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  اإلهداء
  

  إلى أمي الحضن الدافئ الذي سقاني حناناً
  إلى أبي الروح الطاهرة التي طالما عشقتها كثيراً 

  زوجي رفيق دربي الذي وقف إلى جانبي مراراًإلى 
  إلى أستاذي الدكتور محسن عدس اليد الحانية التي ساعدتني كثيراً 

  إلى كل أهلي وإخوتي وصحبتي
  إلى جميع أرواح الشهداء األبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن

العلوم في المرحلة األساسية  مهارات االتصال اللفظي لدى معلمي" إلى جميع هؤالء أهدي عملي هذا 
  .وأريحا" رام اهللا والبيرة " في محافظتي 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 أ 
 

  : اإلقرار

  
  

أقر انا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 
حيثما ورد، وان هذه الرسالة أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل أية درجة علمية اليه باستثناء ما تم االشارة 
  .عليا ألي جامعة أو معهد

  
  
  

  __________________:التوقيع
  

  فاطمة سليم ابراهيم زبيدات: االسم
  

  __________________:التاريخ
  
  
  
  
  
  
  



 

 ب 
 

  شكر وعرفان
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على اشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله    

  :أفضل الصالة وأتم التسليم، أما بعد
  .وجل أوالً وأخيراً على إتمام هذه الدراسةوأنني أحمد اهللا عز 

تقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير واالمتنان ألستاذي الدكتور الفاضل محسن عدس، المشرف على أو   
توجيهاته بهذه الدراسة، والذي لم يبخل علي أنا الباحثة بخبراته وعلمه وجهده ووقته ورحابة صدره 

  .تمامها، فجزاه اهللا كل الجزاء والخيرإي سبيل السديدة، فكان نعم الموجه والمرشد ف
  :كما أتقدم بجزيل الشكر ووافر االمتنان والتقدير لألستاذين الكريمين   

مناقشي الدراسة لتفضلهما لمناقشة الدراسة وقراءتها  ة خولة الشخشيرالدكتورزياد قباجه  والدكتور 
رام " رام اهللا ، ولمدير التربية والتعليم محافظة / كما أتقدم بالشكر لوزارة التربية والتعليم العالي. الدقيقة

أريحا على التسهيالت التي قدموها في سبيل تطبيق االستبانة، / ، ومكتب التربية والتعليم "اهللا والبيرة 
  .جميع المعلمين والمعلمات عينة الدراسةول
وعن تحكيم أداة الدراسة فاني أشكر األساتذة األفاضل في جامعة القدس، وجامعة النجاح الوطنية،    

الخليل على تكرمهم بتحكيم / وجامعة القدس المفتوحة فرع أريحا وفرع الخليل، ومديرية التربية والتعليم 
  .ت النيرة السخيةاألداة وإسداء اآلراء والتعديال

كما أتقدم لألستاذ  الفاضل يوسف أحمد علي بجزيل الشكر واالحترام والتقدير على تكرمه بتدقيق    
  .الرسالة إمالئياً

كما أتشرف بتقديم وافر شكري وامتناني لوالدتي العزيزة أطال اهللا في عمرها، ولزوجي العزيز الذي    
، وإلى أختي الكبرى تهاني أشكرها كل ، وإلى زهرات فؤادي  وقف إلى جانبي الستكمال دراستي وصبره
والشكر كل الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذه . وجميع إخوتيالشكر لما قدمته لي من مساعدة ودعم، 

  .الدراسة أو حاول ولم يذكر اسمه
  .وأهدي دراستي إلى كل معلم مخلص ومعلمة مخلصة في عملها، والحمد هللا رب العالمين

  



 

 ج 
 

  :الملخص

  
ة التعرف على مهارات االتصال اللفظي التي يمتلكها معلمو العلوم في المرحل هدفت الدراسة إلى

وفيما إذا كانت تختلف باختالف الجنس، وسنوات الخبرة  وأريحا،“والبيرة  رام اهللا"االساسية في محافظتي 
  .والمؤهل العلمي والتخصص االكاديمي

مهارات االتصال اللفظي لدى معلمي  ستبانة للتعرف علىأهداف الدراسة استخدمت الباحثة ا ولتحقيق
العلوم مكونة من ثمانية محاور، وتم التحقق من صدقها وثباتها، وطبقت على عينة طبقية مكونة من 

  .م2010/2011معلما ومعلمة، في العام الدراسي ) 159(
لحسابية واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، واختبار ت استخدمت المتوسطات ا ولتحليل البيانات

) L.S.D(اين االحادي، واختبار، وتحليل التب)Independent sample t – test(للعينات المستقلة 
  . للمقارنات البعدية

 واظهرت النتائج أن الدرجة الكلية لمهارات االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم متوسطة، وانه ال توجد
   .لمؤهل العلمي والتخصصوا  ، سنوات الخبرةولجنس، ا لمتغير فروق في مهارات االتصال تعزى

برامج إعداد  فيمهارات االتصال اللفظي  نضرورة تضمي على نتائج الدراسة أوصت الباحثة اءوبن
  .قبل الخدمة  نمعلميال

  
 
  
  
  
  
  



 

 د 
 

Abstract: 
This study aimed to identifying the verbal communication skills among the basic 
stage science teachers in Ramallah &Al-Biera and Jericho districts. 
 
To achieve the aims of the study the researcher used questionnaire  consisted of 8 
domains, the validity and reliability was tested. And applied at stratified sample 
consisted of (159) male and female  basic stage science teachers in “Ramallah 
&Al-Biera” and Jericho districts. 
 
The data was calculated using means.  standard deviation, percentages, 
independent t-test, one way ANOVA, and (L.S.D). The results were: 
The verbal communication skills among science teachers are mediates. There were 
no statically significant differences in the verbal commutation skills due to gender, 
and qualification of teachers. And experience for the benefit. 
 Based on the results the researcher recommended to including the verbal 
communication skills in pre-serves  science teacher preparation programs. 
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  الفصل االول

  
  هميتهاأمشكلة الدراسة و

  

  : المقدمة 

 

فة وتطبيقاتها من ضروريات ، حيث أصبحت العلوم المختلميز العصر الحالي بأنه عصر العلم    يت
 وغير ذلك  من مأكل وملبس ومسكن وصحة وصناعة،ةحياال، ولقد دخل العلم في شتى نواحي الحياة

ر أصبحت الدولة التي تمتلك مقاليد العلم والتكنولوجيا هي بال وفي هذا العص. من العديد من الميادين
  ) .1998 ،سليم(شك الدولة األقوى 

  
تصال التي تحدث بصورة مستمرة في كل لحظة بين أبناء تعتمد في جوهرها على عملية اال    والحياة 

ر في العيش ستمالبشر في جميع المجاالت الحياتية والتي من دونها من الصعب أن يعيش اإلنسان وي
  . )2003 ،عبد الهادي( ، كما يجب وكما هو مطلوب لفترة طويلة من الوقت

 

، فاإلنسان ومنذ البداية راً كبيراً عبر العصورو تطه وقنواتهتصال ووسائل    ولقد تطورت عملية اال
لة ستخدم وسيا، ف لآلخرين من حولهه وحتى حاجاته ومشاعرهكان حريصاً على نقل أفكاره وخبرات

 ثم بدأ بتسجيل األفكار والحوادث من خالل الصور التي نقشها على .تصال الشفوي في بداية األمراال
وبعد ظهور . الهجائية أو األبجديةالحروف ام ثم ظهرت جدران الكهوف والحجارة واألخشاب والعظ

هدف نقلها إلى ب وأفكاره هالكتابة أصبح اإلنسان بحاجة إلى مواد ليكتب عليها ويسجل عليها تاريخ
 وقد بقي اإلنسان يكتب بخط يده فكانت المخطوطات من أكثر وسائل نقل المعلومات .األجيال التالية

 ؛2003 ،عبد الهادي(شيوعاً ولكنها كانت مكلفة حتى ظهرت الطباعة لتساهم في نشر ماليين الكتب 
 .)1999 ،عليان
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 آفاقاً ث في مجال االتصال ووسائلة التي فتحتولم تكن التربية بعيدة عن التفاعل مع التطور الحاد 
االمر .  في الوقت الذي اصبح فيه التعليم مطمحاً يصبو اليه افراد المجتمعجديدة رحبة أمام التعليم،

وتفاعالً بين التربية والتعليم من ناحية واالتصال ووسائله من ناحية أخرى، فلم تعد الذي احدث التقاء 
و تنميتها  وبناء خبراته واكتساب المهارات أللطالب للحصول على معارفهالمدرسة المصدر الوحيد 

ولكن تفاعلت االسرة والمدرسة ووسائل االتصال في المجتمع معا للوصول الى االهداف المنشودة 
  ).2003كفافي واخرون، (
  

ص آلخر حتى نتقال المعرفة من شخاتصال هي العملية أو الطريقة التي يتم عن طريقها وعملية اال     
 تعمل على نقل المعرفة بأنواعها ولتفاهم بين هذين الشخصين أو أكثر، وتؤدي إلى اامتصبح مشاعاً بينه

المختلفة من شخص آلخر فتتخذ لها مساراً يبدأ عادة من المصدر الذي تنبع فيه إلى الجهة التي تستقبلها 
صوراً مختلفة تساعد المصدر  ) (feed backرتداداتثم يرتد ثانية إلى المصدر وهكذا، وتتخذ هذه اال

 ومن محتواها وطريقة تقديمها وعرضها بما هفيغير من رسالت ،على معرفة مدى ما تحقق من أهداف
لذا ، وتجاه واحد بل هي عملية دائريةايحقق التفاهم المنشود، فهي بذلك عملية ديناميكية ال تسير في 

تصال والتواصل هو  ويتضح لنا أن اال.عات اإلنسانيةتصال والتواصل هو األساس في المجتمن االإف
نتقال المعرفة من شخص آلخر أو من مجموعة آلخرى  أو من مجتمع االطريق التي يتم من خاللها 

  إلى آخر
  ).1993المصراتي،؛ 2001أبو جاللة وعليمات، (
   

 والتعلم وتساعد على خلق تصال والتواصل جزءاً بالغ األهمية في عملية التعليموتعتبر مهارات اال     
ما يتطلب إتقان وتوظيف المعلم  مجو تعليمي قائم على العالقات اإلنسانية الطيبة بين المعلم والطالب

  .)2010 ،هيئة تطوير مهنة التعليم( ةصل في العملية التعليمية التعلميتصال والتوالمهارتي اال
  

لكالم واألقوال المتتابعة التي يتبادلها المعلم  اللفظي في غرفة الصف إلى مجمل ار االتصالويشي     
ما يرافق هذا الكالم من أفعال وإيحاءات وتلميحات و .والمتعلمون فيما بينهم في غرفة الصف
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 اللفظي على فكرة التبادل الفعال االتصال ويقوم مفهوم .ستجابات ترتبط بالعملية التعليمية التعلميةاو
والتعلم الذي يستهدف إحداث تغييرات دائمة مرغوب فيها في سلوك للكالم في إطار عمليتي التعليم 

ن أفعال المتعلمين يتصل باألهداف التربوية والتعليمية المتنوعة وتكون جميع هذه األقوال وما يرافقها م
  . قابلة للمالحظة والتقويم

، حيث أن هطالبتصال والتفاهم بين المعلم ووتشكل عملية التعليم والتعلم صورة من صور اال     
( المرسل والمستقبل والرسالة والوسيلة : اساً من أربعة عناصر أساسية، وهيتصال تتألف أسعملية اال
فيتمثل دور المعلم بالمرسل عندما . ، ويتبادل المعلم والطالب دوري المرسل والمستقبل)تصالقناة اال

كي تصل الرسالة سليمة وصحيحة يشرح ويوضح ويسأل، وعندما يسأل الطالب يقوم بدور المرسل، ول
تصال خالية من أية مثيرات غريبة أو دخيلة ال عالقة لها بين المرسل والمستقبل ينبغي ان تكون قناة اال

 ،تصال من أية مثيرات دخيلة على الرسالة تماماًبمضمون الرسالة، وال يمكن أن نضمن خلو قناة اال

 (لة في أدنى مستوى حتى تصل الرسالة بكفاءة عالية ولكن هدف المعلم أن يجعل هذه المثيرات الدخي
  ) . 2001 ،أبو جاللة وعليمات

  
والتربية هي عملية قصدية يقوم بها مجموعة من األفراد لترشيد نمو آخرين في ضوء قيم       

ربية بينما الت. ويوجد عالقة بين التربية والتعليم حيث يقصد بالتعليم نقل المعلومات من المعلم. مجتمعهم
مجالها أوسع في نقل المعلومات والمعارف التي تؤثر على جوانب النمو اإلنساني المعرفي والجسمي 

والتعليم األساسي هو األساس الذي تقوم عليه مراحل التعليم األخرى،  ،والعاطفي والخلقي واإلجتماعي
 ههذا يعد قاعدة التعليم كلوهو ب. وهو يتضمن جميع األطفال الذين يبلغون عمراً معيناً وبخصائص معينة

 هو تعليم رسمي وايضا. )1980 ،عبد الجواد(  التربية األساسية للمواطنين جميعاً هالذي يقدم قبل غير
 وجسمياً، وفكرياً،، فيرعاه روحياً السادسة عشرة هيتناول الطالب من عمر ست سنوات إلى بلوغ

 ؛2009، العنزي( ا يناسب أهداف مجتمع معيشته، وبمبما يتفق مع طبيعته كطفلجتماعياً انفعالياً واو
  . )2004، فالته
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 حقاً في إضافة مزيد من  في العملية التربوية ومسهم إيجابيوالمعلم المؤهل تأهيالً حسناً عامٌل      
ا موالمعلم عنصر بناء مهم م. القوة إلجراءات التخطيط والتنفيذ والتقويم المرتبط بالمواقف التعليمية

 التربوية والتعليمية ه وتحسين أدائه ورفع كفاياتهيستحق العناية والتوجيه والعمل على زيادة معارف هجعل
  .)2009، العنزي( 

اإلحترام ستمرار إلى بناء عالقات تواصل وشراكة أساسها ا إذا كان يبادر بفعاالًويكون المعلم     
، ويعمل على تنمية مهارات بة ويتقبلهاغاء إلى تساؤالت الطل، ويحسن اإلصالمتبادل وتقبل اآلخرين

فقي والعمودي لتعزيز التفاعل  األهتصال بشكلي، ويمارس االدارة الحوار والنقاشستماع وإاال
ويكون . تصال اللفظي وغير اللفظي في العملية التعليمية التعلميةاال كما أنه يوظف أنواع ،جتماعياال

تصال والتواصل ستعمال مهارتي االاتشير إلى ضعفه في المعلم غير مرٍض إذا كانت ممارساته الصفية 
هيئة تطوير مهنة ( مع الطلبة ويستخدم عبارات ال تساعده على بناء مناخ تعليمي مناسب 

  .)2010،عليمالت
   

 لتتفق مع التوجيهات المعاصرة في تطوير هلذا يجب على معلم العلوم مراجعة خططه وأساليب      
طالع  يقتضي منه متابعة الدراسة واالذا لعملية التعليم وهه كموجهد دور وإال فق،عملية التدريس

ستفادة من خبرات اآلخرين في هذا المجال على المستويين المحلي والعالمي ولذلك فإن دور المعلم واال
  . )2001، أبو جاللة وعليمات( تصال الفي عملية التدريس يتوقف على مدى فهمه لنظرية ا

  
 إتقان مهارة اإلدارة الصفية ألن المعلم الذي ال يتقن هذه المهارة يصعب عليه النجاح وعليه ايضاً     

 اإلدارة الصفية حيث أن. لم في غرفة الصف هي نشاطات لفظية التعليمية ألن نشاطات المعهفي مهمات
ت  العالقاهمن النشاطات التي يسعى المعلم من خاللها إلى خلق وتوفير جو صفي تسودهي مجموعة 

  .)2001 ،سالمة( ب أنفسهم داخل غرفة الصف  وبين الطالهيجابية بين المعلم وطالبجتماعية االاال
   

، ولذا فإن نمط ونوعية هذا  أهمية في عملية التعلم والتعليما ذه معلم العلوم مع طلبتاتصالويعد       
، ةلسمات والخصائص التعليميا وبعض هتماماتتجاهات واال الموقف التعليمي واال تحدد بفعاليةاالتصال
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  مهممية التعلمية دوركما أن للتفاعل الصفي المتمثل في أنماط التواصل بين أطراف العملية التعلي
فهو واسطة التعليم والتعلم وسبيل تطور روح . علمين التحصيلي وفي أنماط سلوكهم في أداء المترومؤث

ووسيلة المعلم . ر باإلنتماء إلى المدرسة ونظامهاعو، والعامل على توليد الشبين جماعة الصفالفريق 
، وهو بالتالي الطريق إلى إنشاء عالقات يسودها التفاهم بين المعلم تجاهاتهماتعرف حاجات المتعلمين ول
، والميسر لفهم األهداف التعليمية وإدراك إستراتيجيات بلوغها المتعلمين وبين المتعلمين أنفسهمو

 وكذلك ه على تسهيل مهماتهإمتلكها المعلم ساعدتإذا وهر االنشطة الصفية وأداة والتواصل في حقيقتة ج
، والتفاعل الصفي اإليجابي يشكل الركيزة األساسية في  وبناء شخصياتهمهتحسين مستوى تحصيل طلبت

ي وإن فعالية الطالب في الدرس تستند أساساً على مشاركته في أوجه النشاط التعليم، العملية التعليمية
اقشة التي تدور حول مفاهيم ، ومساهمته في المنابته لألسئلة التي يطرحها المعلمستجافي الصف و

حقق األهداف في التعاون مع زمالئه في الممارسات التجريبية أو البحثية بما يه يجابيتا، والدرس
 مباشرة ، ولكي يصل الطالب إلى الخبرات الحسية ال بد من مروره بخبراتالخاصة بموضوع الدرس

 التي يدرك بها العالقات بين األحداث وبين عناصر الموقف الذي همتنوعة معتمداً في ذلك على حواس
 ،أبو جاللة وعليمات( مات أو مجسمات أو أفالم أو غيرهاقد يتمثل في لوحة أو نموذج أو عينة أو رسو

2001.(  
  

وإدراكا منها ألهمية مهارات االتصال معلم العلوم وطلبته، مما سبق تتضح أهمية االتصال اللفظي بين 
ن  ماسسة على إدراج هذه العبارة كمعيار أوالتواصل، عملت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني

( هتمام من وزارة التربية والتعليم معايير إعداد المعلم الفلسطيني، وتأتي هذه الدراسة تماشياً مع هذا اال
   ). 2010هيئة تطوير مهنة التعليم، 

  

  : مشكلة الدراسة  2.1

  
أجل  اللفظي بين المعلم وطلبته من االتصالهمية بأ مشكلة الدراسة من شعور الباحثة تمحورت   

ما يحتاجه الموقف التعليمي التعلمي داخل الصف إن ، و وصحيحةسس سليمةحدوث تعلم مبني على أ
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ية المتعلم وإكسابه معارف وقيم ء بشخص بين المعلم والمتعلم بهدف اإلرتقااتصالالدراسي هو حدوث 
 ومن خالل عمل الباحثة ،تجاهات تمكنه من مسايرة عصره ليكون نافعاً لنفسه ولمجتمعه في المستقبلاو

، وما لالداء  فاعل في نجاح المهمات التدريسيةتصال اللفظي من دورما ألسلوب االأدركت ودراستها 
صائص مميزة في ، وما لطلبة المرحلة األساسية من خمن أثر في تحقيق إدارة صفية جيدةاللفظي 

، وما للغة عموماً اسيةنخراطهم المثمر من أثر إيجابي في نجاح الحصة الدر، وما الجانب النمو اللغوي
الباحثة بالحاجة إلى شعرت لذا . جتماعي مشجع في بيئة التعلماسي ومن أهمية في تحقيقه لتواصل نف
تصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المدارس ا رصد مهارات االإجراء دراسة يمكن من خالله

 اللفظي داخل الفصل يؤثر االتصالوأريحا إنطالقاً من أن " رام اهللا والبيرة " الحكومية في محافظتي 
، ولهذا تمحورت على نوعية التعلم وخصائص المتعلمين التي تنعكس على المجتمع الذي يتفاعلون معه

تبيان مهارات االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة االساسية في مشكلة الدراسة في 
  . وأريحا" رام اهللا والبيرة " محافظتي 

  

    :أهداف الدراسة 3.1

  
 العلوم في المرحلة وتصال اللفظي التي يمتلكها معلم هذه الدراسة إلى التعرف على مهارات االتهدف

