 
  االستجابة
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  :ما يأتي) 14(يتضح من جدول 

ات في مهارات التواصل لدى الراشدين العربتوسط المأقرب إلى  نسبي ارتفاعوجود      ، ويعد ذلك االرتفاع احد نتاج
ام  ارات اهتم ى المه ي عل ي أو المهن ال التعليم ي المج واء ف دين س باب والراش دريب الش ة بت دان العربي ي البل ات ف المؤسس
دريب المتنوعة بل ان الشباب أنفسهم يبحثون عن تطوير تلك المهارات  ،الحياتية من خالل الدورات الخارجية في مراكز الت

ة دان العربي ي البل ددة ف ائج .والمتع ت نت ؤااواتفق ه ل األول لس ل إلي ا توص ع م ة Al-Mutrafi (2012)م اع درج ن ارتف م
ه   Bouالتواصل لدى المعلمين ومديري المدارس وهم من فئة الراشدين العرب بالمملكة العربية السعودية، وما توصلت إلي

Diaf and Ben Khourr (2015) ن أن ـاراتم ـة مه ـة ممارس ة  درج دارس االبتدائي ديري الم دى م ل ل ي فالتواص
ة ة الجزائري ـام الجمهوري كل ع ـة بش ه مرتفع ل إلي ا توص ال من Smadi and Arnaout (2014)، وم ارات االتص أن مه

ارجي،  قد التربوي غير اللفظي لدى أعضاء هيئة التدريس ر الخ ور المظه ي مح ة ف ين المرتفع ت ب ة تراوح وفرت وبدرج ت
ان ذي ك دى وال وافًرا ل ر ت اء األكث دريس، والمت أعض ة الت اورهيئ اقي المح ي ب طة ف ه وس ل إلي ا توص ع م ت م -Al، واختلف

habira and Al-Sarhan (2017) ة ة العربي دارس بالمملك دير الم من وجود مستوى متوسط من مهارات االتصال لدى م
  .   السعودية

  

  :إجابة السؤال الثاني

توى : "لإلجابة على السؤال الثاني الذي مؤداه      د مس ين ) 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عن دين ب الراش
ن(على مهارات التواصل اإلنساني من حيث  العرب يم، الس كن، التعل ة، الس ة اإلجتماعي وع، الحال ق "؟)الن ل التحق ن أج ، وم

رض  ANOVAوتحليل التباين   T-Test" ت"من السؤال الثاني تم حساب اختبار  أتي ع ا ي رات، وفيم دد المتغي بحسب ع
  . نتائج كل متغير على حدة

  الفروق بين أفراد العينة من حيث النوع - 1

ل  T.Test " ت"من أجل التحقق من السؤال تم استخدام اختبار  رات التواص ى متغي لمعرفة الفروق بين أفراد العينة عل
  .النتائج) 15(جدول اإلنساني وفقاً للنوع ويوضح 

  بين العينة على متغيرات التواصل اإلنساني وفقاً للنوع t-testنتائج اختبار ت ) 15(جدول 

 المرجح

3.7  مهارات التواصل اإلنساني1
7 

 مرتفع 0.80

  المتغير  م

= ن(ذكور 
552(  

= ن(إناث 
قيمة  )391

 ت
مستو
  ى الداللة

اتجاه 
  الفرق

 ع م ع م

53 مهارات الحوار1
.7 

5
.4 

51
.0 

6.
4 

7.04  
0.00

1  
  ذكور

50 الجسدمهارات لغة 2
.1 

4
.3 

46
.9 

5.
8 

9.79 
0.00

1 
 ذكور

36 مهارات االستماع3
.5 

5
.5 

35
.1 

4.
9 

4.25 
0.00

1 
 ذكور

37 مهارات التحدث4
.0 

4
.3 

34
.8 

3.
7 

8.27 
0.00

1 
 ذكور

 ذكور0.00 17116159.44مهارات التواصل اإلنساني 5
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  :ما يأتي) 15(يتضح من جدول 

مهارات الحوار، (بين الذكور واإلناث على متغيرات )  0.001(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة      
ل اإلنساني ارات التواص دث، مه ارات التح ك ) مهارات لغة الجسد، مهارات االستماع، مه ر ذل ذكور، ويفس ة ال الح عين لص

ي  بوضع النساء في المجتمعات العربية من حيث التعامل مع اآلخر، ومساحات التعامل والحريات الموجودة تصب جميعها ف
  .صالح الرجال، مما يؤثر بالسلب في طريقة التعامل وجرأة الطرح في التواصل اإلنساني لدى النساء

ع دراسات   ن  Bou Diaf and Ben Khourr (2015) ،(2014) Smadi and Arnaoutواتفقت تلك النتيجة م م
اني ل اإلنس ارات التواص وع وجود فروق في مه ر الن ى متغي زى إل ا يع ةلص ع دراس ت م ا اختلف ذكور، فيم  Mustafaلح ال

ع دراسة (2013) ت م ين اختلف ي ح اث، ف الح اإلن اني لص ل اإلنس ارات التواص ي مه  Abdelحيث توصل لوجود فروق ف
Jawad and Kandil (2013)  متغير النوعإلى  مهارات التواصل تعزىحيث توصلوا ألنه ال توجد فروق في. 