تصال اللفظي لدى معلمي ، والوقوف على مهارات االوأريحا"ة رام اهللا والبير"محافظتي األساسية في 
 والمؤهل العلميس، والخبرة، ختالف الجناالعلوم في المرحلة األساسية، وفيما إذا كانت تختلف ب

  .والتخصص األكاديمي
   

  :سئلة الدراسة أ 4.1
 

في ة األساسية تصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلال مهارات ا مستوىما: لالسؤال األو
  ؟ وأريحا" رام اهللا والبيرة " محافظتي 
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ختالف اتصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية ب االاتهل تختلف مهار: السؤال الثاني
  الجنس؟

ختالف اب علمي العلوم في المرحلة األساسيةتصال اللفظي لدى م االاتهل تختلف مهار: السؤال الثالث
  ؟ سنوات الخبرة
 ختالفاتصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية ب االاتهل تختلف مهار :السؤال الرابع
  ؟ المؤهل العلمي
ختالف اتصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية ب االاتهل تختلف مهار :السؤال الخامس

 ؟ التخصص األكاديمي

 

  :فرضيات الدراسة  5.1

  
  : التاليةصفريةال الفرضيات  صيغتة الدراسة أسئلولإلجابة عن

 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :  التي انبثقت عن السؤال الثانيالفرضية األولى
)α=0.05  (تصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية تعزى  االاتمهار  متوسطاتفي

  .إلى الجنس 
  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : نبثقت عن السؤال الثالث التي االفرضية الثانية
)α=0.05(تصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية تعزى إلى  االات مهارمتوسطات  في

  .سنوات الخبرة 
  

د مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن:  التي انبثقت عن السؤال الرابعالفرضية الثالثة
)α=0.05 (تصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية تعزى إلى  االات مهارمتوسطات في

  ) .أعلى من بكالوريوس، بكالوريوس، دبلوم ( المؤهل العلمي
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : بثقت عن السؤال الخامسن التي االفرضية الرابعة 
تصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية  االات مهارمتوسطات في) α=0.05(الداللة 

  ).علمي ، إنساني (  التخصص األكاديميتعزى إلى 
  

  : أهمية الدراسة  6.1

  
تصال ، والتي تبحث في مهارات االلسطينتعتبر هذه الدراسة على حد علم الباحثة أنها األولى في ف

، وتكمن أهمية  وأريحا "رام اهللا والبيرة" محافظتي وم في المرحلة األساسية في اللفظي لدى معلمي العل
، فمن خالل ي في العملية التعليمية التعلميةتصال اللفظالدراسة الحالية من خالل أهمية مهارات اال

، وإيصال أفكارهم العلمية بطريقة مترابطة لبة تنظيم وتعزيز تفكيرهم العلميالتواصل يستطيع الط
 العلوم إلى ضوابط األداء اللفظي الفاعل ووقد توجه معلم. ة إلى زمالئهم ومعلميهم واآلخرينوواضح

تصال اللفظي ت التدريس وإجراءاته في جوانب االفي مواقف التدريس من خالل ما يعزز ممارسا
 الباحثين ، وقد تفتح المجال أماماإلتصال اللفظي لدى معلمي العلوموتقديم مقترحات لتنمية مهارات 

ن على برامج إعداد ، وقد يفيد منها القائموالتربويين إلى دراسة المشكالت ذات العالقة بالدراسة الحالية
معلمي العلوم قبل الخدمة من حيث االهتمام باالعداد المناسب من اجل تنمية مهارات االتصال اللفظي 

ية مهارات االتصال والتواصل باستخدام لدى معلمي العلوم، ولتنمية مهارات التعلم الذاتي وذلك لتنم
، وقد تفتح هذه الدراسة آفاق بحثية جديدة في مجال تدريس أشرطة فيديو، والتقنيات الحديثة عامة

  .العلوم
  

  : محددات الدراسة  7.1

 

  :محدد بشري -1

  . زمة لمعلمي العلوم في المرحلة األساسيةالتصال اللفظي المهارات اال
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 رام اهللا" لمرحلة األساسية في محافظتي في ا العلوم  ومعلماتدراسة على معلمي هذه ال إجراءقتصرا
  . م 2010/2011في الفصل الثاني من العام الدراسي   وأريحا "والبيرة

  
  : حدد مكانيم -2

  . وأريحا " والبيرة  رام اهللا "مدارس األساسية الحكومية في محافظتي اقتصر تطبيق هذه الدراسة على ال
  

   : دد زمانيحم -3

  . م 2010/2011 الثاني من العام  الدراسيفي الفصلتم تطبيق هذه الدراسة 
  
  :محدد مفاهيمي_ 4

  . تحددت نتائج هذه الدراسة بالمفاهيم والمصطلحات الواردة فيها
  

   : مصطلحات الدراسة 8.1

  

إبراهيم، (  محددة تعليم النظامي وفق معايير وهو من يوكل إليه المجتمع مسؤولية تحقيق ال:المعلم
1995.(   

  

 داخل الصف طلبته هي المقرر الدراسي الذي يقوم معلم العلوم في المرحلة األساسية بتدريسه ل:العلوم
  .عات تتناول قضايا علمية متنوعةوالذي يحوي موضو

  
يس ها بتدرفية التي يعمل يساسهو في هذه الدراسة المعلم الذي كلفه مدير المدرسة اال: معلم العلوم

  . ظر عن درجته العلمية وطبيعة إعداده وتخصصه األكاديمي نمادة العلوم بصرف ال
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الدراسية التي تضم الصفوف من األول األساسي الى الصف العاشر  هي المرحلة :المرحلة االساسية
  .حسب النظام التربوي الفلسطينيفي 

  

 مع  يقوم به بسهولة، وكفاءة، ودقةتعرف اصطالحاً بأنها ضرب من األداء تعلم الفرد أن :المهارة 
معرفة المعلم وهي . اقتصاد في الوقت، والجهد، سواء كان هذا األداء عقلياً، او إجتماعياً أو حركياً

ختيار وقت اءاً متقناً يمتاز بحسن ابالمهارة من حيث وصفها المعرفي وقدرته على أدائها العملي أد
؛ 2003الفتالوي،  ( جريات الموقف الصفي حسب رأيه هومتنفيذها وإجادة توجيه أدائه لها لخدمة 

   ).2009العنزي، 
  

، بحيث يستلزم ذلك النقل من  بواسطة قناةمستقبل نقل معلومات من مرسل إلى  :تصال اللفظياال
، مع األخذ  ترميز المعلومات وفك الترميز:نثنتيارة ومن جهة ثانية تحقيق عمليتين فيجهة وجود ش

، وكذا أشكال اإلستجابة للرسالة لبيعة التفاعالت التي تحدث أثناء عملية التواصبعين اإلعتبار ط
ستجابة المعلم على اوتقاس في هذه الدراسة ب. )2009 ،العنزي( والسياق الذي يحدث فيه التواصل 

 تم إعدادها لهذه الدراسة تصال اللفظي التي ستبانة االا
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  الفصل الثاني  

  
  والدراسات السابقة االطار النظري

  :ينلى قسمين رئيساشتمل هذا الفصل ع
  .يبين األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة:  القسم األول-
  . المتعلقة بموضوع الدراسة) العربية واألجنبية( يتناول الدراسات السابقة:  القسم الثاني-
  

  االدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة: اوالً

  
 على جانب كبير من االهمية، رافق الحياة االنسانية ومسيرتها منذ  انسانياًفه نشاطاًان االتصال بوص

اخيه  في العالقة بين االنسان ووكان ركيزة مهمة. سيطة في البداية ووسائل بوقد اتخذ اشكاالً. البداية
ر االجتماعي  عامال مهما في التطور والتغي-  وما زال-وكان االتصال. االنسان، وبينه وبين الجماعة

لى  والتطور، اتسعت وازدادت الحاجة إفكلما اتسعت وتنامت خطوات التغير. والثقافي واالقتصادي
. لى االفراد والجماعات وايصالها إلى قنوات االتصال لنقلهاات واالفكار والخبرات، وبالتالي إالمعلوم

  .)2007عليان،  ( فراد والجماعاتفاالتصال اداة فعالة من ادوات التغيير والتطوير والتفاعل بين اال
  

، علما بان االتصال  افرادها لتبادل المعاني واالفكارفاالتصال اساسي لوجود أية جماعة باعتباره وسيلة
 وهو مظهر هام في حياة االنسان، وأداة رئيسية. م فقط على نقل المعاني ولكن ايضا على فهمهاوال يق

 مع بيئاتهم والتكيف معها، وليس باالمكان أن يحيا تصالاالفرص توفر الفراد المجتمعات البشرية 
وأن مصير أي مجتمع أو أية . االنسان حياة حقيقية منتجة دون وعيه بمبادئ االتصال وفهم تقنياته

تصال والتفاعل مع اآلخرين لى حد كبير على مدى ومالءمة قدرة االإحتى أي فرد يعتمد جماعة أو 
  .)2006 محمد،(بمهارة 
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 في ، فقد تعددت تعريفاته وأقدم نشاط عرفه الوجود البشرياًي إنساناًلما كان االتصال سلوكو    
، فدراسات علم النفس ترى زعت عدة علوم في نسب االتصال لها، إذ تنااالدبيات التي ناقشت االتصال

ق خاص بها وتنفرد بأنها ترى أن االتصال يقوم على تبادل الرموز وفن االتصال نشاط وثيق أ
، وأن هذه العمليات الفكرية ة لمثيرات داخلية في نفس االنسان، وبالمثل إدراكه لما حولهاستجابات مختلف

 عن إثارة منبهات لدى الطرف ، أو البحثء في وضع االفكار في أنساق فكريةالداخلة في االنسان سوا
ن االتصال وثيق ء أو االستجابة واالدراك كل هذه عمليات في تثبيت من وجهة نظر هؤال، أاآلخر

لى االتصال باعتباره نتاج تفاعل اجتماعي يحاول من ، أما علم االجتماع فينظر إالصلة بعلم النفس
، وأن التفاعل البشري يكون وك البعض اآلخر أو التاثير عليهمراد السيطرة على سلخالله بعض االف

لمجال السياسي فيرى أن دراسة االتصال أما ا. بغاية احداث التوازن فيما بين مكونات النسق االجتماعي
، ومجاالت التأثير التي كانت تحاول  وأنه نشأ في إطار دراسة الدعايةاوثق الصلة بهذا المجال

كما أن االتصال ، جماهير المجتمعات االخرىالحكومات المختلفة أخضاع الجماهير لها أو التاثير في 
  ).2007، متولي(  الحكومات للسيطرة على شعوبهاوسيلة

  
فاالتصال هو االجراء الذي يتم عبره تبادل الفهم بين الكائنات البشرية أو هو الوسيلة التي تنتقل عن 

 وحقائق ففي االتصال نقل وتلٍق لمعاٍن. عة ألخرىطريقها المعاني واالفكار من انسان آلخر أو من جما
  . ى آخرلها شخص إبر رموز متفق عليها  يرسل، ويتم ذلك كله عوآراء ومشاعر وأحاسيس

، بل تغرق الجزء االكبر من وقت المديرلى أنها تس المؤسسات التعليمية إهمية االتصال داخلوترجع أ
لى وظيفة المدير على أنها ، حيث ينظر البعض إم من خاللها أداؤه لمختلف وظائفهأنها الطريقة التي يت

 االدارية ، وبدون االتصاالت تفقد العمليةسيعب االتصاالت فيها الدور الرئيمجموعة من االدوار التي تل
، تعتمد دائما على نوعية نظيم والتوجيه والتنسيق والتقويم، فعمليات التخطيط والتديناميكيتها وفعاليتها

  .)2006، محمد(االتصاالت وفعاليتها 
  

تلقي العلم واكتساب ه وبين اآلخرين هو السبيل الوحيد ل، فان االتصال بيناً ناطق كان االنسان مخلوقاًوإذا
، ولذا فانه نقل المعرفة العلمية من جيل آلخرو  االمور والمشكالت التي تحيط به أالخبرات وادراك
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، بل واكثر من ذلك و تعليمية داخل المدرسة اداريه أن توجد أي عمليةنظم االتصاالت ال يمكن أبدون 
، ألن الزماً لوجود المدرسة واستمرارها وفان توافر نظم االتصاالت في المدارس يعتبر شرطاً رئيسياً

مؤسسات غير  في ال، واذا كانت االتصاالت مهمةال من خالل هذه االتصاالت يتم إتحقيق اهدافها ال
همية في العمليات االدارية بهذه المؤسسات، فهي اكثر أعملية اساسية من التعليمية النها تمثل 

 التعليمية والتربوية في رية فقط بل انها تمثل الوسيلةالمؤسسات التعليمية حيث ال تمثل عملية ادا
، وهذا يمثل في الحقيقة اساس كل جهد ونشاط نها اداة تحقيق المهام االداريةألى المدرسة، باالضافة إ

االتصاالت في المؤسسات التعليمية طابعاً مميزاً لذا تأخذ .  يحدث داخل المدرسة وعمل وكل شيءوقول
هم ، وتعتبر االتصاالت من أد بصورة مماثلة في أي منظمة اخرىيمكن أن يوجوفريداً وخاصاً ال 
حيث أن جميع . ، والمؤسسات التعليمية خاصةداري في جميع المؤسسات بصفة عامةجوانب العمل اال

 فعملية التدريس، وعملية ال من خالل االتصاالت،جهود واالنشطة المدرسية ال يمكن أن تتم إال
 واهميتها  تعتبر في جوهرها عملية اتصاالت اداريةوغيرها. ، والتقويمه، واالشرافالتخطيط، والتوجي
، ان االتصاالت المدرسية تمثل الدورة الدموية ليمية عن المؤسسات غير التعليميةفي المؤسسات التع
توقف  والتربوية ب، حيث يتوقف تماما تحقيق أهدافها التعليميةلتربوية في المدرسةللنظم التعليمية وا
  ).2006؛ محمد، 2003العجمي، ( عمليات االتصال 

   
ة وتكاملية من دون نقلها من جيل إلى جيل فال تراكمي والمعارف تكاملية ولما كانت الخبرات تراكمية

  . ، وال انتقال من دون التواصل وعملية االتصال لى مكانومن مكان إلى زمن، ومن زمن إ
ن عملية االتصال بين بني البشر وسيلة المجتمعات واالمم في بناء إ: وتأسيسا على ما تقدم يمكن القول

  : همية االتصال في الحياة االنسانية بما ياتيإلى أ جون ديوي رة االنسانية عبر التاريخ وقد أشارالحضا
ن يستمر من دون نقل الخبرات والعادات والمعارف  ان المجتمع ال يمكن أن يوجد وال يمكن أ-1

ا تنقل ، ومثل علي، فال حياة من دون قيملى الصغارس والمشاعر من الكبار إر واالحاسيوطرائق التفكي
  . عملية النقل تتم باالتصالن ، وإلى جيل الحقمن جيل سابق إ

مال وعقائد ات لها أهداف وآ، الن الناس يعيشون في جماعس وجود المجتمع ان االتصال اسا-2
   . واالتصال وسيلتهم في جميع ذلك مشتركة
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، اعة وال اتصال من دون جمتصالان الحياة االجتماعية واالتصال متالزمان فال جماعة من دون  إ-3
  . م تبادل الخبرات وتطورها وتغيرهاتصال يتوباال

تم التنمية االجتماعية فاالتصال الزمة من لوازم الحياة االجتماعية بها ينقل التراث الثقافي وبها ت
  ). 2008عطيه ، (ناء الحضارة ، وعليها يتوقف بوالمعرفية

  
كما تغيرت بيئة ، يتغير صال بداية او نهاية واضحة وفاصلة، فهو جزء من حياة االنسانوليس لالت
راد الذين والواقع ان االنسان دائم االتصال مع االف. ما تغير من حوله ممن يتفاعل معهماالنسان وك

، المعلومات وتحقيق الفهم والتاثيرعلم واالفادة و، ويتصل بهم ويتصلون به للتيعيشون معه في المجتمع
 ، عليان؛1996 ،ابو اصبع(الفراد في احاديثهم ومناقشاتهم لى ذلك من أهداف يرمي اليها اوما إ

  .ومعنى ذلك ان االتصال نشاط انساني له معنى وهدف). 2007
  

، ال تصالي موقف مركبما أن الموقف االك. ل عملية ديناميكية متصلة الحلقاتوتعد عملية االتصا
، بل يجب أخذ الخلفية لمكونات المعروفة لعملية االتصاليستطيع الحكم عليه في ضوء العناصر او ا

 المرتيطة بالموقف العام ، فضال عن المتغيرات البيئية والنفسية والثقافية في االعتباراالجتماعية
التاثير ، وهذا ذي يتضمنه ذو طبيعة متبادلةعل الكما ان مفهوم االتصال كعملية يعني ان التفا. لالتصال

وبناءا على ما  ،ما بين االفراد والجماعات:  داخل الفرد، وثانيهمااولهما؛: المتبادل يحدث في جانبين
الفضل االكبر فيما وصلت اليه البشرية وحققته من له سبق يمكن القول بان االتصال الناجح والفاعل 

سية واالعالمية االجتماعية والثقافية والتربوية واالقتصادية والسياتطور وتقدم في مختلف الميادين 
، المتعاقبة عبر العصور تصال في المجتمعات المختلفةنه لوال االكما يمكننا القول أ. واالدارية وغيرها

وقت وفي ال. ات واالكتشافات والعلوم والمعارفلما وصلنا هذا التراث االنساني الغني بالتجارب والخبر
، كانت انظمة االتصال السيئة السبب في نشوء الكثير من المشكالت االجتماعية واالقتصادية في سهنف

  .)2007 عليان،(التجمعات االنسانية وعلى مختلف العصور 
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  :نشأة عملية االتصال ومراحل تطوره

انما مرت في ، وي لم تولد مكتملةويرى علماء اللغة وغيرهم من المهتمين ان عملية االتصال االنسان
  : راحل من التطور على النحو التاليم
رشادات اليدوية ، وقد استخدم فيها االنسان االصوات المباشرة وغير المباشرة واال مرحلة ما قبل اللغة-

  . والجسدية والنار، وغيرها من الوسائل
لى  شخص إ، تحمل فكرة منوتية مفهومةلى رموز ص، وفيها تطورت االشارات إ مرحلة نشوء اللغة-

  . المحادثة المباشرةلى جماعة، من خالل آخر أو إ
، ا كما يحصل في المحادثة المباشرة مرحلة الكتابة والتي ال تشترط وجود المرسل والمستقبل مع-
  . ذلك اتسعت دائرة االتصال ووسائلهوب
مطبوعة في  التي اسهمت في ظهور المواد ال)جوتنبرغ( مرحلة اختراع الطباعة على يد االلماني -
  .، مما اسهم في نشر العلوم والثقافة بشكل واسعكل الكتب والمجالت والصحف وغيرهاش
وفيها اختراع الهاتف واالذاعة والتلفزيون واالقمار الصناعية وظهرت :  مرحلة تكنولوجيا االتصاالت-

  .)2007عليان، ؛ 1998، سالمه(شبكات االتصاالت والمعلومات 
  

  :لمفهوم عملية االتصا  

  
ن ع االنظمة االنسانية والحيوانية أن االتصال هو العملية االساسية في الحياة والتي من خاللها تستطي إ

وهذه . تحصل على المعلومات عن بيئتها، وهي ضرورية لنقل االنشطة واالعمال المتعلقة بحياتها
ن تستعمل لتوجيه السلوك أتحويلها إلى بيانات يمكن العملية تتضمن اخذ البيانات من البيئة ونقلها و

عن طريق حواس البصر واللمس الوجهة المطلوبة، واالنظمة االنسانية والحيوانية تستعمل البيانات 
  . ساس للسلوكتعملها بمثابة مصادر للمعلومات وأ والسمع، وتسوالشم والذوق

  : ومعالجة هذه البيانات ينتج عنه معلومات توظفه وتستغل في وظيفتين، هما
  .بقاء لهذه الكائنات الحية ال-1
  .  التكيف مع الوسط الذي يعيش فيه الكائن الحي-2
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وجود  والتنشئة االجتماعية، ويحتم التكيف ت الحية يتضمن التزاوج والتوالد والعالقة االبويةوبقاء الكائنا
.  له مركزياًاالنتقال، والدفاع عن النفس والممتلكات، وكل واحد بين هذه االنشطة يتخذ االتصال محوراً

نه عملية ضرورية مستمرة للحياة، ومن خاللها يتمكن واالتصال من هذا المنطلق ينظر إليه على أ
    الفناء في بيئتهاالنظامان االنساني والحيواني من المحافظة على النفس والنشوء والتطور والنمو واخيراً

  ).1991 برنت،( 
  

 المعاجم، يعني الوصول إلى الشيء أو بلوغه واالنتهاء  كما تشيرومصطلح االتصال في اللغة العربية،
ومعناها ) Communis( االنجليزية فمشتقة من االصل الالتيني )Communication(ما كلمة أ. إليه

و الكتابية، شبكة الطرق لومة المرسلة، والرسالة الشفوية أالمع: وتعني الكلمة. و مالوفعام أو شائع أ
عليان، ( و الرموزفكار والمعلومات عن طريق الكالم أو الكتابة أي تبادل االوشبكة االتصاالت، كما تعن

2007 .(  
  

لقد ظهرت تعريفات عديدة ال يمكن حصرها لمفهوم االتصال من قبل الباحثين والمتخصصين في علوم 
و العناصر  أ ودوره في الحياة االنسانية، والمكوناتهتهميعالم واالتصال، عكست في معظمها أاال
  : الساسية لعملية االتصال ومن هذه التعريفات على سبيل المثال ال الحصرا
  

السلوك والخبرات الخاصة بالكائنات والتي تتضمن خلق المعاني، واالتصال بصيغة أن االتصال هو 
مليات خلق المعاني بين ي صيغة المفرد فيعني رسم علية نقل المعلومات، اما االتصال فالجمع يعني عم

  ).Smith and Williamson, 1985( الكائنات
  

يع البيانات والمعلومات نظام متكامل من العمليات، ينشا بواسطتها انتاج، توفير، تجموأيضاً هو 
 والفهم وتبادل المعاني والتصورات، بحيث يمكن للفرد والجماعة احاطة الضرورية واالفكار والمشاعر

 من المصدر في اطار التغذية العكسية للتاثير في و معلومات جديدة وترجمتهاواخبار أالغير بامور 
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سلوك االفراد والجماعات في صور متبادلة بين الجانبين لتحقيق االستجابة واالقناع عبر وسيلة 
  ).1989 ،محمد( االتصال، باتجاه تحقيق االهداف

   
، بحيث )بثها( اعتها و اذميع المعلومات الضرورية، ونقلها أو تبادلها أو تجعملية انتاج أو توفير أوهو 

ات الجديدة التي تؤثر في سلوكهم يمكن الفرد من احاطة غيرة باالفكار او الحقائق او االخبار او المعلوم
لتي يتم بواسطتها نقل و تلك العملية اذلك السلوك، أ: يضاًم في اتجاه معين، ويعني االتصال أو توجيههأ

، من )المستقبل( و اكثر ، إلى شخص آخر أ) المرسل(و المشاعر من شخص ما المعلومات أو االفكار أ
  و المشاعر مشتركة بين الطرفينت أ، وذلك حتى تصبح هذه المعلوما)قناة(  خالل وسيلة معينة

  ). 1983 عليان،( 
  

واالتصال هو وسيلة أو أكثر من وسائل نقل أو تبادل المعلومات أو التعليمات أو التوجيهات أو االفكار 
أو شفهي بين فرد وآخر أو مجموعة من االفراد داخل الهيكل التنظيمي أو المنظمات باسلوب كتابي 

على اختالف أنواعها ومستوياتها بغرض تحقيق أهداف مشتركة وفي ضوء فلسفة معينة، سواء على 
المستوى القيادي واالشرافي أو على المستوى االجرائي والتنفيذي، وتختلف عملية االتصال ووسائلة 

ه من منظمة إلى أخرى وفقاً لطبيعتها وحجمها وتنظيمها، ونوعية النشاط الذي تمارسه باالضافة وأساليب
  ).1998سليمان، (  أو القائمين عليها إلى اتجاهات المسؤولين عنها

  
ريف االتصال بمفهومه الشامل يجب ن تعفات لمفهوم االتصال، يمكن القول أ على ما تقدم من تعريوبناء

  : ما يلين يشتمل على أ
  .وقناة االتصال  و مكونات عملية االتصال كالمرسل والرسالة والمستقبل عناصر أ-1
  . و اهداف االتصال، النه عملية هادفه دائما هدف أ-2
  .و مسار االتصال الذي يسير عليه اتجاه أو خط أ-3
  .  مجتمع االتصال والمجاالت التي تؤثر فيها ويعمل من خاللها-4
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المرسل ( ساسها نقل المعلومات واالفكار والمشاعر بين طرفي عملية التواصل ية أملن التواصل عوإ
  : وهذه العناصر هي. وان هذه العملية ال بد لها من خمسة عناصر حتى تكتمل) والمستقبل

  ). المتحدث(  المرسل -
  ). المستمع(  المستقبل-
  . الرسالة-
  . قناة التواصل و وسيلة أ-
  . غذية الراجعة رجع الصدى او الت-

السلوك اللفظي وغير اللفظي المخطط والهادف، الذي يحدث بين طرفي عملية " والتواصل اللفظي هو
بر الوسائل التكنولوجية ع( و شبه مباشر أ) وجهاً لوجه( التواصلي مباشراً التواصل في الموقف 

والتواصل الشفوي ، ) والتلفاز كالمذياع( و من خالل وسائل االتصال الجماهيرية أ) كالهاتف أو النقال 
ر العالقة بينهم، وانفتاح الذات على االخرين، مع استمرا) عملية التواصل(يتسم بالمشاركة بين طرفي 

عم من في معناها من كلمة االتصال وقد ينشا التواصل نتيجة لعملية اتصال في فكلمة التواصل أشمل وأ
الن طرفي مهارات االستماع والتحدث؛ النهما تشكويتكون التواصل الشفوي من . كثير من االحيان

خر المرسل والمستقبل، والعالقة بين  أو بتعبير آ، المتحدث والمستمع:عملية التواصل الرئيسين
ن تتم عملية التواصل الشفوي في غياب احد عالقة تكامل وترابط؛ اذ ال يمكن أاالستماع والتحدث 

مع له، وال يكون مستمع بدون متحدث، فهما وجهان لعملة الطرفين، فال يكون متحدث بدون وجود مست
   ).2005ابو صواوين، ( ن تتم عملية التواصل احدة وبدون وجود احدهما ال يمكن أو
  

  :عناصر العملية االتصالية

 بمعنى أن كل فرد في عملية االتصال هو مرسل ومستقبل ؛ملية االتصال هي طريق ذو اتجاهينإن ع
ولكي تتم عملية االتصال يجب ان تتوفر عدة عناصر .  التي تتضمنها العمليةلالفكار والمعلومات

  :أساسية وهي
   المرسل -1
   المستقبل-2
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   الرسالة -3
   الوسيلة-4
  التغذية الراجعة -5
   التشويش والمؤثرات-6

  :والهمية هذه العناصر نحاول ان نوجزها كما يلي
  

   Sender  :المرسل:  أوالً
 بتهيئة الرسالة ووسيلة ارسالها إلى المستقبل، وقد يكون آلة سالة وهو الذي يقومالمرسل هو مصدر الر

 هو الذي يصوغ الرسالة في الفاظ أو اشارات، أو الرسوم، أو صور، أو اشياء أو والمرسل .و هيأةأ
رس و المدوالمرسل قد يكون المعلم أ. ه فيهاو مشاركتهم لأثير بها في االخرين أتلى العينات، ويهدف إ

خرين بقصد ت إلى اآلو اتجاهاصال ما لديه من معلومات أوخبرات أو مشاعر أو المذيع الذي يريد ايأ
  ).2008عطية،   (التاثير فيهم

  
وهو مصدر الرسالة التي يصفها في كلمات أو حركات أو إشارات أو صور ينقلها لآلخرين، وهذا 

  : المرسل قد يكون
  .فهو النقطة التي تبدأ منها عملية االتصال التربويكالمدرس في غرفة الصف :  اإلنسان-1
كما في حالة الحاسوب المزود بالمعلومات المخزنة والتي يحصل عليها المتعلم عن طريق :  اآللة-2

  . االتصال اآللي
ففي حالة االتصال البشري بين المعلم والمتعلم يأتي كل منهما : ولكن هناك فرق واضح بين النوعين

تصال وهو مزود بخبرة سابقة، وخصائص إنسانية تؤثر على الرسالة، والموقف التعليمي إلى مجال اال
) تحدث عملية التعلم( كامالً، وتتأثر به، وبذلك يمكن تعديل الرسالة ويتم تعديل السلوك، ويحدث النمو 

؛ 2001سالمة،(والنمو هنا عملية حيوية مستمرة متصلة بالخبرات التي يمر خاللها الكائن الحي 
  . )1987الطوبجي، 
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أما في الحالة الثانية وهي االتصال بين االنسان واآللة فإننا واجدون المعلومات المختزنة في ذاكرة 
الحاسوب هي معلومات ثابتة، وليست لآللة خبرة سابقة أو خصائص إنسانية؛ ولذا هي غير قادرة على 

لم التعليمي ياسوب أيضاً، التعلم باستخدام الفومثل التعلم بالح. النمو واالستفادة من الخبرة السابقة
  ).2003سالمه، (  السينمائي أو شريط التسجيل أو الفيديو

  

 Message: الرسالة: ثانياً
وهي موضوع االتصال الذي قد يكون أمراً أو طلباً أو رجاء أو نصيحة أو مقترحات أو توجيهات أو 

وتقوم الرسالة الناجحة على الفكرة .  المستقبلأية مجموعة من المعاني التي توجه من المرسل إلى
المعبر عنها باالسلوب الواضح، والتي يمكن تنفيذها على الوجه الذي قصده مرسلها، كما تتأثر بقدرة 
الوسيلة على نقل مضمون الرسالة بأمان وصدق وباستعداد المستقبل لتلقي الفكرة وقدرته على استيعاب 

  ). 1999العالق، ( رض الرسالة عوائق توقف االتصال أو تؤخره المعنى المقصود، وبحيث ال تعت
  

  : وتعرف الرسالة على أنها
  ). المستقبل  (  الطالبلىإنقله ) المرسل( لذي يريد المعلم  المحتوى المعرفي ا-1
  . الهدف الذي تسعى عملية االتصال ككل لتحقيقه-2
 طالب من نوع السلوك الذي يمارسه اليتضح معناها إالال  مجموعة من الرموز المرتبة التي -3
  ). المستقبل(
  .  محتوى معرفي يشمل عناصر المعرفة باختالف أشكالها سواء كانت مطبوعة أم مسموعة أم مرئية-4
رفي فقط بل تتضمن أيضاً المهارات الفكرية التي تنقل إلى ع تقتصر الرسالة على المحتوى الموال
  ).2001أبو جاللة وعليمات، (  العملي بااللفاظ اللغوية وباالداءطالب ال
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  :وعند الحديث عن الرسالة يجب األخذ في االعتبار ما يلي
  
وهي مجموعة الرموز التي إذا وضعت في ترتيب معين يكون لها معنى : الرسالة" كود" فرة ي ش-1

، )فردات اللغةم( ما دامت بها مجموعة من العناصر "  Codeكود " فرة يعند المستقبل، فأي لغة هي ش
  . أو مجموعة من االساليب لجمع تلك العناصر في تركيب له معنى واضح

فرة أو مفردات اللغة المستخدمة في الرسالة ذات معنى واحد عند المرسل يوال بد أن تكون الش
 للرمز بين المرسل )Common Experience(والمستقبل، وهو ما يعرف بالخبرة المشتركة 

لما زادت نسبة االتفاق على المعنى المتضمن في الرمز الواحد كلما زاد الفهم والمستقبل، ألنه ك
  . المشترك بين المرسل والمستقبل

  
: هي المادة التي اختارها المرسل لتعبر عن  أهدافه فالمضمون قد يكون:  مضمون الرسالة-2

. و االحكام التي نقترحهاأبها،  أو االستنتاجات التي نخرج العبارات التي تقال، أو المعلومات التي تقدم،
 موضوعا يجذب كما ينبغي أن تتناول الرسالة. ويجب أن تقدم بترتيب ما يحدد تكوين أو بناء المضمون

  .ن تثير احتياجات محددة لديهأانتباه المستقبل، و
  
فرة يوهي القرارات التي يتخذها المرسل في اختيار ترتيبه لكل من الش:  معالجة الرسالة-3

، وقد يقدم  ما ليثبت به رأياًفالمرسل قد يختار معلومة ما ويهمل أخرى، وقد يكرر دليالً: ضمونوالم
  .ملخصاً في بداية الرسالة أو في نهايتها

  
  : وهناك بعض االسس التي يتدارك المرسل على اساسها قراراته المتصلة بمعالجة الرسالة من أهمها

  .تماعية الفردية واالجه شخصية المستقبل وخصائص-
  . مهارات المستقبل االتصالية واتجاهاته ومستوى معرفته وثقافته-
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ولكي يتحقق للرسالة الوضوح من الناحية الفنية ينبغي استخدام األسلوب الجذاب والعبارة السهلة كما 
يجب مراعاة الترابط المنطقي بين أجزاء الرسالة وعدم وجود فجوة بين األفكار التي تتضمنها مما 

  ). 2003كفافي وآخرون، ( المستقبل يستمر في متابعتها إلى النهاية يجعل 

  

  Media: الوسيلة: ثالثا

 

الرسالة مرئية أو  هي الوسيط الناقل للرسالة عن طريق حاستي السمع أو البصر، فقد تكون الوسيلة
و مسجلة أان و منطوقة باللسأيئة مكتوبة أو مطبوعة على الورق لى المستقبلين على هإمسموعة وتنتقل 

و بالرسم أو بالتصوير أو الخط على لوحة، أو المعبر عنها بيانياً أسينمائياً، أو تتخذ شكل المعلومات 
وقنوات االتصال تشمل ما يسلم بالبريد مثلما يحدث فيما يتعلق باالوامر والخطابات . بأية وسيلة اخرى

ور التي تعرض بالسينما  والمقابالت والصكما تشمل البريد واالحاديث الشفهية واالجتماعات. الدورية
 ( لى ذلك من وسائل االتصال أو ما إو الصور الناطقةفانوس السحري أو جهاز الشفافيات أو الأ

  .)1999العالق، 
  
، فاللغة اللفظية واالشارات، والحركات، والصور، والتماثيل، )Medium ( وسيطيضاًيطلق عليها أو

وتتعدد أنواع هذه الوسيلة فمنها وسيلة اتصال فردية ومنها الجماعية . رسالةوالسينما، كلها وسائل لنقل ال
ويتوقف اختيار الوسيلة على قدرات المرسل والمستقبل من الناحية االتصالية، كما . وأخرى جماهيرية

يفضل استخدام اكثر من وسيلة في الموقف االتصالي بدال من الوسيلة الواحدة التي تخاطب حاسة واحدة 
ا يزيد قدرة المستقبل على فك رموز الرسالة بدقة إذا ما شاهد المضمون واستمع اليه في نفس مم

و التشويش الذي يطرأ على الرسالة بسبب المتغيرات  أنه قد يحدث الكثير من التحريف أإال. الوقت
ا الوسيلة و حدوث عيوب فنية تؤثر على عملية النقل التي تقوم بهالمحيطة أو سوء استخدام الوسيلة أ

ند لى االنهيار عل المطلوب فان االتصال قد يتعرض إ لم يتم النقل بالشكأما إذا. بين المرسل والمستقبل
لى الرسالة،  هو عدم التفات المستقبل إو الفشل عدة اشكال أخفها ضرراًالوسيلة، ويتخذ هذا االنهيار أ

لى نتائج ي إده المرسل وهو ما يؤدواكثرها في الضرر وصول الرسالة على نحو ال يتفق مع ما يقص
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أي شيء يدخل ضمن سلسلة " والتشويش يمكن تعريفه بانه .عكسية يصعب تداركها على المدى القريب
ن مع ن يضعة كصوت طائرة تمر أثناء قيام المربية باداء نشاط معياالتصال وال يكون في نية المرسل أ

داء أو قد يكون عوامل تشتت االنتباه كالنطق لى الصوت أكثر من االاالطفال مما جعلهم ينتبهون إ
ن أي أ. عدم فهمها صحيحاو ما يؤدي لتغيير في معنى الرسالة أالسيء لبعض الحروف عند المربية م

و احدهما ناتج من الوسيلة واآلخر ناتج من عوامل أو عناصر دخيلة أ: ويشن من التشهناك نوعا
  ).2003،  وآخرونكفافي(  منافسة

  
  :مستقبلال: رابعا

  

ن المستقبل هو صل به المرسل والذي يتلقى االمر أو التوجيه أو المعلومات، أي أوهو الشخص الذي يت
و الجماعة باكملها  من جماعة أ أو جزءاً واحداًو المرسل اليه فرداًوقد يكون المستقبل أ. المرسل اليه

دارة التسويق، وقد يخاطب في إورئيس قسم المبيعات )  المرسلوهو( فقد يخاطب مدير عام التسويق 
وتتوقف فاعلية االتصال ب الرئيس، وقد يخاطب القسم برمته، نائب رئيس قسم المبيعات في حالة غيا

ثرها المقصود رف بالرسالة بالصورة التي قصدها أو أرادها المرسل وتترك أعلى استقبال هذا الط
  ).1999العالق، (  و المرسل اليهأي تؤثر رسالة المرسل بالمستقبل أعنده، 

  

   Feedback: التغذية الراجعة: خامسا

  
و مدى تاثير تلك  المستقبل باحدى وسائل المعرفة، أوهي عملية تقويم متعددة االشكال تبين مدى تأثير

و قناة االتصال التي استخدمت توصيل بل، أو قياس مدى فعالية الوسيلة أالرسائل على هذا المستق
تيعاب الرسالة مرسل خلق جو من التفاعل والمشاركة مع المستقبل لدفعة السالرسالة، وهل استطاع ال

المرسل، والمستقبل، قناة ( ن بعض علماء االتصال يقتصرون عناصر االتصال على ومع أ. والتأثر بها
إال أن التغذية الراجعة تشكل عملية قياس وتقويم مستمرة لفعالية هذه العناصر وما يقدمه كل ) االتصال
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ت ظهور عالما: ومن اشكال التغذية الراجعة في موقف تعليمي ما. ر النجاح عملية االتصالعنص
  ).2001سالمه، (  و االنزعاجاالنفعال على المستقبل كالفرح أو الحزن أو البكاء أو الخوف أ

  

  :التشويش والمؤثرات : سادسا

  

ضطرابات والتشويش الذي يحصل المشوشات هي تلك العوامل التي ال عالقة لها بالرسالة وتتضمن اال
 والتهوية وقد تكون امل الفيزيائية كالحرارة والبرودةفي أثناء عملية االرسال واالستقبال ومنها العو

ومهما كان نوعها , أو عوامل مكانيكية أو آلية تحدث ضجيجا في أثناء عملية االتصالعوامل نفسية 
  ).2008، عطية( لفإنها تدخل مجال االتصال فتؤثر في عملية االتصا

  

وهو الغرض من االتصال الذي اوضحناه فيما سبق  الهدفتصال ايضاً أخرى لال عناصر وهناك
 وهو الزمن الذي يكون فيه ، والوقتفاالتصال من غير هدف ال يمثل إال جهداً ضائعاً ال ثمرة له

، كما ينبغي أن توجه الرسالة في المستقبل مستعداً ذهنياً ونفسياً لتلقي الرسالة واستقبالها واالستجابة لها
يتمثل في الطريقة و وأيضاً االسلوبقت المالئم لموضوعها، حتى إذا نفذت أتت ثمارها المرجوة وال

التي تنطق بها الرسالة وما يصاحبها من مكبرات صوتية مؤثرة، والطريقة التي تدبج بها الرسالة 
لى إقناع المستقبل بمحتوياتها وتبعث حماسة  إ على الثقة فيما ورد فيها وتؤديالمكتوبة بحيث تحمل

ن يكون فبالنسبة للمرسل البد وأ. االتصالأي الجهة التي يتم فيها وأخيراً المكان  ،واهتمامه بشأنها
. ة أما المستقبل فالمكان المالئم لتبليغه الرسائل فيه، يختلف وفقاً لموضوع الرسال،المكان هو مقر نشاطه

ع المرتبط بمجتمع ن يبلغ له في أي مكان يوجد فيه، والموضول ينبغي أفالموضوع الخطير العج
 ن يهضمها المستقبل تماماًأما الموضوعات التي يلزم أ. العاملين يحسن أن يبلغ له وهو بين هذا المجتمع

بة ن تبلغ له وهو في بيته حيث يكون في حالة نفسية طيها ويحلق في خيالها، فمن االفضل أويستوعب
    على االستجابة للرسالةتساعدة 

  ). 1999العالق، ( 
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  :مكونات عملية االتصال

  
  التغذية العكسية -1

ن فعلى المرسل أن يتاكد من أ. ة من قبل المستقبلن عملية االتصال ال تنتهي باستالم الرسالباعتبار أ
م الموافقة من و عدل في هذه الحالة يالحظ الموافقة أوالمرس. الرسالة قد تم فهمها بالشكل الصحيح