  

  الفروق بين أفراد العينة من حيث الحالة اإلجتماعية - 2

ل T-Test" ت"من أجل التحقق من السؤال تم استخدام اختبار  رات التواص ى متغي ة عل راد العين ين أف لمعرفة الفروق ب
  .النتائج) 16(اإلنساني وفقاً للحالة االجتماعية، ويوضح جدول 

  بين العينة على متغيرات التواصل اإلنساني وفقاً للحالة اإلجتماعية t-testنتائج اختبار ت ) 16(جدول 

  :ما يأتي) 16(يتضح من جدول 

ة  .1 توى دالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دل د ف ى ) 0.001(توج زوجين عل ر المت زوجين وغي ين المت ب
رات  اني(متغي ل اإلنس ارات التواص دث، مه ارات التح د، مه ة الجس ارات لغ وار، مه ارات الح ة ) مه الح عين لص

ارات التواصلية المتزوجين، ويفسر ذلك بأن المتزوجين نشاطاتهم متشعبة بحسب حالتهم االجتماع ي المه ي تقتض ة الت ي
  .في عالقاتهم اإلنسانية

ر  .2 ى متغي زوجين عل ر المت زوجين وغي ين المت ائية ب ر )االستماع(ال توجد فروق ذات داللة إحص ، ويفس
  .ذلك بأن كالهما يحتاج للصمت واستماع األخر في الكثير من األحيان

  

  الفروق بين أفراد العينة من حيث مكان السكن - 3

 1 8. 7.8 5.1 7.4 ككل

  المتغيرم

= ن(متزوج 
644( 

 )299= ن(أعزب 
قيم

 ة ت

م
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اتجاه 
  الداللة

 ع م ع م

53.2 مهارات الحوار
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5.
38 

51.0
8 

6.84 
5.

37 
0.
001  

  متزوج

49.3 الجسدمهارات لغة 
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4.
93 

47.5
4 

5.52 
4.

97 
0.
001 

 متزوج

35.9 مهارات االستماع
6 

4.
99 

35.8
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6.00 
0.

32 
0.
752 

 غير دال

37.1 مهارات التحدث
1 

3.
86 

34.0
0 

4.12 
11

.26 
0.
001 

 متزوج

مهارات التواصل اإلنساني 
 ككل

175.
68 

14
.68 

168.
46 

17.8
6 

6.
55 

0.
001 

 متزوج
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ل  T-Test" ت"من أجل التحقق من السؤال تم استخدام اختبار  رات التواص ى متغي ة عل لمعرفة الفروق بين أفراد العين
  .النتائج) 17(اإلنساني وفقاً لمكان السكن، ويوضح جدول 

  بين العينة على متغيرات التواصل اإلنساني وفقاً لمكان السكن t-testنتائج اختبار ت ) 17(جدول 

  :ما يأتي) 17(يتضح من جدول 

ة       د مستوى دالل ائية عن رات )  0.001(توجد فروق ذات داللة إحص ى متغي ف عل كان الري ر وس كان الحض ين س ب
كان ) مهارات الحوار، مهارات لغة الجسد، مهارات االستماع، مهارات التحدث، مهارات التواصل اإلنساني( لصالح عينة س

ائ ه بخص اة الريفي ة الحي ة الريف، ويفسر ذلك حيث تتسم طريق مات طريق ائص وس ر لخص د كبي ى ح ايرة إل ص وسمات مغ
اط بالجماعة : الحياة الحضرية من حيث انس، واالرتب دود، والتج اعي المح راك االجتم دة، والح رة الممت رة الكبي انتشار األس

ارات التواصلية ة المه ل وتنمي ي التعام ؤثر ف ة ي حة للجماعات األولي ة الواض ة، واألهمي ة المحلي راد  على أساس البيئ ين أف ب
  .المجتمع الريفي

  