ن سرعة حدوث عملية التغذية العكسية تختلف باختالف الموقف، فمثال في المحادثة أ. لةمضمون الرسا
رئية قد تستغرق وقتاً و المما ردود الفعل للرسائل المكتوبة أالشخصية يتم استنتاج ردود الفعل آنياً، بين

  .)1999العالق، (طول وهكذا أ
  

   ترميز عملية االتصال-2

ترميز هو العملية التي يقوم بها المرسل بعدما يقرر القيام بعملية االتصال وفيها يحول ما يريد نقله من ال
) كلمات( معلومات أو أفكار أو مشاعر إلى رموز يستطيع المستقبل فهمها، وقد تكون الرموز لفظية 

قد تكون الرموز ، كما  "verbal communicationاتصال لفظي " وفي هذه الحالة يسمى االتصال 
 verbal اتصال غير لفظي" وفي هذه الحالة يسمى االتصال ) حركات واشارات(المستخدمة غير لفظية 

communication Non – "  اهللانصر(وقد تجمع عملية الترميز بين الرموز اللفظية وغير اللفظية  ،
2001 .(  

  

   تحليل رموز الرسالة وفهمها-3

 تؤدي عملية وقد.  ومتكامالً من المستلم فك رموزها لتعطي معنى كامالًن استالم الرسالة يتطلبحيث أ
لى فهم خاطئ لمحتويات الرسالة من قبل مستلمها عندما تفسر هذه الرموز تحليل رموز الرسالة إ

  ).1999العالق، ( بطريقة تعطي معان مختلفة عن المعنى المقصود بها
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   التشويش-4

صول الرسالة معوقات االتصال وهي العوامل التي تحول دون وشويش هو تعبير يقصد به وصف تال
لى المستقبل وتحول بالتالي إلى عدم إتمام عملية االتصال أو تحريف المعنى الذي التي يرسلها المرسل إ

و ظروف البيئة التي  يتعلق بسالمة ودقة وسيلة النقل أوقد يكون هذا التشويش ميكانيكياً. يقصده المرسل
لى اختالف دالالت الرموز بين المرسل والمستقبل كاختالف تصال، وقد يكون داللياً راجع إااليتم فيها 

  ).2001،  اهللانصر( اللغة أو المعاني أو االشارات والحركات 

  
  :شبكة االتصال

توضح شبكة االتصال قنوات االتصال بين المعلم وطلبته وتوقع هذه االتصاالت وتتعدد شبكات االتصال 
  :لباً وايجاباً في عملية التفاعل الصفي وهناك أربعة أنماط من االتصال بما يؤثر س

  
  :النمط البسيط  -1

الطالب  ومن الطالبلى ومن المعلم إ. راسية ومحوره المعلموهذا النمط السائد في معظم الصفوف الد
  بينضرورة أن تكون كل االتصاالت ذات اتجاه واحد ولكن قد يوجد اتصاللى المعلم وليس بالإ

  . ولكنه غير كافالطالب
  
  : النمط الفرعي لالتصال-2

 مما قد يبعدهم عن متابعة الدرس ويشتت الطالب بين تشعب ويتم من خالله أحاديث جانبيةنمط م
  . االهتمام الكلي بالموضوعم بامور ثانوية وعدالطالبانتباههم وقد يرجع هذا االهتمام لبعض 

  
  :  النمط الثنائي في االتصال-3

في الحوار  وآخر ويستخدم هذا النمط طالبتشابه مع النمط الفرعي ولكن يعتمد على الحوار بين ي
ويكون .  الفصل فيتناقش كل منهما حول رأيه مع االخرطالبن مختلفين بين واالتصال عند وجود رأيي

  . للنمط المتعددالطالبهذا االتصال لفترة قصيرة يعود بعدها 
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  :صال  النمط المتعدد في االت-4

 يعد هذا النمط من أكثر االنماط االتصالية فعالية في التدريس حيث يسمح بمشاركة أكبر عدد من
  ).2005محمود، ( والمعلم في عملية التعليم الطالب 

  

  :  االتصالعملية مهارات 
  :تتضمن مهارات عملية االتصال عدداً من المهارات أهمها ما ياتي

  

  :، وهي مهارات االرسال-1
  
  :هارة التحدثم -أ

 تحقيق التفاعل بينه لىيب الكلمات واأللفاظ بصورة تؤدي إعلى ترت) المعلم ( ويقصد بها قدرة المرسل 
  . الستمرار عملية االتصالطالبفي التدريس الصفي، ويكون هذا االسلوب حافزاً لل طلبتهوبين 

مهارته في التحدث مع إن قدرة المعلم على ترتيب وتسلسل المعاني وربطها بصورة مبسطة تؤكد 
، وهذا بدوره يحقق التعلم الفعال ويجعل عملية االتصال والتواصل حية الطالباآلخرين ومنهم 

  .ومستمرة في الموقف التعليمي 
  

  :مهارة الكتابة  -ب

ة على ان كتابة الكلمات والعبارات بلغة صحيحة وبدون أخطاء إمالئية وبخط واضح وبطريقة منظم
لى فهمه لعناصر الدرس وتؤكد هذه المهارة على  الراحة النفسية وتؤدي إ الطالبالسبورة يحقق لدى

  ).المستقبل (طالبهو) المرسل( م تحقيق عملية االتصال بين المعل
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  : مهارة االستقبال-2

  :وتتضمن هذه المهارة مجموعة من المهارات الفرعية، وهي
  :مهارة االستماع -أ

 وان الميل .ستماع الصحيح هو عملية صعبة، واكثر من الكالمن االاالستماع هو فن ومهارة، وأ
. لى مجهود وتنظيماع؛ وذلك ألن فن االستماع يحتاج إلى الكالم وليس االستمالطبيعي عند االنسان إ

لى تحصيل احسن النتائج وا هذه المهارة؛ النها سوف تؤدي إن ينموا ويحسنالمعلمين أوعلى جميع 
  . تسابها والتمكن من استعمالهاداخل وخارج الصف عند اك

  
فاعل الصفي، ولكن لى المعلم ليست كافية لتحقيق عملية التاالنصات إعلى ) المستقبل (الطالبن قدرة إ

لى ت وااللفاظ المسموعة بصورة تؤدي إ على ربط الكلمالى المعلم بطريقة تجعله قادراًعليه أن يستمع إ
 من أي أفكار  أن يكون منتبهاً لمعلمه ويكون ذهنه خالياًالطالبمعنى مفهوم وواضح، وهذا يتطلب من 

خارجة عن موضوع الدرس، فتتحقق بذلك عملية االتصال والتواصل بينه وبين معلمه وزمالئه في 
   .الصف

  

  : مهارة القراءة-ب

  على المعارف والمعلوماتالطالبوثقافة الفرد، فكلما تحصل تعد القراءة مهارة مهمة في بناء معرفة 
من قراءاته المتعددة بزيارته لمركز مصادر التعليم واتباعه السلوب البحث واالستقصاء في الكتب 

ساليب تحصيل المعرفة باالنترنت وغيرها من العلمية واالستعانة بالكمبيوتر وأوالمراجع والمجالت 
ملية االتصال ، وبذلك تتحقق عالطالبافالم تعليمية ونشرات متخصصة تحقق بنية معرفية سليمة لدى 

   . في الموقف التعليميطلبتهالفعاله بين المعلم و
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  : مهارة التفكير-3

 على تحديد االهداف السلوكية الخاصة باالتصال فكرياً) المرسل( تعني مهارة التفكير قدرة المعلم 
نة، وهذا  المدوقبل كتابتها وتسجيلها في خطته) المستقبل (  طلبتهبطريقة تتناسب وقدرات واستعدادات

لى تركيزه الشديد في العالقات  اضافة إ، تاماًوع الماماًن يكون ملماً بعناصر الموضيتطلب من المعلم أ
داف السلوكية وتتوقف فعالية عملية االتصال على تحديد وصياغة االه. الرابطة بين هذه العناصر
ألن تحديد االهداف اف، ن نجاح عملية االتصال يتوقف على وضوح تلك االهدلموضوع الدرس، كما أ

رسه حيث يعرف كيف السلوكية وصياغتها بطريقة واضحة ترسم المسار الذي يسير عليه المعلم في د
ين يسير؟ وما هي الوسائل التي يمكنه يقدم نقطة على أخرى، ومتى يتوقف ومتى يسير؟ وإلى أ

  ). 2001وعليمات، ابو جالله ( ن يستعين بها ة بها، وفي أي وقت بالضبط يمكنه أاالستعان
  

  :أشكال االتصال

  

  . االتصال اللفظي: وثانيهما، االتصال غير اللفظي:، اولهما االتصالاشكالن من ا رئيسين شكالوهناك 
  

  :االتصال غير اللفظي: اوال

ل اذا كانت  المشتركة بين المرسل والمستقبة اذا توافر لرموزه عنصر الخبردقاًوهو االقدم واالكثر ص
فالتعبير الوجهي اكثر وسائل االتصال غير اللفظي شيوعاً تتوافر له خاصية . بيرات الوجهوسيلته تع

الصدق في معظم االحيان قليل من الناس هم الذين يملكون القدرة على اظهار تعبيرات وجهية تتناقض 
تاثير هم بحكم ظروف معينة وبل الذين تمرسوا على اخفاء ما بداخ هؤالءنأبل . نونات نفوسهمكمع م

 وسائل االتصال غير  تعبيرات الوجه كوسيلة مننأكما ، و غير متوقعة بالنسبة لهمأادية مواقف غير ع
و توضح معناها أمواجهي فتؤكد على مضمون الرسالة ن تكون دعامة لالتصال اللفظي الأاللفظي يمكن 

سالة المتضمنة في  تكشف زيف الرنأولكن في ظروف اخرى يمكن . جزائهاو تقدم تفسيراً لبعض اأ
وقليل من البشر هم . و اقتناعه بما يقولأا تفضح نوايا المتحدث وعدم صدقه االتصال اللفظي وربم



30 
 

جوار لى إعلى استخدام الرموز غير اللفظية الذين يملكون القدرة والمهارة االتصالية العالية التي تعتمد 
  . خرينالرموز اللفظية في اقناع اآل

  
صة لدى فئات كيلية في مقدمة وسائل االتصال غير اللفظي التي تحظى بجاذبية خاتي الفنون التشأوت

ومن هذه الفنون النحت والتصوير . نها تعمر كثيراً لتتجاوز القرون في بعض منهاأجماهيرية معينة كما 
وفي حاالت كثيرة تكون .  الرقص وااليقاع والتمثيل الصامتزخرفة والعمارة، وكذلك فنونلوالرسم وا

ا قوي ساسية لهذه الكلمات وبرهاناًأف الكلمات، كما قد تكون دعامة  من اآلاً وتاثيرالصورة اكثر اقناعاً
  .يؤكد مضمون الرسالة اللفظية

  

  :االتصال اللفظي: ثانيا

 استخدام اللغة في التفاهم االنساني عندما تطورت المجتمعات واصبحت قادرة على صياغة كلمات أبد
م عالقاتهم والتعبير حددة يلتقي عندها افراد المجتمع ويعتمدون على دالالتها في تنظيترمز الى معاٍن م

ن تطور اللغة كوسيلة جديدة لالتصال في احضان االتصال غير أوكان من الطبيعي ، عن مشاعرهم
ائل في  التطور الهِنغْولم ي. خرآ اللفظي تستقي منه الدعم حيناً وتستعين به في التوضيح والتفسير حيناً

استخدام الرموز اللفظية عن االستعانة بالرموز غير اللفظية في حاالت كثيرة لتحقيق المزيد من الفاعلية 
  .) 1989 ،خرونآعجوه و(ثير للرسالة االقناعية أوالت
  

  عوامل نجاح االتصال اللفظي

  االبتسامة -
  )فالعيون مغارف الكالم( تواصل العيون  -
  االنصات -
  االسترخاء -
  العفويةالتلقائية و -
  ).2000السرحان، (  إظهار االهتمام -
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  : هناك عدة أشكال لعملية االتصال نذكر منهاو
  

  :االتصال على شكل السلسلة -1

لى التالي بدوره بنقلها إفيقوم  لى مستقبلتصاالت على نقل الرسالة من مرسل إويقوم هذا النوع من اال
االتصال بأنه إذا فقد حلقة من هذه السلسلة توقفت  ولكن يعاب على هذا النوع من ،له فيما يشبه السلسلة

ن احتمالية تحريف الرسالة كبيرة في هذا النوع، والتفاعل بين مكونات النظام االتصال، كما أعملية 
  . النه يتم في كل مرة بين وحدتين فقط من وحدات السلسلة؛محدود

   
  :  االتصال على شكل دائرة-2

 التفاعل في هذا النوع عن النوع ة االفراد في شكل دائرة، ويزيد قدرويتم هذا النوع من االتصال بين
  .السابق

  
  :  االتصال على شكل عجلة-3

  .في هذا النوع من اشكال االتصال يكون أحد االفراد هو مركز عملية االتصال والمنسق لها
  

  ): Y( االتصال على شكل حرف -4

قل في لة ولكنه أية االتصال ينظمها مثل نموذج العجوفي هذا النوع من أنواع االتصال هناك مركز لعمل
  . عدد الفروع التي يتحكم فيها

  

  :  االتصال متعدد االبعاد-5

اتصال مباشر ن هناك التصالي تتفاعل مع بعضها البعض ألفإن جميع مكونات النظم اما هو موضح 
  ). 2003ي وآخرون، كفاف(  بين الوحدات وال يوجد مركز يتحكم في عملية االتصال
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   :أنواع االتصال

  

  :االتصال الذاتي: اوالً

هود الخاصة و االتصال الداخلي، ويتضمن الحوار الداخلي والمفاهيم والجوهو االتصال مع انفسنا أ
اخل د) Electrochinical(ة على سبيل المثال االستجابة الكهروميكانيكي: بتوجيه وتحريك انفسنا

ن نشعر شياء المضحكة، أو أن نضحك لال أو أا عند انبهار الضوءعينناجسامنا، والتي تجعلنا نغمض أ
 البقاء والنمووبشعور واحاسيس الغضب والسرور والخوف، واالتصال الذاتي ضروري لالستمرار 

ن يؤدي وظيفته للبيئة التي ل الذاتي ال يستطيع الكائن الحي أودون نظام فعال لالتصا .)1988 ،ليندت(
 على المعلومات التي يتلقاها عبر كل مثالي ان يتخذ القرارات بناءلفرد وبش فهو يسمح ل،يعيش فيها

  .)1977،جون ربيتيز( حواسه
  

  :االتصال الثنائي: ثانيا

 ومن فوائد ،وقد يكون غير مباشر) وجها لوجه( وهو االتصال الذي يجري بين اثنين وقد يكون مباشراً
ر الذي  اما غير المباش،ة فيه وتعديل الرسالة في ضوئهااالتصال المباشر امكانية إجراء التغذية الراجع

 لى التغذية الراجعةل االنترنت فانه غالبا ما يفتقر إو من خاليتم بوساطة أجهزة الهاتف أو المراسلة أ
  ).2008 عطية،(
  

  :او المباشراالتصال الشخصي : ثالثا

خر مرسل والمستقبل أن يتعرف على اآلاد يستطيع فيه الو بين عدد قليل من االفرإنه حوار بين فردين أ
فاذا . لى الحدس والتخمينقدر مدى تفاعلة وتاثيرة على نحو أقرب إلى اليقين منه إن يشكل واضح وأب

المستقبل عن الحد الذي يمكن المرسل من معرفة جميع افراده وتقدير مدى  زاد عدد افراد الجمهور
لى دائرة  إتقل االتصال من دائرة االتصال الشخصيتفاعلهم وتاثيرهم برسالته بشكل يقيني مؤكد ان
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و مجموعة كبيرة من االفراد، ويسمى وقد يتم االتصال بين عدة افراد أ. اوسع تعرف باالتصال الجمعي
  ). 1984 حسين،(  كما يحدث في الندوات والمؤتمرات واالجتماعات جمعياًفي هذه الحالة اتصاالً

  

  : االتصال الجمعي: رابعا

  

هي الذي يقوم فيه المرسل بمخاطبة عدد غير محدود من الجمهور  النوع من االتصال المواجهو ذلك
و اكثر فهو هو اتصال يجري بين الفرد واثنين أ وايضا .الماثل امامه في مكان معين وفي وقت محدد

  :يضاًمجموعة من المستقبلين وهو نوعان أاتصال يجري بين مرسل و
  
موعة مستقبلين كما يجري بين المدرس والطلبة في غرفة الدراسة  مباشر يجري بين مرسل ومج-1

في المحاضرات والدروس التعليمية ويسمى هذا النوع من االتصال باالتصال التعليمي، وقد يجري بين 
هذا النوع من الفرد والمجتمع من خالل الندوات الجماهيرية ويسمى عندئذ اتصال مجتمعي، والمهم في 

  . ن المرسل والمستقبل يجمعهما مكان واحد أ)المباشر(االتصال 
  
 غير مباشر، وهو ما يجري بين مرسل ومجموعة مستقبلين ال يجمعهم مكان واحد، ويتم بوسائط -2

كما هو الحال مع التلفاز التربوي في االتصال التعليمي والتلفاز والبرامج االذاعية في االتصال 
ن  وأن عدد المستقبلين يكون كبيراًتصال الجماهيري أ النوع وخاصة االالجماهيري، ومما يميز هذا

سائل االتصال الجماهيري إذاعية،  ما تكون والمستقبلين في االتصال الجماهيري غير متجانسين، وغالباً
  ).2008 عطية،(  صحفية وأو تلفازية، أ

  . الخطب والندواتوياخذ االتصال الجمعي عدة اشكال اكثرها شيوعاً
  

  :  الجماهيرياالتصال: خامسا

لى ة وله القدرة على توصيل الرسائل إهو عملية االتصال التي تتم باستخدام وسائل االعالم الجماهيري
جمهور عريض متباين االتجاهات والمستويات واالفراد غير معروفين للقائم باالتصال، وتصلهم 
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نمية اتجاهات وانماط  مع مقدرة على خلق رأى عام وعلى ترسالة في نفس اللحظة وبسرعة مدهشةال
من السلوك غير موجودة أصالً، والمقدرة على نقل المعارف والمعلومات والترفيه وتشتمل وسائل 

  ي االعالم الجماهير
)Mass Media  ( لى عدد نقل الرسائل الجماهيرية من مرسل إعلى تلك الرسائل التي لها مقدرة على

خدام معدات ميكانيكية أو الكترونية مثل الصحف كبير من الناس وتتمثل مقدرتها االتصالية باست
وقد نمت وتطورت هذه الوسائل مع التغيرات والمجالت والكتب والسينما والراديو والتلفزيون 

( االجتماعية والثورات التكنولوجية المعلوماتية والطرق السيارة في النظام الدولي الجديد وما يسمى ب
   )عصر العولمة

  ).2001الهاشمي، ( 
  

  : االتصال التنظيمي: سادسا

سياب المعلومات نلى ضمان اي يتم داخل المنظمات والذي يهدف إوهو ذلك النوع من االتصال الذ
ل رجع الصدى من لى المرؤوسين وانتقامن المستويات االدارية المختلفة إواالفكار باقصى درجة ممكنة 

  ).1989خرون، عجوه وآ( منظمةات االدارية المختلفة في اللى المستويهؤالء المرؤوسين إ
  

  :االتصال الروحي: سابعا

وهو ذلك االتصال الذي يجري بين االنسان المؤمن والخالق جَل وعال من خالل التأمل والعبادات، 
  ).2008 عطية،(  ويدخل ضمن هذا النوع االتصال األعلى من الخالق بأنبيائه عليهم السالم

  

  : مراحل االتصال 

  :ة المرحلة الشفوي-1
مرحلة ما قبل التعلم وكان االتصال فيها يعتمد على االصوات واالشارات واالشياء وذات المعاني 

  .المشتركة
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  : مرحلة كتابة النسخ -2

يها االنسان الكتابة لفي عام، واستخدم فمر في اليونان القديمة، واستمرت أوالتي ظهرت بعد هو
  .خرينلالتصال باآل

   

  :  مرحلة عصر الطباعة -3

  . ت بابتكار الطباعة بالحروف المتفرقة بدأ، وقد1900 حتى عام 1500لذي استمر منذ عام ا
  
  :  مرحلة وسائل االعالم االلكترونية-4

 والتليفون والسينما واالذاعة المسموعة والمرئية  واستخدم فيها االنسان التلغراف1900وبدات عام 
  . )1989خرون، عجوه وآ(
  