  الفروق بين أفراد العينة من حيث مستوى التعليم - 4

ادي       ى  ANOVAومن أجل التحقق من السؤال تم استخدام تحليل التباين األح ة عل راد العين ين أف روق ب ة الف لمعرف
ر  زى لمتغي ي تع روق الت ى الف رف إل ة التع دف الدراس ث أن ه ي، وحي توى التعليم اً للمس اني وفق ل اإلنس رات التواص متغي

يفيه  ار ش تخدام اختب ة، واس ي العين يم ف ات التعل يل توزيع ي تفاص وض ف يم دون الخ توى التعل ة أي  Scheffeمس لمعرف
  . النتائج) 19، 18(الفروق إذا ما ظهرت الفروق دالة، ويوضح جدول المجموعات مصدر 

بين العينة على متغيرات التواصل اإلنساني وفقاً للمستوى  ANOVAنتائج تحليل التباين) 18(جدول 
  التعليمي
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  ):18(يتضح من جدول 

رات )  0.001(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        ى متغي ة عل راد العين ين أف وار، (ب ارات الح مه
توى التعليمي، ) مهارات لغة الجسد، مهارات االستماع، مهارات التحدث، مهارات التواصل اإلنساني ر المس يعزى إلى متغي

يمية بين الناس في المجتمعات نجد أن هناك فروق في الفهم والثقافة والحوار ويفسر ذلك بأنه كلما ارتفع مستوى الفروق التعل
الم  ي الع دث ف وار والتح س الح رام أس دم احت ن ع دث م ا يح دنا م ا وج ع م ى مجتم اً عل ل تعليمي ة أق والتحدث، وإذا طغت فئ

ي ك ال. العرب ت تل هواتفق ا توصل إلي ه م ود Al-habira and Al-Sarhan (2017)نتيجة م ديري من وج ين م روق ب ف
ال  ارات االتص ي مه عودية ف ة الس ة العربي الح ذوي المدارس في المملك روق لص ت الف ي، وكان ل العلم ر المؤه زى لمتغي تع

  .)أقل من بكالوريوس(المؤهل العلمي 

  على متغير المستوى التعليميللمقارنة  Scheffeشيفيه  اختباريوضح المقارنات البعدية باستخدام ) 19(جدول 

الحوار محور  

 المجموع الكلي
33532.87
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2
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 المجموعات

3387.899 4 
846.97
5 

34.0
15 

0.001 
داخل 

 المجموعات
23356.05

2 
938 24.900 

 المجموع الكلي
26743.95

1 
942  

4
مهارات 

 التحدث

بين 
 المجموعات

1215.530 4 
303.88
2 

18.5
10 

0.001 
داخل 

 المجموعات
15399.44

6 
938 16.417 

 المجموع الكلي
16614.97

6 
942  

5
مهارات 

التواصل 
 اإلنساني ككل

بين 
 المجموعات

8301.273 4 
2075.3
18 

8.25
3 

0.001 
داخل 

 المجموعات
235861.1

17 
938 

251.45
1 

 المجموع الكلي
244162.3

90 
942  



26 
 

أقل من ثانوية  ثانويةعامة بكالوريوس ماجستير المؤهل
 عامة

 0.30- *-2.96- *1.79 1.36 دكتوراة

 1.66- *-4.33- 0.428  ماجستير

 2.09- *-4.76-   بكالوريوس

 2.66    ثانويةعامة

 محورلغةالجسد

أقل من ثانوية  ثانويةعامة بكالوريوس ماجستير المؤهل
 عامة

 0.33 *4.0 0.19 *-2.33- دكتوراة

 *2.66 *6.33 *2.52  ماجستير

 0.142 *3.80   بكالوريوس

 *-3.66-    ثانويةعامة

 محور االستماع

أقل من ثانوية  ثانويةعامة بكالوريوس ماجستير المؤهل
 عامة

 *2.424 *-4.57- *2.233 *2.42 دكتوراة

 0.0 *-7.0- 0.19-  ماجستير

 0.19 *-6.8-   بكالوريوس

 *7.0    ثانويةعامة

 محور التحدث

أقل من ثانوية  ثانويةعامة بكالوريوس ماجستير المؤهل
 عامة

 *4.51 0.51 *1.03 *2.18 دكتوراة

 *2.33 1.66- 1.14-  ماجستير

 *3.47 0.52-   بكالوريوس

 *4.0    ثانويةعامة

 المقياس ككل
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ثانوية أقل من  ثانويةعامة بكالوريوس ماجستير المؤهل
 عامة

 *6.96 3.03- *5.25 3.63 دكتوراة

 3.33 6.6- 1.61  ماجستير

 1.71 *-8.28-   بكالوريوس

 *10.0    ثانويةعامة

) الثانوية العامة(أن فئة ) 19جدول (لمعرفة أي المجموعات مصدر الفروق  Scheffeونجد من خالل نتائج شيفيه      
ة(هي التي أحدثت الفارق فهي أكثر من بقية الفئات في مهارة الحوار، ومهارة االستماع، أن فئة  ة العام هي ) أقل من الثانوي