  : اهمية االتصال واهدافه

ى االنسان، فبها استطاع االنسان أن يحيا على االرض هم نعم اهللا سبحانه وتعالى علاالتصال نعمة من أ
خرين ويوضح تركيب ن يطور الحضارة عن طريق تبادل المعارف والمعلومات والخبرات مع االوأ

قوم بعملية االتصال  القدرات والوسائل التي تتيح له أن ين اهللا سبحانه وتعالى قد اعطاهجسم االنسان، وأ
 يحصل على المعلومات والخبرات، وأن ينقلها إلى نن بكفاءة عالية، وأن يتفاعل معهم، وأخريمع اآل

  .)2009 صالح،( راء ويعبر عنهايطور االفكار واآلن اآلخرين، وأ
  

  :لى الفردأهمية االتصال بالنسبة إ

دت هذه القدرات وتطورت زادت قدرة االنسان ي الحياة بقدراته االتصالية، فكلما زايرتبط نجاح الفرد ف
  .على تحصيل المعرفة والعلم، وارتفعت مكانته االجتماعية، وزداد نجاحه في الحياة

  . همية االتصال من وجهة نظر المرسل، ومن وجهة نظر المستقبلويمكن النظر إلى أ
  : هدافه فيما يليأهمية االتصال وأ فمن وجهة نظر المرسل تتمثل
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و جمهور المستقبلين واعالمهم عما يدور من ر إلى المستقبل أأي نقل المعلومات واالفكا: المالع ا-1
  .احداث

أي تدريب وتطوير افراد المجتمع عن طريق تزويدهم بالمعلومات والمهارات التي :  التعليم-2 
  . فيةتؤهلهم للقيام بوظيفة معينة، وتطوير امكانياتهم العملية وفق ما تطلبه ظروفهم الوظي

  . وذلك بالترويح عن نفوس افراد المجتمع وتسليتهم: الترفيه-3

  . خرينأي احداث تحوالت في وجهات نظر اآل : االقناع-4
  

  : همية االتصال من الجوانب التاليةاما المستقبل فانه ينظر إلى أ
  . فهم ما يحيط به من ظواهر واحداث-1
  . تعلم مهارات وخبرات جديدة-2
  .تعة والتسلية الراحة والم-3
 ول اجتماعياًصرف بشكل مقبوالت القرار الحصول على المعلومات الجديدة التي تساعده في اتخاذ -4
  ).2007 عليان،(
  

   :نماذج وشبكات االتصال

  :  لعناصر العمليات االتصالية، ومنها ما يلين نماذج االتصال تقدم تحليالًإ
  

متحدث، (  : ويقوم على عناصر ثالثة)سطوار(النموذج االول لالتصال وهو الذي قدمه  -
و ما لمتحدث ألى وجهة نظر اتصال هو تحويل وجهة نظر المتلقي إوالهدف من اال) رسالة، جمهور

  . )2007، متولي(  نسميه االن االقناع
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   :والنموذج الثاني لهارولد الزويل -
  

  :  بحسب مكوناته وهي فهذا النموذج– لمن – بأي تاثير – بأي وسيلة – يقول ماذا –من 
  .وهو القائم باالتصال:  المرسل-1
  .و مرئيةالفكار والمعاني المراد توصيلها إلى جمهور معين وهي مطبوعة أو مسموعة أا:  الرسالة-2
غير ( و وسائل رمزية وهي قد تكون وسائل جماهيرية، أ) راالفكا( وهي قناة نقل الرسالة :  الوسيلة-3

  . ة بين المرسل والمتلقي مباشرة دون وسيطوقد تكون القنا) لفظية
ر مرتبط بهدف االتصال خر عنصر في النموذج ولكن االثهناك من يضع االثر آ:  بأي تأثير-4

و االقناع وكل هذا يؤثر على عين وقد يكون هدف التاثير الشرح أثير في المتلقي على نحو موغايته التأ
  . تكنيكات الرسالة

  .  المستهدفة الموجهة اليها الرسالةوهي الفئة: المستقبل -5

 اهتم فيه بالمثيرات االولية للفرد في 1956 في عام ه ولقد قدمالنموذج الثالث فهو لجربنر -
لى  النتائج وقدم هذا في بناء لفظي إاالتصال واالستجابة لهذه المثيرات في شكل محتوى يحقق بعض

  .)2007، متولي(  ت في العملية االتصالية المثيراوهذا النموذج يهتم بشرحجانب رسم تخطيطي 
  

  :نماذج االتصال المباشر

   

ن هناك مساحة  ويعني أوابسط نموذج يشرح هذا النوع من االتصال هو الدائرتين المتداخلتين -1
ية عناصر تسهل  أو أو الخبرة،سل والمتلقي كأن تكون المعلومات أو التماثل أمشتركة ما بين المر

  .)2007، متولي(  اتصاليي موقف ن فاشتراك الطرفي

 – قناة – رسالة –مرسل .  الذي قدم خمسة عناصر لالتصال)Ross(  نموذج روسيضاًوأ -2
  .) 2007، متولي(   رجع الصدى–مستقبل 
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، يعد هذه النموذج هو الرائد االولو)   (Shannon  Weaverفروي  وونموذج شانون -3
العناصر  التشويش، وتميز بالدقة في وصف عملية االتصال، فويركز هذا النموذج فيما بعد على عنصر

خطأ من جانب الترجمة، وينقل الرسالة من خالل أقد يكون لى رسالة وهنا هي المرسل يترجم افكاره إ
 وهنا خطأ قد يأتي من ترجمة الرسالة متلٍقلى وسيلة ومن خالل الوسيلة إوسيلة وهنا خطأ من جانب ال

و من ظروف التلقي وياتي رد الفعل بصورة مغايرة لما يريد ء التفسير والفهم أ المتلقي أي سوفي عقل
  .)2007، متولي( المصدر وقد ال يصل للمصدر اصالً

 :وبموجب هذا النموذج تسير عملية االتصال في اتجاه واحد فهي عملية خطية تتضمن ستة عناصر هي
  . هدفمصدر المعلومات والمرسل و قناة االتصال والمستقبل وال

  .)2008 عطية،( تؤثر فيها، وفي مسار هذا النموذج ثم الضوضاء التي قد تتخلل العملية ف
  

   نموذج شرام-4

ويتميز هذا النموذج انه جعل من عملية االتصال عملية دائرية إذ جعل كال من المرسل والمستقبل 
و استجابة تمثل رسالة منه الى مرسال عندما يبدي رد فعل ا) المستقبل( يتبادالن االدوار فجعل الطالب 

نان مرسلين فيكون المعلم مستقبال وهذا يعني ان المدرس والطالب قد يكو) المصدر االصلي( المعلم 
  ).2008 عطية،( وقد يكونان مستقبلين 

  : نموذج وستلي وماكلين-5

الرسائل وميز ن الرسالة ال تبدأ من مصدر بل من مجموعة من االشارات، وإن هذا النموذج يشير إلى أ
ر العالقة بينهما وتوسع في مفهوم التغذية الراجعة ومفهوم يري والشخصي واثبين االتصال الجماه

  الرسالة
  ).2008عطية، ( 

   : نموذج بيرلو-6

 وحدد العوامل الضابطة لكل عنصر ،حدد هذا النموذج عناصر االتصال بالمصدر والقناة والمستقبل
لفهم ومن بين العوامل الدقيقة المؤثرة في العملية االتصالية المعرفة بوصفها ذوات تاثير في عملية ا
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لى محتوى الرسالة ورموزها والمهارات والثقافة والنظام االجتماعي ذوات الصلة بالمصدر وشدد ع
  ).2008 عطية،(   ولها أثر في االستقبال،ا منافذ االستقبالهلى الحواس الخمس بوصفوتعرض إ

  : نموذج روجرز-7

لى ئل واستقبالها بين فردين يهدفان إن االتصال هو إرسال الرسا من النماذج الحديثة ويشدد على أووه
  ).2008 عطية،( تحتوي عليه الرسائلتحقيق فهم مشترك للموضوع الذي 

  

  :نماط االتصالأ

يمي الجنس والمستوى التعل: نماط عديدة لالتصال مرتبطة باالساس بعوامل عديدة لعل من ابرزهاهناك أ
  .واألصل االجتماعي والدين والعمر

  
  : تصال حددوها باالنماط التالية إن المهتمين بعلوم اال*

  ): Passive(  االتصال السلبي -1

االتصال السلبي بعدم االكتراث وعدم االهتمام بذاته واالعتماد على اآلخرين والسماح لهم حيث يتصف 
دم القدرة على تحقيق أهدافه واالحساس بالقلق وعدم باتخاذ القرارات المتعلقة به والشعور بالعجز وع

  .القدرة على التعبير عن نفسه فضالً عن افتقاده القدرة على استخدام الكلمات المناسبة
  

  ): Aggressive(  االتصال العدواني -2

خل في دحيث يتصف العدواني بالزهو والخيالء واالستعالء وبانه فخور بذاته على حساب اآلخرين ويت
ؤون اآلخرين ويختار لهم أو يحدد لهم خياراتهم ويقلل من شأنهم ويستخدم كأدوات ومطايا لتحقيق ش

أهدافه ويعمل في اطار من الكراهية والحقد ويتسم صوته باالرتفاع والصراخ والعويل ويوزع 
  . االتهامات والسخرية يميناً وشماالً ومتعجرفاً
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  ): Assertive(   التأكيدي- االتصال الواثق-3

ويتصف الواثق بالصدق والموضوعية وتقدير اآلخرين واحترام وحسن االستماع إليه والتعبير عن 
السرحان، ( خدم االتصال اللفظي والجسمي معاً مشاعره وبالصدق والعفوية والتلقائية والقدرة كلما است

2000.(  
  

  : الصفي التفاعل 
و مادة ج الدراسي أ المنهالمعلم، المتعلم،( عملية التعلم التعلم الفعال هو القائم على التفاعل بين اطراف 

  ).2005محمود، ) ( التعلم
  

  :ماهية التعلم الصفي

نظام يمكن عن طريقه مالحظة أداء المعلم في فترات " هذا االسلوب بانه ) R.ober( ولقد عرف أوبر
فاعل الصفي والذي عن طريقه  وهذا النظام التاستخدام نظم مالحظة معدة مسبقاً،معينه أثناء تدريسه ب

يالحظ أداء المعلم وسلوكياته التدريسية ورصد جوانب االحداث التدريسية داخل الفصل، ويذكر فالندرز 
ساس أي تطور للتفاعل الصفي ال يتأتى إال من خالل تدريب أن أ). Amidon Flanders( وأميدون 

  : همية للمعلمن بينها واالكثر أمرغوبة والتي مالمعلمين على مهارات االتصال اللفظي ال
  . القدرة على التقبل، وتوضيح واستخدام االفكار-
  . القدرة على قبول وتوضيح التعبيرات االنفعالية -
  . القدرة على ربط التعبيرات االنفعالية باالفكار-
  . القدرة على صياغة وجهة النظر بموضوعية-
  . القدرة على طرح أفكار اآلخرين بدقة-
  .رة على تلخيص االفكار واآلراء المطروحة من خالل النقاش الجماعيالقد -
  .على تشجيع االتصاالت بين االفراد القدرة -
  . لى اتخاذ مواقف دفاعية االسئلة على اآلخرين دون دفعهم إ القدرة على طرح-
  ).2005محمود،  (  القدرة على توجيه االنتقادات بطريقة هادئة وغير مؤذية لآلخرين-
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  : مالحظة التفاعل الصفي/ نواع أنظمة أ 

  :ن من أنظمة التفاعل الصفي هما هناك نظاما-
  
  Sin System:  نظام العالمات -1

وهو نظام لمالحظة سلوك التدريس ال يركز على مظهر واحد للتدريس وانما يركز على مظاهر اخرى 
  : ويقوم على 

  . تحديد مظاهر السلوك-
  . من االداءات  تحليل كل مظهر الى مجموعة-
  .  وصف كل أداء وصفاً إجرائياً-
  . تصنيف العبارات القصيرة في بنود -

  .ويتميز هذا النظام في انه يستخدم لقياس السلوك التدريسي في المهارات العملية للحصة •
  :ولهذا النظام مجموعة من االدوات مثل

  . السلم التدريجي لتشخيص الفاعليات في التدريس-
  .ائص المعلم وتسجيل مالحظة الصف استبانة خص-
  

  Category System :نظام البنود  -2
لى االجراءات  إوك التدريس اللفظي، ويقوم بتحليلهوهو نظام لمالحظة مظهر واحد من مظاهر سل

اللفظية التي يؤديها المدرس في المظهر، ثم يضع االجراءات ذات الوظائف المتقاربة في مجموعة، 
تلك االجراءات وهكذا اً يعبر عن جوهر نداً معيناً يعطي عنواناً رئيس بويخصص لكل مجموعة

  .بالنسبة لالجراءات اللفظية االخرى ذات الوظائف المتشابهة
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  :نظام فالندرز: أوال

يسمى نظام فالندرز بالنظام العشري ألنه مقسم الى عشرة أقسام وباستخدام نظام فالندرز لتحليل 
  :ين هما الى قسمين رئيسالصف كالم مدرس م كلالتفاعل الصفي يمكن تقسي

  . كالم المعلم المباشر-
  .غير المباشر كالم المعلم -

 والتي تصل الحد االدنى  لطلبتهويعطي هذا التقسيم أهمية كبيرة لدرجة الحرية التي يمنحها المدرس
م لنوع السلوك ويتوقف اختيار المعل. في السلوك المباشر والحد االعلى في السلوك غير المباشر

الخاصة بالموقف  ونوع االهداف.  الدراسيالصفعلى ادراكه لنمط التفاعل الحادث في غرفة 
  التدريسي 

  ). 2005محمود، ( 
  :ين وهماالى قسمين رئيس" الطالبكالم  "  وقسم فالندرز-
  . المباشر الطالب كالم -
  . غير المباشرلطالب كالم ا-

و أي شيء آخر يحدث في حجرة  خاصاً للصمت واالضطراب أقسماً" زفالندر" كما تضمن تقسيم 
  .لطالبغير كالم المعلم وكالم ا الدراسة

  

  :نظام أميدون وهنتر : ثانياً

 عليها نظام فالندرز، والمتصلة ب على بعض االستفسارات التي لم يجن يجيبهذا النظام حاول أ
ين  لبعضهم؟ أو أةب الطلستجاباتين تصنف اك الذي يظهر في غرفة الصف فمثال أببعض السلو

   ؟طالبا لو رفض المدرس سلوك الو ماذطلبته، أتضع استجابة المدرس ألسئلة 
  .بنداً ) 17( ويتكون نظام اميدون وهنتر من 

   ).Category System Verbal Interaction( أي )  Vics( ويسمى بنظام فكس
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  ) :Landsheere  Bayer ( تصنيف دولند شير وباير: ثالثاً

  :تضمن تصنيف باير تسعة اقسام هي
  .طالب وظائف التنظيم لسلوك ال-
  . وظائف التعلم في عرض المعلومات-
  . وظائف التطوير الحداث الدرس-
  . وظائف التشخيص-
  ).التغذية الراجعة(  وظائف التقييم االيجابي -
  .)التغذية الراجعة ( قييم السلبي  وظائف الت-
  . وظائف االيضاح-
  .  وظائف التعاطف االيجابي-
  ).2005محمود، (  وظائف التعاطف السلبي -
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  : الدراسات السابقة العربية واألجنبية: ثانياً

  
لقد تم االطالع على البحوث، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة والمتعلقة بمهارات 

توصلت اليها تلك هم النتائج التي  من أجل التعرف على أ وذلك في المؤسسات التربوية،االتصال اللفظي
  :وأهمهاالدراسات، والبحوث، ولالستفادة منها في تحقيق أهداف هذه الدراسة، 

  

   :  واالجنبيةالدراسات باللغة العربية

  
 حيث هدفت الدراسة الى التعرف على أساليب التعبير الفني التي يستخدمها )2010(دراسة الشهري 

، والتعرف على كيفية استخدام التعبير ثانوية لتحقيق التواصل االجتماعيمرحلة المتوسطة والطالب ال
الفني في تحقيق التواصل االجتماعي لدى طالب المرحلة المتوسطة والثانوية والتعرف على االسباب 

م أدوات التي تدفع طالب المرحلة المتوسطة والثانوية للتعبير عن مكنوناتهم ومشاعرهم عبر استخدا
%) 50(طالباً من مجتمع الدراسة حيث ) 386(التعبير الفني، وطبقت الدراسة على عينة مكونة من 

منهم من طالب المرحلة الثانوية بمدارس مدينة الطائف، %) 50(منهم من طالب المرحلة المتوسطة، و
ومن نتائج الدراسة أن . في التحليليواستخدم الباحث االستبيان لجمع البيانات، واستخدم المنهج الوص

همية التعبير الفني بحسب أوزانها تتمثل في أنها تشعر الطالب بالسعادة والمتعة لعناصر في أهم اأ
ن الطالب يلجأ اليها عندما يعدم الوسيلة المناسبة الرسم أو الكتابة على الجدران، وأواالثارة عندما يقوم ب

احة وحرية وخاصة مشاعره وعواطفه تجاه أصدقائه التي تمكنه من التعبير بااللفاظ عن نفسه وبصر
بين ) 0.05(وأقرانه وأيضاً من نتائجها أنه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 

الجنسية، العمر، متوسط دخل االسرة، ( اجابات أفراد العينة وفقاً لمتغيرات الخصائص الشخصية 
هم توصياتها، إكساب الطالب بعض المهارات من خالل مشاركتهم ومن أ). المؤهل التعليمي للوالدين

  .في جماعات النشاط الطالبي، وتأصيل النواحي الجمالية لدى الطالب
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لى تحديد مهارات االتصال اللفظي التي إ حيث هدفت هذه الدراسة )2009(دراسة العنزي وفي 
صف الدراسي والوقوف على مدى تمكنهم يحتاجها معلمو الرياضيات في المرحلة االبتدائية داخل ال

وقد تكونت عينة الدراسة .  نظر مديري مدارسهم ة من وجهمنها كما يرون بانفسهم وقد توافرها لديهم
 مدير مدرسة ابتدائية )62(مشرفين تربويين و) 6( معلما للرياضيات في المرحلة االبتدائية و)73(من 

 التحليلي وقام بتصميم استبانة لجمع المعلومات المتعلقة وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي. حكومية
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات  برز نتائجهاأوكان من . بالدراسة

وأكدت  .خبرة العملية والدورات التدريبية فيما يخص متغيري الالمعلمين لكل محاور الدراسة اجماالً
 وجود فروق دالة لىعلمين باالضافة إختالف استجابات المديرين لصالح الم انتائج الدراسة عموماً على

ستجابات المديرين لصالح المعلمين باإلضافة استجابات المعلمين ومتوسطات اطات إحصائياً بين متوس
ستجابات متوسطات المشرفين استجابات المعلمين  وافروق دالة إحصائياً بين متوسطات إلى وجود 

ستجابات المديرين و افروق دالة إحصائياً بين متوسطات لح المعلمين بينما لم تكن التربويين لصا
  .ستجابات المشرفين التربويينات متوسطا

  
ا المرشد كما لى معرفة مهارات االتصال التي يتمتع به والتي هدفت إ)2009(الميلبي دراسة أما 

الفروق في توافر مهارات االتصال اللفظية هميتها في تقديم الخدمات االرشادية، ويراها المسترشدون وأ
والفروق في مهارات االتصال وأهميتها تبعا للصف  ون واهميتها،دوغير اللفظية التي يتصف بها المرش

) 315(واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من . الدراسي، والتخصص والعمر
. بمحافظة ينبع) والثاني والثالث شرعي وطبيعيالصف االول (طالب من طالب المرحلة الثانوية 

: هم نتائج الدراسة واهميتها من إعداد الباحث، ومن أواستخدم الباحث مقياس توافر مهارة االتصال
نبرة الصوت، وحس حركية، ( ون أن أكثر مهارة اتصال التي تتوافر لدى المرشد هي دأوضح المسترش

هم توصيات  أومن).  الوقتئلة، وتحديد الوقت، وادارةحركية، واالصغاء، وطرح االس واجتماعية
ن يتضمن االعداد للمعلم والمرشد الطالبي في الجامعات مواد دراسية خاصة بمهارات  أ:الدراسة

نها سلوك قابل للتطوير يرية لتحسين مهارات االتصال حيث أاالتصال، وتقديم دورات تدريبية تطو
  .والتعديل
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 تصال على أنماط اال إلى التعرف والتي هدفت)Ha and Song، 2009(دراسة ها وسونق  و
، وما ألنماط مرتبطة بالصف، ومعرفة كيف يمكن أن تكون هذه االلغوي في تعليم العلوم وتعلمها