  . التي أحدثت الفارق في مهارة لغة الجسد، ومهارة التحدث، ومهارات التواصل ككل فهي أقل من بقية الفئات

  اد العينة من حيث العمرالفروق بين أفر - 5

ادي       ى  ANOVAومن أجل التحقق من السؤال تم استخدام تحليل التباين األح ة عل راد العين ين أف روق ب ة الف لمعرف
يفيه  ار ش ن، واختب اً للس اني وفق ل اإلنس رت  Scheffeمتغيرات التواص ا ظه روق إذا م در الف ات مص ة أي المجموع لمعرف

  . النتائج) 21، 20(الفروق دالة، ويوضح جدول 

 بين العينة على متغيرات التواصل اإلنساني وفقاً للسن   ANOVAنتائج تحليل التباين) 20(جدول 

 مصدر التباين المتغير م
مجموع 

 المربعات
درجا

 ت الحرية
مربع 

 المتوسطات
نسبة 
 ف

مستو
 ى الداللة

1
مهارات 

 الحوار

 775.497 3 2326.491 بين المجموعات

23.33
5 

0.00
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داخل 
 المجموعات

31206.38
7 

939 33.234 
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33532.87
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942  

2
مهارات لغة 
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 137.508 3 412.524 بين المجموعات
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0.00
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 المجموعات

24923.37
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939 26.542 

 المجموع الكلي
25335.90
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942  

3
مهارات 

 االستماع

 153.974 3 461.923 بين المجموعات

5.501 
0.00
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 المجموعات

26282.02
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939 27.989 

 المجموع الكلي
26743.95

1 
942  

4
مهارات 
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 3 3380.771 بين المجموعات

1126.92
4 

79.95
8 

0.00
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  :ما يأتي) 20(يتضح من جدول 

رات )  0.001(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        ى متغي ة عل راد العين ين أف وار، (ب ارات الح مه
ك ) مهارات لغة الجسد، مهارات االستماع، مهارات التحدث، مهارات التواصل اإلنساني ر ذل ر، ويفس يعزى إلى متغير العم

ا  ة م دأ بأنه كلما اختلف متوسط أعمار مجتمع أو بيئ زز مب ا يع ذا م ع، وه راد المجتم ين أف ل ب ارات التواص ا مه ف معه اختل
  .صراع األجيال ومعوقات التواصل من خالل اختالف سن المرسل والمتلقي

  على متغير العمرللمقارنة Scheffeشيفيه  اختباريوضح المقارنات البعدية باستخدام ) 21(جدول 

 محور الحوار

  52- 44  43- 35  34- 26  العمر

17 -25  -0.75 -3.84-* -0.85 

26 -34  -3.09-* -0.107 

35 -43   2.98* 

 محور لغة الجسد

  52- 44  43- 35  34- 26  العمر

17 -25  -1.61-* -1.67-* -1.15 

26 -34  -0.064 0.452 

35 -43   0.516 

 محور االستماع

  52- 44  43- 35  34- 26  العمر

17 -25  1.08 1.92* 0.85 

26 -34  0.83 -0.22 

داخل 
 المجموعات

13234.20
4 

939 14.094 

 المجموع الكلي
16614.97

6 
942  

5
مهارات 

اإلنساني التواصل 
 ككل

 بين المجموعات
10044.89

2 
3 

3348.29
7 

13.42
9 

0.00
1 

داخل 
 المجموعات

234117.4
98 

939 249.326 

 المجموع الكلي
244162.3

90 
942  
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35 -43   -1.06593 

 محور التحدث

  52- 44  43- 35  34- 26  العمر

17 -25  -1.91-* -5.025-* -1.761-* 

26 -34  -3.108-* 0.154 

35 -43   3.263* 

 المقياس ككل

  52- 44  43- 35  34- 26  العمر

17 -25  -3.194 -8.623-* -2.92 

26 -34  -5.429-* 0.273 

35 -43   5.703* 

روق  Scheffeمن خالل نتائج شيفيه  يتضحو دول (لمعرفة أي المجموعات مصدر الف ر ) 21ج ة العم ن (أن فئ - 35م
ارات ) 43 اً لمه ر تطبيق ي أكث دث، فه ارة التح تماع، ومه د، واالس ة الجس وار ولغ ارة الح ي مه ارق ف دثت الف ي أح ي الت ه

ئات ثباتاً في مجتمعاتنا، كما يظهر في كثير من أدبيات الف التواصل ككل ومحاور التواصل، وهنا نجد أن فئة الرشد هي أكثر
  . علم النفس وعلم االجتماع

  

  :االستنتاجات

  :نستنتج من نتائج الدراسة ما يأتي

قد في الحياة الواقعية،  الراشدين العربنشاطات مستوى مرتفع من التواصل اإلنساني يزيد من يوجد  .1
 .يرجع لزيادة وسائل التواصل اإللكترونية

 .الزواج يساعد في تقوية مهارات التواصل اإلنساني .2

 .التعامل مع اإلناث في مجتمعاتنا العربية يزيد من عزلتهن .3

 .الحياة البسيطة والريفية تزيد من مهارات التواصل اإلنساني .4

 يؤثر السياق الثقافي، والتوجه الجمعي للمجتمع والبيئة التي يعيش فيها الفرد سلباً على مهارات التواصل .5
 .اإلنساني، بل يختلف الفرد في تواصله من بيئة إلى أخرى داخل المجتمع الواحد

 يؤثر المستوى التعليمي بالسلب أو اإليجاب على مهارات التواصل اإلنساني .6

أكثر تطبيقاً لمهارات التواصل ككل ومحاور التواصل، وهنا نجد أن ) 43- 35من (فئة الرشدين في عمر  .7
  .العربية مجتمعاتالت ثباتاً في فئة الرشد هي أكثر الفئا

  

  التوصيات

  :في ظل نتائج الدراسة واستنتاجاتها، فإن الباحث يوصي

  .االهتمام بالبحوث حول مهارات التواصل اإلنساني، وتعدد المجتمعات المستهدفة للدراسة .1
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لتشابك وتعدد  اهتمام العلوم اإلنسانية المتعددة بدراسات عبر ثقافية لمهارات التواصل اإلنساني، نظراً  .2
  .تلك المهارات

  .العمل على إدراج مهارات التوصل في جميع المراحل الدراسية .3

  .تخصيص برامج عبر وسائل اإلعالم لتعليم اتقان مهارات التواصل اإلنساني .4

  .تخصيص دورات تدريبية لفئات المجتمع ككل لتعليم مهارات التواصل اإلنساني .5

 .المجتمعات العربية إلقامة ندوات حول الحوار والتواصل اإلنسانياالستفادة من مراكز الحوار في  .6

  

  

  

References (Arabic & English) 

1. Abd al-Hashemi, Abdul Rahman and Muharramah, Siham. (2015). 
Effectiveness of an educational program based on the communicative approach in 
improving the linguistic intelligence of students of the primary stage in Jordan. Journal of 
the University of Sharjah for Humanities and Social Sciences, University of Sharjah. (1) 
12, 29- 54. 

2. Abdel Jawad, Iyad and Kandil, Anisa. (2013). Communication skills and 
educational communication of supervisors of practical education at the Faculty of 
Education, Al-Aqsa University. Journal of Al-Quds Open University for Research and 
Educational and Psychological Studies, Jerusalem, (2) 1, 175-205. 

3. Abdel Salam, Samira. (2005). Patterns of communication with parents and 
their relationship to family harmony And the latent wing of adolescents between the sexes. 
Journal of the Faculty of Education and Psychology, Cairo, Ain Shams University. (4) 29. 

4. Abdel-Majid, Hemet. (2010). Online communication and its relationship to 
some social skills among high school students. Unpublished PhD thesis, Faculty of 
Education, Sohag University. 

5. Abu Arqoub, Ibrahim. (1993). Human communication and its role in social 
interaction. Amman, Dar Majdlawi for Publishing and Distribution. 

6. Abu El-Nasr, Medhat. (2012). Effective communication skills with others. 
Cairo, Arab Training and Publishing Group. 

7. Abu Hashish, Abdul Hadi and Basendi, Abdul Aziz and Abdul Karim, 
Khalid.(2007). Skills in Language and Thought, I 1, Amman, Dar Al Masirah. 

8. Adas, Abdul Rahman. (1998). Amman, Dar Al Fikr for Printing and 
Publishing. 

9. Adler, R. B. & Elmhorst, J. M. (1999). Communicating at Work: Principles 
and Practices for Business and the Professions. McGraw Hill Singapore 

10. Adon, Nasser. (2004). Communication and its role in the efficiency of the 
economic institution, a theoretical and practical study. Algeria. Mohammedia House. 

11. Al-Bari, Maher. (2011). Practical speaking skills and performance. Amman, 
Dar Al Masirah. 

12. Al-Habira, Zaid and Al-Sarhan, Khaled. (2017). A proposed training program 
to develop effective communication skills among school principals in the Kingdom of 
Saudi Arabia. Journal of Educational Sciences Studies, Jordan (44), 295-324. 