 طريق مالحظة عينة واداة الدراسة كانت عن، وفي المرحلة المتوسطة  من إجراءات تدريسيةهيتضمن
وإستخدام المنهج ، رية سيؤل مدارس متوسطة في العاصمة الكو الصفوف العلمية في ثالثطلبةمن 

( اللفظي المتكلم به والمكتوب وأظهرت النتائج وجود تسعة أنماط لإلتصال ، لجمع البياناتالوصفي 
داء المعلم تباط هذه االنماط بدرجة تحسن من أ، وظهر ارراسةعينة الدطالب لدى ) تصال اللغوي اال

بدوره مرتبط بمدى تقدير جهود المعلم في التدريس من جانب طلبته ومن جانب وسلوكه التدريسي وهذا 
  .إدارة المدرسة

  
تراتيجية تعليمية ثر استخدام اس والتي هدفت إلى استقصاء أ)2008(دراسة أبو عبيد وجرادات وأما 

ل اللفظي لدى لى التفاعل االجتماعي من خالل التعلم التعاوني في تنمية مهارات االتصاتعلمية مستندة إ
، ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير اسي في االردن في مادة الرياضياتطلبة الصف السادس االس

 64 طالبا، و64( طالبا وطالبة ) 128(استرتيجية تعليمية وتطبيقها على عينة الدراسة المكونة من 
لى التفاعل لمستندة إباستخدام االستراتيجية اتجريبية تعرضت للتدريس : وزعوا على مجموعتين) طالبة

، وبعد االنتهاء من تطبيق الدراسة تم عرضت للتدريس بالطريقة التقليديةخرى ضابطة ت واألاالجتماعي
وقد . لثنائي لالجابة عن اسئلة الدراسةتطبيق اختبار االتصال اللفظي وقد تم استخدام تحليل التباين ا

ستراتيجية المستخدمة لصالح طلبة المجموعة ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لالأ
  .لى التفاعل بين االستراتيجية والجنسجد فروق ذات داللة احصائية تعزى إالتجريبية، فيما ال تو

  
 تحديد مدى والتي كان الغرض منها) Mottet and Garza  ,2008(دراسة موتيت وجارزا و
، بتعلمهم الفعال في ريسللفظية خالل عملية التدتصالية ا لسلوكيات معلميهم االالطالباك درإرتباط إ

، عن طريق مالحظة التفاعل اللفظي بين ستخدام المنهج الوصفي المسحياتم الرياضيات والعلوم و
،  يدرسون في الصف التاسع في تكساسطالباً) 497(وكانت العينة مكونة من لطالب المعلمين وا
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، كما ضافية في الرياضيات والعلوماصلة الدراسة اإل في مولطلبةوأظهرت الدراسة وجود رغبة لدى ا
  . مجال الرياضيات والعلوم مستقبالًفي العمل في  بة الطلأظهرت الدراسة تأثير رغبة هؤالء

  
لى تحديد أوجه االرتباط بين  التي هدفت إ)Kikas et all, 2008(ودراسة كيكاس وزمالئه 

ذوي صعوبات التعلم، وبين المهارات اللفظية لمجموعة من  المرحلة االبتدائية، لطلبةالمهارات اللفظية 
المجموعة (طالباً كان تحصيلهم الدراسي عادياً ) 231(من الطلبة االسوياء، حيث تكون مجتمع الدراسة 

طالباً يعانون من صعوبات في التعلم، وملتحقون بصفوف خاصة باالعاقات داخل ) 88(، و)الضابطة
وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي، وايضاً استخدم إختبار ).  التجريبيةالمجموعة(المدرسة العادية 

وكان من نتائجها أن طلبة الصفوف العليا . الكلمات وتصنيفها وضبطها وتخمينها ومهمات التذكرتحديد 
أظهروا درجات عالية في جميع المهارات، عدا مهمات التذكر، وكان أداء الطلبة المحرومين في 

وكانت معامالت االرتباط أكثر قوة فيما بين النتائج في .  أقل من أداء أقرانهم االسوياءاالختبارات
  ).المجموعة الضابطة(االختبارات المختلفة في مجموعة االسوياء 

  
 الرياضيات مستند  إلى إستقصاء أثر برنامج تدريبي لتدريس التي هدفت)2007(دراسة أبو عبيد أما 

ي تصال اللفظة مهارات االأثره في تنميو،  خالل التعليم الزمري ودراسته منجتماعيإلى التفاعل اال
حيث تكون عدد أفراد . طلبة المرحلة األساسية في األردنجتماعية لدى والقدرة القرائية والعالقات اال

 بطريقة  قصدية من اختيروا، وسادس األساسيمن طلبة الصف الطالباً وطالبة ) 112(الدراسة من 
ربد االعدادية الثانية التابعتين لوكالة الغوث الدولية للعام إ وأناث ،ربد األعدادية الرابعةإور كمدرستي ذ

أنه يوجد فروق بين متوسطي عالمات : ومن نتائج الدراسة.  م في منطقة أربد2006/ 2005راسي الد
ة في الرياضيات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة في مهارات اإلتصال اللفظي والقدرة القرائي

 وجنس ال يوجد تفاعل بين تدريب المعلمين على البرنامج. ق لصالح طلبة المجموعة التجريبيةوهذا الفر
  .تصال اللفظي والقدرة القرائية في الرياضيات الطالب بالنسبة لمهارات اال
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في ) NLP( ةلى استخدام البرمجة اللغوية العصبيالتي هدفت إ )Dolnick,2006( دراسة دولنيك وفي
وكانت . فضل بين المعلمين والطالب في المدارس المتوسطةراتيجيات وتقنيات اقامة اتصاالت أاست

مى من الطالب اصبح لديهم دافعية إلى التعلم وتحقيق الذات ن الغالبية العظالنتيجة من هذه الدراسة أ
فعالة في ) NLP(تراتيجيات ن استخدام اسولذلك فإ.  للتغييرافعاًدنها شكلت لدى المعلمين كما وأ

  . تطبيقات إدارة الفصول الدراسية
  

إلى معرفة مدى إمتالك معلمي المرحلة اإلبتدائية التي هدفت  )2005(دراسة النقبي وقاسم  وفي
 والكشف عن مدى توافر مهارات التواصل ،لمهارات التواصل الصفي الالزمه لمعلم المرحلة اإلبتدائية

 وتحديد الفرق بين أداء معلمي ،مي اللغة العربية والعلوم بالمرحلة االبتدائيةالصفي لدى عينة من معل
 والتخوف من ضعفها لديهم ألنها مهارات ،اللغة العربية ومعلمي العلوم في مهارات التواصل الصفي

وكانت أدوات الدراسة عبارة عن .  التعليم والتعلم داخل بيئة الصفأساسية يتوقف عليها نجاح عملية
أما بالنسبة . ارات التواصل الصفي لدى المعلمينستطالع رأي وبطاقة مالحظة لمهائمة في صورة قا

لنتائج الدراسة فقد كانت أعلى مهارة تواصل لدى معلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية هي مهارة 
وقد  ،رة الكتابة الواضحةاأما معلمي العلوم فأعلى مهارة لديهم هي مه. القراءة الواعية للمادة المكتوبة

يرجع إمتالك معلمي العلوم لمهارة الكتابة الواضحة أكثر من غيرها من المهارات إلى طبيعة مادة 
  . العلوم التي تتطلب التواصل الكتابي كثيراً داخل الصف 

  

لى إعداد أداة لمالحظة أنماط االتصال اللفظي التي يمارسها والتي هدفت إ) 2004(ودراسة الفرا 
معلمو كليات التربية الفلسطينية والذين يعملون في الميدان مرحلة التعليم االساسية الدنيا، والتعرف على 

 وتحديد نواحي ،مدى كفاءة هؤالء المعلمين في تحقيق االتصال اللفظي وربط ذلك بمستوى اعدادهم
 واستخدم الباحث الضعف والقوة التي يمكن ان تسفر عنها عملية الرصد النماط االتصال اللفظي،

 ممثلة من معلمي كليات التربية الفلسطينية المالحظة المقترحة كأداة للدراسة وطبقت االداة على عينة
ة التعليم العاملين في وزارة التربية والتعليم في محافظتي خان يونس ورفح بقطاع غزة في مرحل

ومع ذلك %) 76(   من المعدل العام البالغبرز نتائجها أن نسبة كالم المعلمين أقلومن أ. االساسية الدنيا
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وكانت نسبة كالم المتعلمين مرتفعة وتناسب متعلمي المرحلة االساسية، بينما كانت . فهي نسبة مقبولة
  نسبة انقطاع التواصل

  %).5(  قل من المعدل العاموهي نسبة مقبولة وأ%) 3( 
  

 تعليمي في تنمية مهارات االستماع ن فاعلية برنامج هدفت إلى الكشف ع)2004(دراسة يوسف أما 
لدى طالب الصف الثاني االعدادي في البحرين، بهدف تحديد الصورة المقترحة لبرنامج تنمية مهارات 

 على ذلك تم هداف المعرفية والوجدانية، وبناءاالستماع لدى الطالب وقياس مدى فاعليته في تحقيق اال
 من طالب الصف الثاني االعدادي المسجلين في  طالباً)33(تحديد مجموعة الدراسة التي تالفت من 

وتم اعداد االدوات التالية وهي . بمدرسة الفارابي االعدادية) 2002/2003(الفصل الدراسي الثاني 
برنامج تعليمي لتنمية مهارات االستماع لدى طالب الصف الثاني االعدادي، واختبار الكفاية اللغوية 

نحو البرنامج، ومن نتائج الدراسة ان البرنامج التعليمي المقترح يتصف للبرنامج، ومقياس اتجاهات 
 يوجد فروق ذات داللة يضاًوأ. ق أهدافه المعرفية والوجدانيةبدرجة مناسبة من الفاعلية في تحقي

احصائية بين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي بالنسبة الختبار الكفاية اللغوية 
ويوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات الطالب في . لصالح التطبيق البعديللبرنامج 

  .التطبيق القبلي والبعدي بالنسبة لمقياس االتجاهات نحو البرنامج لصالح التطبيق البعدي
  

لى استقصاء أنماط االتصال الشائعة بين طلبة الصف  هدفت إ)2003(ودراسة كرسوع والمقدادي 
اسي في مجموعات التعلم التعاوني أثناء حلهم المسألة اللفظية الجبرية ولتحقيق ذلك اختيرت الثامن االس

) 8(مجموعات تعلم تعاوني ) 10(لى  قسموا إطالباً) 49(عينة من طلبة الصف الثامن بلغ عدد افرادها 
تائج ومن ن .خرى منخفضة التحصيل ومجموعة واحدة مرتفعة التحصيل وأغير متجانسة في التحصيل

نماط االتصال االكثر شيوعا فيما يتعلق لمجموعات التعلم التعاوني غير المتجانسة في سة أن أالدرا
نماط وأ. ع على المشاركة ويوضح االفكارولية حول المسالة، ويشجأيشارك بآراء : وهي التحصيل

يشارك بآراء : وني مرتفعة التحصيل وهياالتصال االكثر شيوعا فيما يتعلق بمجموعات التعلم التعا
نماط االتصال االكثر شيوعا فيما الفكار ويشجع على المشاركة، كما أن أولية حول المسالة، ويوضح اأ
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ولية حول المسالة ويطلب يشارك بآراء أ: اوني منخفضة التحصيل هييتعلق بمجموعات التعلم التع
  .المساعدة من زمالئه ويشجع على المشاركة

  
للغة  ( ) شفهياللا(لى دراسة دور االتصال لتي هدفت إ وا)Hamelin,2003( دراسة هاملين وفي

فيما يتصل بادارة الصفوف في الحفاظ على البيئة التعليمية المنتجة، واستخدام ) الجسم وااليماءات
واجريت هذه الدراسة في مدارس المرحلة . لى التعلمت المعلمين على تهيئة بيئة تفضي إاستراتيجيا

 شفهية اللى فعالية مثل هذه االشارات الل لتقييم جدواها وتوصلت النتائج إحليل التفاعاالعدادية، وتم ت
  . لى التعليمليمية المنتجة وتهيئة بيئة تفضي إفي الحفاظ على البيئة التع

  
لى تقصي مهارة طرح االسئلة الصفية لدى  والتي هدفت إ)2002( سعيديدراسة خطايبة و وفي

ن االعدادية والثانوية في محافظة مسقط بسلطنة عمان في ضوء متغيرات معلمي العلوم في المرحلتي
داء معلمي العلوم في مهارة طرح االسئلة، تدني أ: وكانت من أبرز النتائج. لجنس والخبرة والتخصصا

داء المعلمين في مهارة طرح االسئلة جود فروق ذات داللة احصائية بين أظهرت الدراسة عدم وكما أ
  .و التخصصأو الخبرة تعزى للجنس أ

  
لى بحث قابلية الطريقة االتصالية للتطبيق في  التي هدفت إ)Abu – Ras, 2002(ودراسة أبو راس 

وذلك من خالل وصف المصاعب ) المملكة العربية السعودية( بيئة تعلم اللغة االنجليزية كلغة أجنبية 
لى اكتشاف وتقييم معرفة معلمي  تهدف إ الطريقة وتحديدها، وأيضاًالتي تعيق االستخدام الفعال لهذه

اللغة االنجليزية كلغة اجنبية باالساسيات النظرية المكونة للطريقة االتصالية وذلك باعتبارها الركيزة 
االساسية واألولية لتطبيق هذه الطريقة، وقد تم إجراء الدراسة بعمل مسح محدود، وتكونت أداة الدراسة 

معلم لغة انجليزية تابعين إلدارة تعليم مكة المكرمة، ) 180(العينة من من االستبانة وبلغ عدد أفراد 
ومن نتائج الدراسة أن نسبة تواجد المشاكل التي تعيق التطبيق الفعال للطريقة االتصالية في المملكة 
مرتفعة وهذه المشاكل متعلقة بالمعلمين والطالب والمنهج وبيئة التعلم والنظام التعليمي في المملكة 

لى طبيعة الطريقة االتصالية نفسها وكنتيجة لذلك فيمكن الحكم بضعف قابلية الطريقة ضافة إاإلب
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قت الراهن وذلك ألن واالتصالية للتطبيق في حالة المملكة العربية السعودية كبيئة تعلم لغة اجنبية في ال
، وايضاً من توصياتها أن التطبيق الفعال ال يستلزم تغييرات جذرية في المجاالت الستة المذكورة آنفاً

من العوامل الحاسمة وااليجابية التدريب المناسب واالقامة في مجتمع يتحدث اللغة االنجليزية كلغة أم 
  .التي يجب التركيز عليها في برامج إعداد معلمي اللغة االنجليزية

  
المتلقي والفنون لى تحديد بعض السلبيات التي تفصل بين  والتي هدفت إ)2001(دراسة المغربي  وفي
لى صعوبات في عملية التذوق الفني، كما تعرض ألهمية دور تشكيلية، وتوضح االسباب المؤدية إال

الناقد ووسائل االعالم والمتاحف وصاالت العرض ومناهج التربية الفنية في االرتقاء بالثقافة الفنية 
الدراسة أن المعارض الفنية والوسائل للمتلقي، واستخدم الباحث االستبانة لجمع البيانات، ومن نتائج 

واقعة بين  االتصال بين المتلقي والفنان، وأن هناك هوة المرئية تعتبر من الجوانب الهامة في عملية
مفهوم الفن الحديث وثقافة المتلقي بالمملكة العربية السعودية، وقصور دور وسائل االعالم والناقد الفني 

ن وأيضاً من أهم التوصيات أ. ي والعمل الفني التشكيليبين المتلقوصاالت العرض في تفعيل االتصال 
تشتمل المعارض الفنية على االعمال التي تعالج موضوعات تتصل بالبيئة المحلية وتفعيل دور المناهج 

  .بما ينمي القيم التذوقية ويزيد من الخبرات الجماليةالفنية في التعليم العام من خالل النظريات الحديثة 
  
 الحلقة االولى من لبةطى تنمية مهارات التحدث لدى  التي هدفت إل)Donn, 1998(دراسة دون  يوف

 ثراًومن اهم نتائجها أن لألشكال التوضيحية أ. االبتدائي) ث االول والثاني والثال( التعليم االساسي 
 على شريط ، ويفضل ان يكون اسلوب المحادثة مسجالبةلطل في تنمية مهارات التحدث لدى اكبيراً

 من يضاًوأ. الطالب، والحديث المسجلجل عقد مقارنة بين حديث  بعد تحدثهم، من أبةالطليسمعه 
 مهارات الحوار الطلبةفضل االساليب التي يمكن ان تكسب نتائجها أن استخدام اسلوب التمثيل من أ
ن الباحث اءاتها أاجرومن .  مهارات التحدثبةالطل الكساب الشفهي، ولذا يعد هذا االسلوب ضرورياً

 عينة الدراسة على التحدث، والعمل على تنميتها، مستخدما االشكال التوضيحية، الطالبقام بتدريب 
و الشكل المعروض عليهم، ب منهم التعبير عن مضمون الصورة أوالرسوم المختلفة، حيث يطل

  على شكلوالطالبن المعلم وكانت معظم المواقف التعليمية بي. وتوضيح الفكرة التي يوحي بها الشكل
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كما تم تسجيل بعض المواقف على شريط، يسمعه . و الصورةمحادثة، تنطلق من الشكل المقدم أ
  .  بعد تحدثهمالطالب

  
ثر استخدام المدخل اللغوي لتدريس الرياضيات على  هدفت إلى تحديد أ)1997(ودراسة قنديل واالمام 

 الصف الثاني االعدادي نحو طالبوتنمية االتجاهات لدى التحصيل وتنمية مهارات التواصل الرياضي 
حدى محافظات  من بعض المدارس في إطالباً) 202 (الكتاب المدرسي، وتكونت عينة الدراسة من

هات، وقد دلت نتائج مصر، ومن ثم استخدم اختبار تحصيلي واختبار للتواصل الرياضي ومقياس االتجا
ذا داللة احصائية في كل من تحصيل الطلبة يس الرياضيات اثراً تدرخل اللغوي لدن للمالدراسة على أ

  .وتواصلهم الرياضي واتجاهاتهم نحو استخدام الكتاب المدرسي
  
 إلى تحليل التفاعل اللفظي بين المعلم والطالب في المرحلة الثانوية  التي هدفت)1995(دراسة حماد و

تحديد ظاهرة التعلم عن طريق التفاعل اللفظي وإلى . سة ميدانية على الصف الثالث أدبيالعامة درا
متنوعة لقياس تفاعل المعلم  والتوصل إلى بعض األسس اللصفالمتبادل بين المعلم والمتعلم في ا

اط المعلمين في والتوصل إلى تحديد بعض الوسائل المساعدة في وصف نش. صف في الهوطالب
وكانت عينة الدراسة مكونة من طلبة الصف ائهم ق بهدف متابعة التقويم وتحسين أدي بأسلوب دقصفوفهم

من المدرسة الثانوية العامة ) حصص تدريس مادة الفلسفة، معلمي المواد الفلسفية(الثالث الثانوي أدبي 
وأدوات الدراسة كانت هي بطاقة مترجمة من اللغة الفرنسية للفروق . )مصر(بمدينة عين شمس 

ومن أبرز نتائجها أن . قة قبل تطبيقها على عينة الدراسةاالفردية وتم حساب الصدق والثبات للبط
واحد ضعيف بسبب المناخ التعليمي والبيئة الدراسية في مدارسنا وكثافة وطالب التفاعل بين المعلم 

والدور المعرفي للمعلم ضعيف . ية بعدد الطالب وزيادة أعباء ومسؤوليات المعلمس الدراالصفوف
  . الصف وإسهامه المعرفي سيء داخل
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تقويم مهارات التحدث لدى معلمي الصفوف الثالثة االولى إلى  والتي هدفت )1995( دراسة سعدأما 
معلما، ) 150( وكانت عينة الدراسة مكونة من من التعليم االبتدائي في بعض مدارس مدينة طنطا، 

ينة الدراسة في مهارات داء المعلمين عقام باعداد بطاقة مالحظة لتقويم أن الباحث ومن اجراءاتها أ
 قام الباحث بتحديد قائمة بمهارات التحدث التي يضاًوأ. ها على عينة قوامها مائة معلمالتحدث، وتطبيق

وتقديم برنامج لتنمية مهارات التحدث لدى . تناسب معلمي الصفوف الثالثة االولى من التعليم االساسي
 خمسين معلماً، ومن أهم  عينةتدائي وتطبيقه علىالمعلمين للصفوف الثالثة االولى من التعليم االب

للغة العربية واشتملت على ن الدراسة قدمت بعض االدوات الموضوعية في مجال تعليم انتائجها أ
 بمهارات التحدث الالزمة لمعلمي الصفوف الثالثة االولى من التعليم االبتدائي وبطاقة مالحظة استبانة