31 
 

13. Al-Homsi, Rola. (2010). Internet addiction in young people and its relationship 
with social communication skills field study on a sample of university students. 
Unpublished PhD thesis, Psychological Counseling Department, Damascus University, 
Syria. 

14. Aliouat, Mohamed. (2017). Effective communication skills for the public 
relations officer in the educational institution. Journal of Psychological and Educational 
Studies, Algeria, Laboratory of the Development of Psychological and Educational 
Practices, September. 

15. Al-Mutrafi, Ahmed. (2012). the effectiveness of administrative communication 
methods and obstacles to principals in the primary schools in the city of Mecca from the 
point of view of teachers. Unpublished Master Thesis, Faculty of Education, Umm Al Qura 
University. 

16. Al-Tarawneh, Naif and Al-Fenikh, Lamia. (2012). Using the Internet and its 
relationship to academic achievement, social adjustment, depression and communication 
skills among the students of Qassim University. Journal of Educational and Psychological 
Studies, Islamic University, Medina (20) 1, 283-331. 

17. Altwaijri, Abdul Aziz. (1998). Dialogue for Coexistence. Cairo, Dar El 
Shorouq. 

18. Arabiyat, Ahmed (2011). The impact of a behavioral guidance program on the 
development of communication skills among children with special needs in the city of 
Amman. Journal of Childhood and Education, (8) 3, 205-230. 

19. Banat, Suhaila Mahmoud. (2004). Impact of training program for 
communication skills and problem solving. Wounded women. Unpublished PhD thesis, 
University of Jordan, Jordan. 

20. Bou Diaf, Nawal and Ben Khourr, Khairuddin. (2015). Communication skills 
in the pedagogic management of the principal of the primary school. Journal of the 
Generation of Human and Social Sciences, Algeria, (2) 7, 9-38. 

21. Clampitt, P. G. (2005). Communicating for Managerial Effectiveness. Sage. 
CA. 

22. Debs, Muhammad and Andraus, Tayseer. (2000). Electronic photography 
skills and program design Educational and production, i. Amman, Sanaa House for 
Publishing and Distribution. 

23. Dixon, T., O'Hara, M., (2007). Communication skills, www.making practice –
based learning work. Org. 

24. Ebada, Salah. (2014). Evaluation of communication skills for trainers of 
communication skills in the preparatory programs at Imam Muhammad bin Saud Islamic 
University in Riyadh. Scientific Journal of Physical Education and Sports, Egypt, 70, 117-
138. 

25. Florez, M. (1999). Improving Adult English Language Learners Speaking 
Skills, (Report No, EDIE99- 10) National C Learning House Forest Literacy Education: 
Washington. 

26. Goleman, D. (1996). Emotional Intelligence. London. Bloomsbury. 
Hampshire. 



32 
 

27. Hargie, O., Dickson, D., Tourish, D. (2004). Communication Skills for 
Effective Management. Palgrave Macmillan. 

28. Hartley, P. & Bruckman, C.G. (2002). Business Communication. Routeledge 
London. 

29. Hassan, Mohamed Abdel Ghani. (1996). Communication Skills N Talking and 
Listening, i. Cairo, Center Development and performance. 

30. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A 

31. Ismail, Saeed Abdullah. (2011). the relative effectiveness of educational drama 
in the development of dialogue skills among students of the Arabic Language Division at 
the Faculty of Education in Suez. Journal of the Faculty of Education, Suez, 3, 259-315. 

32. Juliana (2016). Communication skills for undergraduates. Amoud university 
faculty of computing and ICT: electronic itub for peace &development. Avehicher for 
peace and development. 

33. Kotter, J.P. (1982) What Effective General Managers Really Do Harvard 
Business Review 60 pp156-167 in Adler, R. B. & Elmhorst, J. M. (1999) Communicating 
at Work: Principles and Practices for Business and the Professions. McGraw Hill 
Singapore. 

34. Melhem, Sami (2000). Find in education and science curricula psychology. 
Amman, Dar Al Masirah for Publishing, Distribution and Printing. 

35. Mokablah, Nasr and Battah, Abdullah. (2015). the impact of playing role 
strategy in improving some of the speaking skills of 9th graders in Jordan. Journal of Al-
Quds Open University for Research and Studies, 37, 329-362. 

36. Mujahid, Faiza (2014.). A proposed program based on the use of the 
negotiating portal in the teaching of history to develop the contemplative thinking and 
dialogue skills and values of tolerance among the female student's teachers in the girls' 
college. Journal of Arab Studies in Education and Psychology, 47, 41-101. 

37. Mustafa, Emad Ramadan. (2013). E - communication and its relationship to 
communication skills (self, verbal, social) among Saudi youth. Research presented to the 
second symposium of the Department of Psychology (Psychology and immunization of 
young people in the era of globalization), Faculty of Social Sciences, Imam Muhammad 
bin Saud Islamic University, 13-14 February 2013. 

38. Nichols, R. G. and Stevens, L.A. (1990) listening to People Harvard Business 
Review 68 pp95-102 in Adler, R. B. & Elmhorst, J. M. (1999) communicating at Work: 
Principles and Practices for Business and the Professions McGraw Hill Singapore. 

39. Obeidat, Toukan. (2004). Scientific research "concept, tools, methods." 
Riyadh, Ishraqat for publication and distribution. 

40. Saadi, Waheda. (2012). Family Communication: A Communication Approach. 
Journal of Studies and Research, 6, 72-85. 

41. Smadi, Marwan and Arnaout, Arwa. (2014). Non-verbal educational 
communication skills among faculty members in the preparatory year at Najran University 
from the students' point of view. International Specialized Educational Journal, (1) 3, 81-
111. 



33 
 

42. Smichy, wedad. (2014). Electronic social networking sites and youth: the 
beginning of a new cultural pattern and the dissolution of the inherited social contract. 
Journal of Heritage, 11, 133-146. 

43. Stewart, J. and Logan, C. (1998) Together: Communicating Interpersonally in 
Hargie, O., Dickson, D., Tourish, D. (2004) Communication Skills for Effective 
Management. Palgrave Macmillan. Hampshire. 

44. Stiff, J.B., Hale, J.L., Garlick,R., Rogan, R.G. (1990) Effect of Cue 
Incongruence and Social Normative Influences on Individual Judgements of Honesty and 
Deceit Southern Speech Communication Journal 55 pp 206-229 in Adler, R. B. & 
Elmhorst, J. M. (1999) Communicating at Work: Principles and Practices for Business and 
the Professions McGraw Hill Singapore. 

45. Zaiton, Hassan Hussein. (2008). the basics of teaching aids and learning 
technology, concepts and practices. Riyadh, Faculty of Education. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  المالحق

  أداة الدراسة

  مقياس مهارات التواصل اإلنساني

  ...................................عزيزي 

وكيفية , بين يديك مقياس مهارات التواصل اإلنساني الهدف منه هو الكشف عن مهارات التواصل التي تمتلكها
وسيبين المقياس نقاط القوة في مهارات اتصالك مع نفسك . في االتصال باآلخرين أثناء لقاءاتك ونشاطاتك اليومية استخدامها
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الرجاء اإلجابة عن الفقرات التالية بكل صدق وتأني لتكتشف الصورة الواقعية . ومع اآلخرين والمهارات التي تحتاج لتنميتها
  .لمهاراتك

  . أمام كل سؤال لمعرفة مدى انطباق السؤال على حالتك)  ( ضع . استعمل المثالين كتمرين

ال
 رقم

 نادراً  قليالً  أحياناً  غالباً  دائماً   الفقرة

      أستطيع تنظيم أفكاري 1

      أتحدث بشكل واضح 2

 ) ًتعني أنك تمارس المهارة في كل حياتك) دائما .  

  ) ًتعني أنك تمارس المهارة في معظم األوقات) غالبا . 

  ) ًتعني أنك تمارس المهارة في بعض األوقات) ) أحيانا. 

  ) ًتعني أنك تمارس المهارة في أوقات قليلة) ) قليال. 

  ) ًتعني أنك لم تكتشف المهارة لديك) نادرا.  

  

  أمام الفئة التي تنتمي إليها في البيانات التالية )  √( ضع عالمة : البيانات الشخصية 

  ذكر    O  :النوع
O     
  أنثى

  

- 17من   O  :العمر
25  

O   من
26 -34  

O   35من -
43  

O    من
44 -52  

O    فما  53من
  فوق

  

المؤهل 
  :الدراسي

 O   أقل من
  ثانوي

O   
  ثانوي

O   
  جامعي

O    
  ماجستير

O    
  دكتوراه

  

الحالة 
  :االجتماعية

O   
  متزوج

O    أعزب  

  

مكان 
  :السكن

O   حضري  O   ريفي  

  

  :الجنسية 

دا  الفقرة م
 ئماً 

غ
 الباً 

أ
 حياناً 

ق
 ليالً 

ن
 ادراً 
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  مهارات الحوار: أوال