 مهارات التحدث الالزمة لى برنامج ينمي بعض والتوصل إ،معلمينلقياس مهارات التحدث الالزمة لل
لى مستوى مهارات التحدث بصورة اكيدة وصلت إ، واثبت البرنامج فاعليته في تنمية بعض للمعلمين

  . في جميع المستويات الستة) 0.01(داللة 
  

ي صياغة توجيه لى تقويم بعض مهارات معلمي العلوم ف إ التي هدفت)1993( دراسة الشهراني أما
 عنها في منطقة أبها التعليمية بالمملكة العربية ةبلصفية، والتصرف بشأن اجابات الطلاالسئلة الشفوية ا

 من خريجي معلماً) 22(حيث اختار الباحث عينته بالطريقة العشوائية وبلغت عينة الدراسة . السعودية
س في المرحلة المتوسطة من المدارس كليات التربية، ومراكز العلوم والرياضيات، ومن تسع مدار

حليل اسئلة بطاقة ت: بطاقة مالحظة، والثانية: االولى:  الباحث أداتينرى والمدن، واستخدمالواقعة في الق
ن معظم اسئلة المعلمين جاءت في مستوى التذكر وتليها اسئلة الفهم ومن أهم نتائجها أ. المعلم الشفوية

لى ضعف المعلمين في صياغة وتوجيه االسئلة ليل، وأشارت النتائج إ التحاسئلة ثم اسئلة التطبيق ثم
واوصت الدراسة بضرورة تدريب المعلمين على .  منهاالطالبالشفوية، وتصرفهم بشأن اجابات 

  .   صياغة وتوجيه االسئلة الشفوية
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دائية من التعليم إلى تقويم محتوى كتب العلوم وأسئلتها بالحلقة اإلبتالتي هدفت ) 1991(دراسة محمد و
األساسي في عمليات العلم األساسية حيث تم تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف األول والثاني والثالث 

ثر من نصف محتوى الكتب تصال ألكم نتائج الدراسة إحتالل عملية االوالرابع والخامس وكان من أه
 الكتب التي حللت حيث بلغ هذا يعتصال أيضاً في جمكما أنه يوجد تركيز على أسئلة اال، التي حللت

، حيث بلغ عدد ف الخامس، والصل الكتب ما عدا كتاب الصف الرابعهتمام نصف عدد األسئلة في كاال
  . تصال في كل منها ما يقارب الثلث أسئلة اال

  
إلى معرفة أثر إستخدام مدخلي اإلكتشاف شبه الموجه التي هدفت  )1990(دراسة السيد  وأما

 الصف الثاني من لطالباتالمعملية على بعض أنماط التفاعل اللفظي في تدريس العلوم والتدريبات 
، وقد تم إختيار العينة عشوائياً من طالبات الفرقة الثالثة بكلية التربية حلقة اإلعدادية بالتعليم األساسيال

رة طالبة ، وبلغ عددهن في مجموعة البحث ثماني عشم1990-89في العام الجامعي ) مصر(بسوهاج 
تسع منهن تم اختيارهن من قسم التاريخ الطبيعي، وتسع من قسم الطبيعة والكيمياء، وعند بدء : معلمة

اثنتان تجريبيتان : تدريبهن على تنفيذ مدخلي الدراسة المعملية تم تقسيمهن الى ثالث مجموعات فرعية
ن ي ودليلطالباتد كتيبات للث بإعدا ومن أدوات البحث قام الباح.والثالثة عوملت كمجموعة ضابطة

للطالبات المعلمات وبرنامج تعليمي لتدريب الطالبات المعلمات على تنفيذ مدخلي الدراسة المعملية وأداة 
 )نتره –أميدون (لمالحظة وتحليل التفاعل اللفظي وهي نسخة معدلة ألداة فالندرز بإستخدام أداتي 

لى أن تسع عشرة فئة سلوكية إالداء التدريسي القبلي  نتائج اوأشارت. وروبرت هولي من إعداد الباحث
من اجمالي فئات أداة مالحظة التفاعل اللفظي العشرين قد حدثت أثناء تفاعل الطالبة المعلمة مع 

وأن الفئة  السلوكية الوحيدة التي لم تظهر في االداء التدريسي , فيما بينهنالطالبات وتفاعل , طالباتها
.  "طالباتهاالبة المعلمة لمشاعر نقد الط" ات المكونة لحديث الطالبة المعلمة وهي القبلي كانت لدى الفئ

 وبين طالباتهن و المعلماتودراسة نواحي القوة والضعف في أنماط التفاعل اللفظي بين الطالبات
  .  بعضهن ببعض الطالبات
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المعلمين والمعلمات في لى العالقة بين اتجاهات إلى التعرف إ التي هدفت )1988(القرشي  دراسةو
 داخل حجرة الدراسة طالبم ومظاهر التفاعل اللفظي بين المدرس والطالبهالمرحلة االبتدائية نحو 

 نصفهم من الذكور والنصف االخر ،معلماً  ومعلمة بالمرحلة االبتدائية) 63(اشتملت عينة الدراسة على 
عربية والرياضيات والعلوم موزعين على من االناث يقومون بتدريس التربية االسالمية واللغة ال

داة البحث تكونت من مقياس ألى إأما بالنسبة . ة من الصف االول الى الصف الرابعالصفوف الدراسي
 واسلوب فالندرز بتحليل التفاعل اللفظي داخل حجرة ،عداد القرشيإ ةبالطلاتجاهات المدرسين نحو 

ق دالة بين مجموعتين من المعلمين ذوي االتجاهات  وقد تلخصت نتائج البحث في ظهور فرو.الدراسة
 في الفئة الخاصة باسئلة ةبطل ومجموعة المعلمين ذوي االتجاهات المنخفضة نحو الةبطلالمرتفعة نحو ال

فقد اوصت . ةبطلالمعلم وكانت الفروق في صالح مجموعة المعلمين  ذوي االتجاهات المرتفعة نحو ال
عداد  بمعاهد وكليات اإلهتحاقلازمة في الطالب والمعلم قبل الية اللدراسة بضرورة السمات الشخصا

  وأخيراً، ونحو المهنة من خالل البرنامج التربويالطلبةوكذلك اإلهتمام بتنمية اإلتجاهات الموجبة نحو 
  . جتماعي داخل حجرة الدراسةاإلهتمام بتوفير الجو النفسي اال

  
تصال لدى معلمي العلوم في ال تشخيصية لمهارات ادفت إلى دراسةه حيث )1986(محمد  دراسةو

ختيرت العينة عشوائياً من بين معلمي العلوم العامة بمدارس ا و،قة األخيرة من التعليم األساسيالحل
, م إجراء قياس قبلي ألفراد العينةوت.  معلماً)35(الحلقة األخيرة من التعليم األساسي بمدينة قنا وعددها 

ستخدمت اة القياس البعدي ألفراد العينة وتحديد هذه المهارات وبعد ذلك أجريت عمليوتم إعداد برنامج ل
وبطاقة المالحظة من إعداد  من إعداد الباحث استبانة: ي عمليات القياس األدوات التاليةالدراسة  ف

وحات ستخدام الا جيداً مثل مهارة األفراد أداءوأكدت النتائج على أن هناك مهارات أداها . الباحث
مهارة تقديم  من المتوسط مثل اً متوسطاً أو قريبهارات أداها األفراد أداءالمصورة الجاهزة وم العملية

. ستخدام األسئلة في المناقشةاألفراد أداءاً ضعيفاً مثل مهارة  ومهارات أداها ا.الدرس وجذب اإلنتباه
اه تفريد التعليم وتدريس علم جتحسين ما هو موجود عن طريق محاولة في إتبولقد أوصت الدراسة 

  . تصال المنشود لم إعداداً مهنياً يحقق أهداف االتصال في كليات التربية وإعداد المعاال
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لى تعليم التواصل، التي هدفت إ) , 1982Snyder and  Deselms(دراسة شنيدر وديسلمسو 
. صفي تجري في الالتمن خالل إدارة الفصل التي تشجع عليه وعن طريق بعض االنشطة الوظيفية 

  :ن الباحث قام بمناقشة ثالثة اقتراحات عن تعليم اللغة وتوظيفها وهي على النحو التاليومن اجراءاتها أ
 المتطلبات الشخصية للتواصل والتبادل يضاًوأ ة  شخصية للتعبير عن افكار الفرد، اللغة ادا-

 جلسات لمجموعات صغيرة ، عن طريق الباحث ثالث خطط لتعليم التواصل ثم وضع.الشخصي
ر اللغة لموقف تواصلي ، تعمل على تشجيع التعبير عن النفس في اختياصف خاصة بالتراح أنشطةواق

 العادي ال يقدم فرص تواصل واقعية، والتواصل االبداعي يستلزم صف النأ هم نتائجهاومن أ. محدد
. حدث في نموذج الفصل الكاملتكوين مجموعات صغيرة، لتحقيق تفاعل من قبل الطلبة اكثر مما ي

مواقف الطبيعية ذات المعنى بالنسبة للطلبة والتي تشابه المواقف الحوارية العادية ومن خالل لوا
ما في المستوى أ. الجامعي تكون اكثر فاعلية للطلبةافراد في المستوى ) 8-5(مجموعات قوامها 

  . عليةافراد اكثر فا) 4-2(الثانوي تكون المجموعة التي قوامها 
  
التي  ) ,1977ShifflerK, Sauser, and Nadelman(دراسة شيفلر وسوسر ونادلمان  و

جتماعي الذي يتضمن العدوانية، التفاعل اال( لذات والسلوك الصفي إلى بحث العالقة بين مفهوم اهدفت 
 من صفوف لباًطا) 53(  وقد تكونت عينة الدراسة من) ، والسلوكيات اإلبداعية والمساعدة، والتعزيز
، الطبيعية واألساليب السوسيومترية، وتم جمع المعلومات عن طريق المالحظة المرحلة اإلبتدائية

، وأظهرت النتائج أن األطفال الذين جتماعية مفهوم الذات ومقياس العالقات االوأعطى األفراد مقياس
م تفاعل  أعلى كما يظهر لديهتقوم عالقاتهم مع معلميهم على الدعم والتعزيز يكون لديهم مفهوم الذات

  .الئهم جتماعي مرتفع مع زما
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  :التعقيب على الدراسات السابقة

  
من خالل استعراض الدراسات السابقة، الحظت الباحثة عدم وجود دراسة متكاملة من الدراسات السابقة 

ئيا كان يمس الهدف تناولت متغيرات الدراسة الحالية، إال أن الباحثة قامت بعرضها ألن بعضها ولو جز
  :المطلوب منها، وامكن تصنيفها كالتالي

  . دراسات تناولت مهارات االتصال اللفظي بشكل مباشر-
  .يال شفه دراسات تناولت مهارات االتصال ال-
  . دراسات تناولت مهارات التواصل الصفي-
  . دراسات تناولت برامج تدريبية الى التفاعل االجتماعي-
  .ارات طرح االسئلة الصفية دراسات تناولت مه-
  . دراسات تناولت مهارات التحدث-
  

، ودراسة محمد ) 2009(تناولت مهارات االتصال اللفظي بشكل مباشر مثل دراسة العنزي دراسات 
 ,2008mottet(موتيت وجارزا ودراسة ،  )ha and song ,2009(، ودراسة ها وسونق ) 1986(

and garza( ،ت أبو عبيد وجرادا ودراسة)( ودراسة حماد ، )1990(ودراسة السيد ، )2008
، ودراسة )2004(، ودراسة الفرا )1988(دراسة القرشي ، و)1991( سة محمد ودرا، )1995

  ).2009(اسة الميلبي رود ،)Kika et all, 2008(كيكاس وزمالئه 
  
رسوع ودراسة ك ،)2003( ي مثل دراسة هاملين ال شفهدراسات تناولت مهارات االتصال ألو

  . )2003(والمقدادي 
  
شيفلر ودراسة ، )2007( اسة أبو عبيد لى التفاعل االجتماعي مثل دردراسات تناولت برامج تدريبية إو

  ). 2010(الشهري ودراسة  ،) ,1977shifflerK, sauser, and nadelman( وسوسر ونادلمان 
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 ودراسة قنديل واالمام ،)2005 (دراسات تناولت مهارات التواصل الصفي مثل دراسة النقبي وقاسمو
راسة المغربي وفي د ، ).1982Snyder and Deselm( ودراسة شنيدر وديسلمس، )1997(
  ).Abu – Ras, 2002(ودراسة أبو راس  ،)2001(
  

اسة ، ودر)2002( سعيديوخطايبة  مثل دراسة ةدراسات تناولت مهارات طرح االسئلة الصفي
  . )1993(الشهراني 

  
، دراسة يوسف )1998(دون ، ودراسة )1995(ثل دراسة سعد ولت مهارات التحدث مودراسات تنا

)2004(.   
  

ج الوصفي لمالءمته طبيعة هن معظمها استخدم المنت السابقة مع دراسة الباحثة حيث أاتفقت الدراسا
  .هذه الدراسة، كذلك اتفقت معظمها في استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات

  
  :ستفادت الباحثة ما يلي الدراسات السابقة اطالع علىومن خالل اال

  .  التعرف على المنهج العلمي لهذه الدراسة-1
  .  التعرف على أداة الدراسة المناسبة لمثل هذا النوع من الدراسات-2
  .  طريقة اختيار عينة البحث-3
  . التعرف على محاور أداة الدراسة واالسلوب العلمي واالحصائي المستخدم-4
  .  االستفادة من هذه الدراسات في مناقشة النتائج-5
  

  : هذه الدراسة تميزت عن الدراسات السابقة بما يلينوترى الباحثة أ
  . تعتبر الدراسة االولى من نوعها والتي تقوم بدراسة مهارات االتصال اللفظي في فلسطين-
  . ي الدراسات السابقة تناولت هذه الدراسة مجتمعاً ومتغيرات ومحاور لم يتم بحثها ف-
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    الفصل الثالث

  طريقة الدراسة وإجراءاتها

   

يشتمل هذا الفصل على وصف لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها، كما يتضمن وصفاً ألداة الدراسة 
المستخدمة وإجراءات الصدق والثبات لتلك األداة، والطرق االحصائية التي استخدمت في استخالص 

  .هانتائج الدراسة وتحليل

  
  : منهج الدراسة  1.3

  
  . استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وذلك لمالءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها

  
  :مجتمع الدراسة  2.3

  
تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات العلوم العاملين في المدارس الحكومية االساسية في 

  محافظتي 
معلماً ) 797(  احصائيات وزارة التربية والتعليم البالغ عددهم حسبوأريحا، " رام اهللا والبيرة " 

  .ومعلمة
    

  : مجتمع الدراسةيبين ) 1.3( الجدول 
  المجموع  إناث  ذكور  المحافظة

  717  492  225   " والبيرةرام اهللا"
  80  59  21  أريحا

  797  551  246  المجموع
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  :عينة الدراسة 3.3

  
، وبلغ %)20(لطبقية العشوائية، حيث بلغت نسبة العينة تم اختيار عينة الدراسة باستخدام طريقة العينة ا

  : معلماً ومعلمة، ويبين الجدول التالي مجتمع الدراسة) 159( لعينة عدد أفراد ا

  
  :عينة الدراسةيبين ) 2.3( الجدول 
  المجموع  إناث  ذكور  المحافظة

  143  98  45   " والبيرةرام اهللا"
  16  12  4  أريحا

  159  110  49  المجموع
  

   
  يبين عينة الدراسة الكلية حسب المتغيرات) 3.3(الجدول 

  التخصص  المؤهل العلمي  سنوات الخبرة  )ذكر، أنثى(  الجنس  العينة
  159  159  159  159  عدد العينة الكلي
  0  0  0  0 المفقود من العينة

  
  

  )4.3(الجدول  الجنس
  ةيالنسبة التراكم  النسبة المئوية  العينة  

  30.8  30.8  49  ذكر

  100.0  69.2  110  ثىان

    100.0  159  المجموع
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  )5.3(الجدول   سنوات الخبرة
  ةيالنسبة التراكم  لنسبة المئويةا  العينة  

  34.6  34.6  55   سنوات5أقل من 

  57.9  23.3  37   سنوات5-10

  100.0  42.1  67   سنوات10أكثر من 

    100.0  159  المجموع

  
  )6.3(الجدول   المؤهل العلمي

  ةيالنسبة التراكم  لمئويةلنسبة اا  العينة  
  25.8  25.8  41  دبلوم

  93.7  67.9  108  بكالوريوس

  100.0  6.3  10  أعلى من بكالوريوس

    100.0  159  المجموع

  
  )7.3(الجدول   التخصص

  ةيتراكملالنسبة ا  لنسبة المئويةا  العينة  
  40.3  40.3  64  علوم

  50.3  10.1  16  رياضيات

  100.0  49.7  79  غير ذلك

    100.0  159  المجموع
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  : أداة الدراسة  4.3

  
ا عالقة بالموضوع، قامت الباحثة باالطالع على الدراسات السابقة واالدب النظري للدراسات التي له

نها مناسبة لموضوع أ. )2009(  العنزي في رسالته االستبانة التي استخدمها الباحث نورأت الباحثة أ
 موزعة على )2(الملحق فقرة، ) 90 ( وتحوي على العنزيانةاستبإذلك قامت الباحثة بتبني البحث ول

عشرة محاور، وبعد عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص، تم اجراء العديد من 
قرة ، ف) 80(صبح عدد فقرات االستبانة وضوع البحث، وقد أالتغييرات والتعديالت وذلك لتناسب م

  : هما) 3(الملحق رقم ي صورتها النهائية من جزأين ، تكونت فوبعد التاكد من صدق األداة
الجنس، المؤهل العلمي وسنوات  (احتوى على معلومات شخصية تتعلق بالمستجيب: الجزء األول

  ). الخبرة والتخصص 
احتوى على فقرات االستبانة التي تتضمن مهارات االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم : الجزء الثاني

  :فقرة موزعة على المحاور التالية) 80(وعددها للمرحلة االساسية 
فقرة وهي ) 12(ويتكون من :  االتصال اللفظي والعالقات االنسانية في بيئة التعلم األولمحورال -

  ).12-1(رقام من الفقرات التي تحمل األ
 التي فقرات وهي الفقرات) 10(ويتكون من : االتصال اللفظي ومهام االدارة الصفيةالثاني محور ال -

  ). 22 -13( تحمل االرقام من 
ويتكون من :  االتصال اللفظي وخصائص العلوم، كمقرر دراسي ذي بناء معرفي الثالثمحورال -
  ).33-23(رقام من فقرة وهي الفقرات التي تحمل األ) 11(
حلة االتصال اللفظي وخصائص النمو اللغوي المرتبطة بالمرحلة العمرية لطالب المرالرابع محور ال -

  ).40-34(رقام من  فقرات وهي الفقرات التي تحمل األ)7(ويتكون من : االساسية 
 فقرات وهي الفقرات التي تحمل )9(ويتكون من : االتصال اللفظي واالسئلة الصفيةالخامس محور ال -
  ).49 -41(رقام من األ
) 13(ويتكون من : والفروق الفردية بين الطلبة وصعوبات التعلماالتصال اللفظي السادس محور ال -

  ).62 -50(رقام من فقرة وهي الفقرات التي تحمل األ
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فقرات والتي ) 7(تكون من وي: االتصال اللفظي ومهارات االداء اللفظي اللغويالسابع محور ال - 
  ).69 -63(رقام من تحمل األ

ويتكون من : ز الرسائل اللفظية برسائل غير لفظية مدعمة االتصال اللفظي وتعزيالثامن محور ال -
  ).80-70(رقام من فقرة وهي الفقرات التي تحمل األ) 11(
   

) 5(بدرجة عالية جداً :  لمقياس ليكرت الخماسي وعلى الشكل اآلتيواتبعت كل فقرة ميزان تقدير وفقاً
درجة، بدرجة ) 2(رجة متدنية درجات، بد) 3(ت، بدرجة متوسطة درجا) 4(بدرجة عالية درجات، 

  . درجة) 1(متدنية جداً 
  

  :صدق االداة 1.4.3

  
والمضمون ومناسبتها للمجال الذي للتحقق من صدق فقرات االستبانة وصالحيتها من حيث الصياغة 

حيث ساسية فظي لدى معلمي العلوم للمرحلة األدرجت ضمنه وشمولها للجوانب المتعلقة باالتصال اللأ
، وجامعة النجاح الوطنية وجامعة الخليل موعة من المختصين في جامعة القدسلى مجتم عرضها ع

 وتم جنوب الخليل،/ ، ومديرية التربية والتعليم )فرع الخليل( و)فرع أريحا( وجامعة القدس المفتوحة 
ث أخذ آرائهم حول االداة ومناسبتها للدراسة الحالية، والتأكد من صدق ما تحويه من عبارات من حي