O O O O O  أتقبل النقد من اآلخرين بصدر رحب  1

O O O O O  .أجد من الصعوبة مدح اآلخرين  2

O O O O O  .أحترم من يحدثني أياً كانت مرتبته  3

أن أنفتح على , أرى أن أنسب طريقة لمساعدة اآلخرين على فهمي  4
  .أفكارهم

O O O O O

O O O O O  .أضع الكلمات في مكانها الصحيح عند التحدث مع اآلخرين  5

O O O O O  .أعبر عن أفكاري مهما يختلف معي اآلخرين  6

O O O O O  .أعرف كيف أرد على اآلخرين إذا أحاطوني باعتراضاتهم  7

O O O O O  .أميل إلى تجنب مناقشة الموضوعات المحرجة  8

O O O O O  .أميل إلى تغيير اتجاهاتي إذا اقتنعت بآراء اآلخرين  9

1
0  

O O O O O  .أميل إلى محاورة اآلخرين فيما يقولونه

1
1  

O O O O O  .أهتم بتوضيح آرائي إذا اختلفت مع آراء اآلخرين

1
2  

O O O O O  .إنهاء حديثي عندما أريد توضيح أمر ما لهميحاول اآلخرون 

1
3  

O O O O O  .يعتقد اآلخرون أنني على حق

1
4  

O O O O O  .يهتم اآلخرون بأحاديثي

 ً   مهارات لغة الجسد: ثانيا

O O O O O  .أبتسم عند مواجهة اآلخرين  1

O O O O O  .أحافظ على نمط شخصيتي في كل المواقف التي أواجهها   2

O O O O O  .أحب المرح أثناء الحديث  3

O O O O O  .أصمت برهة أثناء التحدث مع اآلخرين لجذب انتباههم  4

O O O O O  .أقف بشكل طبيعي حينما أواجه مجموعة من الناس  5

O O O O O  .أمتلك أساليب غير منطوقة للتأثير  في اآلخرين  6

O O O O Oحركة الوجه : مثل(معهم أنتبه إلى حركات اآلخرين عندما أتحدث   7
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  ).والعينين واليدين وكيفية جلوسهم

O O O O O  .أنوع نغمة صوتي حتى يتأثر اآلخرين بحديثي  8

O O O O O  .أهتم بمظهري الخارجي  9

1
0  

أوزع  نظري إلى كل األشخاص حينما أتحدث إلى مجموعة من 
  .الناس

O O O O O

1
1  

O O O O O  .االنفعالية تتطابق مالمح وجهي مع حالتي

1
2  

O O O O O  .يستاء اآلخرون من حركة جسدي عندما أحدثهم

 ً   مهارات االستماع: ثالثا

O O O O O  .أترك المتحدث يكمل حديثه  1

بينما أستمع لشخص ) قلمي, ساعتي, ألعب في شعري: مثل(أتململ   2
  .ما

O O O O O

O O O O O  .لم تثير اهتماميأحاول إنهاء المحادثات أو تحويلها إذا   3

O O O O O  .أرد على حديث اآلخرين حتى لو لم يطلب مني الرد  4

O O O O O  .أرى األشياء من وجهة نظر اآلخرين  5

O O O O O  .أقاطع أحاديث اآلخرين عندما يتجاهلونني  6

O O O O O  .أقاطع المتحدث في أي وقت إذا اختلفت معه في الرأي  7

O O O O O  .إلى اآلخرين عندما يتحدثون معيأنصت   8

O O O O O  .أنهي حديثي مع اآلخرين عندما أعرف بقية ما يقولون  9

1
0  

O O O O O  .يشتكي اآلخرون من عدم اهتمامي بهم حين يحدثونني

  مهارات التحدث: رابعاً 

O O O O O  .أتحدث مع اآلخرين بكالم يفهمونه  1

O O O O O  .اآلخرينأتلعثم عند الحديث مع   2

O O O O O  .أحاول أن يكون موضوع حديثي شيق للمستمعين  3

O O O O O .استحوذ على أكبر قدر من الحديث عندما أتحدث إلى شخص ما  4

O O O O O  .أعاني إليجاد الكلمات الصحيحة التي تعبر عما أريد قوله  5

O O O O O  .أعبر عن أفكاري بالكلمات المناسبة  6
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مخاطبة الشخص المتعلم : مثل(أغير طريقة كالمي طبقا لمن يحدثني   7
  ).بطريقة تختلف عن الشخص غير المتعلم

O O O O O

O O O O O  .أقطع حديثي عندما ال أجد الحماس في االستماع من اآلخرين  8

O O O O O  .أميل إلى أخذ زمام الحديث من اآلخرين  9

1
0  

O O O O O  .بسهولةيفهم اآلخرون ما أريد قوله 