 على آراء المحكمين وبناء. ودرجة وضوحهاد للمحاور الصياغة اللغوية ودرجة انتماء البنو
لتصبح عدد الفقرات في االستبانة في صورتها .  تعديل وصياغة الكثير من الفقراتومقترحاتهم تم

) 10(لى  إ تنتميفقرة) 90( االستبانة في صورتها االولية فقراتن كان عدد  بعد أ.فقرة) 80(نهائية ال
  ). 3(محاور في الملحق رقم ) 8(فقرة و) 80(صبحت بعد التعديل والدمج والحذف أمحاور، والتي 
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  :ثبات األداة  2.4.3

من مجتمع الدراسة معلماً ومعلمةً ) 32(  مكونة مناستطالعية قامت الباحثة بتطبيق األداة على عينة 
الدراسة وتم استخراج معامل ثبات اداة الدراسة من معلمي العلوم للمرحلة االساسية خارج عينة 

لدرجة الكلية كما يتضح في لمحاور أداة الدراسة وا).  Gronbach Alpha( ألفا -باستخدام كرونباخ 
  لالجدو

 )8.3 (.  
  )Gronbach Alpha( ألفا -اداة الدراسة باستخدام كرونباخ   يبين معامل ثبات)8.3( الجدول 

  لدرجة الكليةالمحاور أداة الدراسة و
عدد   المحور  الرقم

  الفقرات
  قيمة ألفا

  0.87  12  .محور االتصال اللفظي والعالقات االنسانية في بيئة التعلم  1
  0.83  10  .محور االتصال اللفظي ومهام االدارة الصفية  2
محور االتصال اللفظي وخصائص العلوم، كمقرر دراسي ذي بناء   3

  .معرفي
11  0.85  

ل اللفظي وخصائص النمو اللغوي المرتبطة بالمرحلة محور االتصا  4
  .العمرية لطالب المرحلة االساسية

7  0.69  

  0.80  9  .محور االتصال اللفظي واالسئلة الصفية  5
  0.88  13  .محور االتصال اللفظي والفروق الفردية بين الطلبة وصعوبات التعلم  6
  0.70  7  .ويمحور االتصال اللفظي ومهارات االداء اللفظي اللغ  7
محور االتصال اللفظي وتعزيز الرسائل اللفظية برسائل غير لفظية   8

  .مدعمة
11  0.86  

  0.92  80  الدرجة الكلية  
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  :متغيرات الدراسة  5.3

  

  :المتغيرات التاليةتتضمن الدراسة 
  :هيالمتغيرات المستقلة و

  ).ذكر، أنثى ( وله مستويان :  الجنس-
  ).  سنوات 10 سنوات، أكثر من 10-5 سنوات، 5أقل من ( الث مستويات ولها ث:  سنوات الخبرة-
  ).دبلوم، بكالوريوس، أعلى من بكالوريوس( وله ثالثة مستويات :  المؤهل العلمي-
  .)علوم، رياضيات، غير ذلك ( ويات وله ثالث مست:  التخصص-
  :التابع فهو ا المتغيرمأ
  .التصال اللفظيمهارات امتوسطات استجابات العينة على  - 
  

  :إجراءات الدراسة 6.3

  
  : إلجراءات الدراسة قامت الباحثة باتباع الخطوات التالية 

أكد من صدق االستبانة عن طريق عرضها على السادة تبعد ظهور االستبانة في صورتها النهائية تم ال
  .  ألفا- التأكد من ثباتها باستخدام معادلة كرونباخ تمالمحكمين و

الجهات لى سات العليا في جامعة القدس موجه إول على كتاب تسهيل مهمة من قسم الدراتم الحص -
من معلمي العلوم لى مجتمع الدراسة الموجه إالفلسطينية الي  في وزارة التربية والتعليم العالمختصة
  . وأريحا " والبيرةرام اهللا" ة االساسية في محافظة للمرحل

لى مجتمع  لمحافظة أريحا موجه إة من مدير التربية والتعليمالحصول على كتاب تسهيل مهم تم -
  .محافظة أريحا الدراسة من معلمي العلوم للمرحلة االساسية في

ثم تم التحقق من صدقها ) 2009( وتم إعداد وتطوير أداة الدراسة التي تم تبنيها من دراسة العنزي -
  .نة الدراسةوثباتها عن طريق تطبيقها على عينة استطالعية خارج عي



66 
 

  .نسب للدراسةنها األلطريقة الطبقية العشوائية وذلك ألواختيرت عينة الدراسة با -
ساسية وذلك راسة من معلمي العلوم للمرحلة األفراد عينة الدد ذلك تم توزيع األداة على جميع أوبع -

  . م2011/ 2010خالل الفصل الدراسي الثاني للعام 
  .وتحليلهاسابيع ثة أوتم جمع االستبانات بعد ثال -
  ). SPSS( وعولجت إحصائياً باستخدام  -
  . النهائيالرسالة وتم كتابة -
  

  )التحليل االحصائي: ( المعالجة االحصائية 7.3

  
  تم تحليل البيانات بالتحليل االحصائي المناسب باستخدام برنامج الرزم االحصائية للعلوم االجتماعية

 ) SPSS . (وتم استخدام االختبارات االحصائية . ات واالنحرافات المعياريةوتم استخراج المتوسط
  :التالية

  .للعينات المستقلة ) t _ test( اختبار-
  ). Gronbach Alpha( ألفا -معامل الثبات كرونباخ  -
  ). (One way ANOVAحادي ليل التباين األ تح-
  . للمقارنات البعدية)  L.S.D( اختبار -
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  :  الفرضيات كما يليوتم التحقق من
   ) 9.3(الجدول 

  االختبار المناسب للتحقق من الفرضيات

   )9.3(الجدول 
  االختبار المناسب  الفرضية

 Independent t – test  الفرضية االولى
  One way ANOVA  الفرضية الثانية
  One way ANOVA  الفرضية الثالثة
  One way ANOVA  الفرضية الرابعة

  )2007شتات،  ؛2009دنديس، (  االختبار المناسب التالي لتحديد درجةواعتمد المقياس 
  

   )10.3(الجدول 
  قيمة المتوسطات الحسابية  الدرجة

 4:00 - 5:00  درجة عالية جداً
 3:50 - 3:99  درجة عالية

  3:00 - 3:49  درجة متوسطة
 2:50 - 2:99  درجة متدنية 

 2:50أقل من   درجة متدنية جداً
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     الرابعالفصل

  

  عرض نتائج الدراسة

تضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم التوصل إليها، بعد القيام بجمع البيانات بواسطة أداة الدراسة، 
  .وعرضها وفقاً ألسئلة الدراسة

  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 في لمرحلة االساسيةمهارات االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم في امستوى ما " نص السؤال األول

   ؟وأريحا" رام اهللا والبيرة " محافظتي 
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد العينة على 

  ):1.4(كما في الجدول مجاالت الدراسة واألداة الكلية، 
 مهارات حاورداء افراد العينة على مالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل )1.4(جدول 

  االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم للمرحلة االساسية 

االنحراف   المتوسط  العينة  الفقرة     الرقم
 المعياري

  الدرجِة

  عالية  0.27  3.61  159  االتصال اللفظي وتعزيز الرسائل اللفظية برسائل غير لفظية مدعمة  1
  عالية  0.18  3.55  159   الصفيةاالتصال اللفظي ومهام االدارة  2
  متوسطة  0.34  3.47  159  االتصال اللفظي ومهارات االداء اللفظي اللغوي  3
  متوسطة  0.24  3.47  159  االتصال اللفظي والعالقات االنسانية في بيئة التعلم  4
االتصال اللفظي وخصائص النمو اللغوي المرتبطة بالمرحلة العمرية لطالب   5

  المرحلة االساسية
  متوسطة  0.28  3.46  159

  متوسطة  0.37  3.38  159  االتصال اللفظي واالسئلة الصفية  6
  متوسطة  0.36  3.33  159  االتصال اللفظي والفروق الفردية بين الطلبة وصعوبات التعلم  7
  متوسطة  0.20  3.20  159  االتصال اللفظي وخصائص العلوم، كمقرر دراسي ذي بناء معرفي  8
  متوسطة  0.16  3.43  159  الدرجة الكلية  
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 تقديرات عينة الدراسة لمهارات االتصال اللفظي على الدرجة الكلية نأ) 1.4(يتضح من الجدول 
، )3.43(جاءت بدرجة متوسطة وفق المقياس الوزني الذي اعتمدته الدراسة، بمتوسط حسابي مقداره 

ل عزيز الرسائل اللفظية برسائ، وتشير القيم أن محور االتصال اللفظي وت)0.16(وانحراف معياري 
، )0.27(، وانحراف معياري )3.61(ولى بمتوسط حسابي مقداره غير لفظية مدعمة في المرتبة األ

( ، وانحراف معياري )3.55(  بمتوسط حسابي دارة الصفيةاء محور االتصال اللفظي ومهام األوج
داء اللفظي اللغوي بمتوسط األ محور االتصال اللفظي ومهارات ، وحل في المرتبة الثالثة)0.18

، وحل بالمرتبة الرابعة محور االتصال اللفظي )0.34( ، وانحراف معياري ) 3.47(حسابي 
، وجاء في )0.24(، وانحراف معياري )3.47( والعالقات االنسانية في بيئة التعلم بمتوسط حسابي 

تبطة بالمرحلة العمرية لطالب المرتبة الخامسة محور االتصال اللفظي وخصائص النمو اللغوي المر
، وجاء في المرتبة السادسة )0.28(، وانحراف معياري )3.46(المرحلة االساسية بمتوسط حسابي 

، وجاء )0.37( ، وانحراف معياري )3.38(محور االتصال اللفظي واالسئلة الصفية بمتوسط حسابي 
 بمتوسط ن الطلبة وصعوبات التعلمفي المرتبة السابعة محور االتصال اللفظي والفروق الفردية بي

خير محور االتصال اللفظي ، وجاء في المرتبة الثامنة واأل)0.36(، وانحراف معياري )3.33(حسابي 
، وانحراف معياري )3.20(بمتوسط حسابي  وخصائص العلوم، كمقرر دراسي ذي بناء معرفي

)0.20 .(  
  
رية ألداء افراد العينة على فقرات مجاالت د تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياوق

  : الدراسة حيث كانت على النحو التالي
  
  االتصال اللفظي وتعزيز الرسائل اللفظية برسائل غير لفظية مدعمة:  المحور االول-1

 كما هي حوركانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات هذا الم
  ): 2.4( جدول موضحة في
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 محورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات  )2.4(الجدول 
  .االتصال اللفظي وتعزيز الرسائل اللفظية برسائل غير لفظية مدعمة 

  
 المتوسط  العينة  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

  الدرجة

  عالية  0.83  3.94  159  لذين لم يصيبوا في الحلبتسم عند توجيه الطلبة اأ  1
  عالية  0.73  3.93  159  عزز رسائل الطلبة غير اللفظية تعزيزاً لفظياً مناسباًأ  2
  عالية  0.75  3.89  159  حد الطالب عند وقوعه في سلبية ماأاليد بما يوحي بالمنع عند تنبيه شير بأ  3
اجابة ناقصة أو أعد ( :هز بالراس بالنفي عند استخدام عبارات مثلأ  4

  ...)المحاولة
  عالية  0.86  3.88  159

  عالية  0.79  3.84  159  عند التحدث...) يمين، يسار، فوق، تحت،( ستخدم مصطلحات االتجاه أ  5
  عالية  0.60  3.55  159  ظهر الحماسة أثناء التعرض لفكرة ماأ  6
  متوسطة  0.71  3.48  159  نظر او اشير الى الطلبة عند توجيههم لفظياًأ  7
  متوسطة  0.53  3.43  159  أظهر البشاشة عند غلقاء تحية االسالم في بداية الحصة، وعند مغادرة الصف  8
  متوسطة  0.52  3.43  159  أتلفظ بما ادونه كتابياً على السبورة  9

  متوسطة  0.56  3.37  159  أتحرك بين الطلبة أثناء الحديث عن نقطة مهمة  10
أحسنت أو ممتاز أو أثابك : ( استخدام عبارات مثلأهز الرأس بااليجاب عند   11

  ...)اهللا،
  متدنية  0.94  2.97  159

  عالية  0.27  3.61  159  الدرجة الكلية  

  

بتسم عند توجيه الطلبة الذين لم أ" التي تنص على ) 1( الفقرة نأ) 2.4(نالحظ من خالل الجدول 
االتصال اللفظي وذلك بمتوسط حسابي حصلت على درجة عالية فيما يخص مهارات " يصيبوا في الحل

عزز رسائل الطلبة غير أ" والتي تنص على ) 2(يها الفقرة ، تل)0.83(، وانحراف معياري )3.94(
، في حين أن )0.73( وانحراف معياري ،)3.93(وذلك بمتوسط حسابي " اللفظية تعزيزاً لفظياً مناسباً 

 الرأس بااليجاب عند أهز" والتي نصها ) 11 (قل درجة في مهارات االتصال اللفظي كانت الفقرةأ
، )2.97(وذلك بمتوسط حسابي ...) " أحسنت أو ممتاز أو أثابك اهللا،: ( استخدام عبارات مثل

، وكانت الدرجة الكلية لمهارات االتصال اللفظي على المحور ككل عالية )0.94(وانحراف معياري 
  ).0.27 (وانحراف معياري  ،)3.61(وذلك بمتوسط حسابي 
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  :االتصال اللفظي ومهام االدارة الصفية:  المحور الثاني-2

رافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات هذا المجال كما هي كانت المتوسطات الحسابية واالنح
  ): 3.4(موضحة في جدول 

 حورقرات مالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على ف )3.4(الجدول 
  .االتصال اللفظي ومهام االدارة الصفية

 المتوسط العينة  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة

اقطع الشرود الذهني لبعض الطلبة، أو ألحدهم بعبارات لفظية مناسبة دون   1
  توبيخ

  عالية جدا  0.67  4.04  159

  عالية جدا  0.71  4.03  159  ل جماعياقدم االرشادات والتوجيهات المرتبطة بالشرح بشك  2
  عالية  0.57  3.94  159  احذر من سلوك الطلبة السلبي باسلوب لفظي يقبله الطلبة  3
  عالية  0.69  3.93  159  استحسن سلوك الطلبة الدال على االنضباط، وااللتزام بتوجهاته  4
  عالية  0.45  3.84  159  استخدم التذكير اللفظي البسيط في ايقاف السلوك السلبي  5
  عالية  0.44  3.84  159  اركز النقاش على االفكار الرئيسة  6
اوضح قواعد السلوك الضابطة لمجريات المواقف الصفية في بداية الفصل   7

  الدراسي
  عالية  0.55  3.58  159

  عالية  0.52  3.55  159  أنتبه الى أن جميع الطلبة يستمعون جيداً لما يتم عرضه  8
  متوسطة  0.69  3.28  159  اء التحدثأظهر الثقة بالنفس أثن  9

  متدنية جدا  0.81  1.44  159  اتعرف على اصوات الطلبة  10
  عالية  0.18  3.55  159  الدرجة الكلية  

  

قطع الشرود الذهني لبعض الطلبة، أو أ" التي تنص على ) 1(ن الفقرة أ) 3.4(نالحظ من الجدول 
درجة عالية جداً فيما يخص مهارات االتصال حصلت على " ألحدهم بعبارات لفظية مناسبة دون توبيخ 

" والتي نصها ) 2(ها الفقرة رقم ، تلي)0.67(، وانحراف معياري )4.04(اللفظي وذلك بمتوسط حسابي 
، )4.03( وذلك بمتوسط حسابي " قدم االرشادات والتوجيهات المرتبطة بالشرح بشكل جماعي أ

) 10(ت الفقرة ي مهارات االتصال اللفظي كانقل درجة ف، في حين أن أ)0.71( وانحراف معياري 
( ، وانحراف معياري )1.44(وذلك بمتوسط حسابي " تعرف على اصوات الطلبة أ" التي نصها 
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، وكانت الدرجة الكلية لمهارات االتصال اللفظي على المحور ككل عالية وذلك بمتوسط حسابي )0.81
  ).0.18(، انحراف معياري )3.55( 
  االتصال اللفظي ومهارات االداء اللفظي اللغوي: ث المحور الثال-3

 كما هي حورفراد العينة على فقرات هذا المية واالنحرافات المعيارية ألداء أكانت المتوسطات الحساب
  ): 4.4(موضحة في جدول 

 حورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات م) 4.4(الجدول 
  .ل اللفظي ومهارات االداء اللفظي اللغوياالتصا

 المتوسط  العينة  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

عالية   0.69  4.08  159  ركز على االيجاز اللفظي، وقصر الجمل بما يحقق الفهمأ  1
  جدا

عالية   0.71  4.06  159  م الفاظاً عربية فصحى بسيطةًأستخد  2
  جدا

  عالية  0.88  3.79  159  فعلية كمميز للغة العربية كلغة افعالستخدم الجمل الأ  3
قدم تغذية راجعة فورية للتنبيه على االخطاء العلمية التي يقع فيها الطلبة أثناء أ  4

  حديثهم
  متوسطة  0.53  3.47  159

  متوسطة  0.77  3.45  159  ميز بين الكلمات، أو الحروف، ذات النغمات المتشابهةأ  5
  متوسطة  0.48  3.30  159  لجمل في السياق الواحدأراعي ترابط ا  6
أجعل نبرة الصوت نائبة عن عالمات الترقيم في إكساب الجمل معانيها او وضع   7

  اشارات
متدنية   1.38  2.18  159

  جدا
  متوسطة  0.34  3.47  159  الدرجة الكلية  

  

جاز اللفظي، وقصر أركز على االي" التي تنص على ) 1(ن الفقرة أ) 4.4(نالحظ من خالل الجدول 
حصلت على درجة عالية جداً فيما يخص مهارات االتصال اللفظي وذلك " الجمل بما يحقق الفهم 

م الفاظاً على أستخد" والتي تنص) 2(ليها الفقرة ، ت)0.69(، وانحراف معياري )4.08(بمتوسط حسابي 
قل ن أ، في حين أ)0.71(نحراف معياري ، وا)4.06(وذلك بمتوسط حسابي " عربية فصحى بسيطةً 

أجعل نبرة الصوت نائبة عن " والتي نصها ) 7(درجة في مهارات االتصال اللفظي كانت الفقرة 
، )2.18(وذلك بمتوسط حسابي " و وضع اشارات الترقيم في إكساب الجمل معانيها أعالمات 
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حور ككل متوسطة ، وكانت الدرجة الكلية لمهارات االتصال اللفظي على الم)1.38(وانحراف معياري 
  .)0.34( ، وانحراف معياري )3.47( ذلك بمتوسط حسابي 

  .االتصال اللفظي والعالقات االنسانية في بيئة التعلم: الرابع المحور -4

 كما هي حوررافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات هذا المكانت المتوسطات الحسابية واالنح
  ): 5.4(موضحة في جدول 

 حورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات م )5.4(الجدول 
  .االتصال اللفظي والعالقات االنسانية في بيئة التعلم

  المتوسط  العينة  الفقرات الرقم
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة

  عالية جدا  0.65  4.23  159  أعطي الطلبة فرصاً مناسبة للتعبير عن أفكارهم وآرائهم  1
  عالية جدا  0.59  4.01  159  عتدل في التقبل اللفظي لمشاعر الطلبةأ  2
  عالية جدا  0.63  4.00  159  تجنب مقاطعة حديث الطالب، أو اسكاتهأ  3
 عالية جدا 0.73  4.00  159  تجنب االلفاظ المسيئة للطلبةأ  4
  عالية  0.54  3.68  159  أثير دافعية الطلبة للتعلم اللفظي باساليب متنوعة  5
  متوسطة  0.59  3.47  159  أعزز إجابات الطلبة بعبارات لفظية مشجعة  6
  متوسطة  0.50  3.46  159  جيب عن تساؤالت الطلبة، واستفساراتهم باحترامأ  7
  متوسطة  0.52  3.45  159  صغي باهتمام إلجابات الطلبةأ  8
  متوسطة  0.94  3.27  159  أثير دافع االستماع عند الطلبة  9

  متوسطة  0.48  3.25  159  أنادي الطلبة بأسمائهم  10
  متدنية  1.28  2.96  159  أستخدم إبداء الرأي في الحوار اللفظي في بيئة التعلم  11
  متدنية جدا  1.35  1.85  159  ستخدم تلميحات لفظية محفزة في توجيه الطالب المخطئأ  12
  متوسطة  0.24  3.47  159  الدرجة الكلية  

  

أعطي الطلبة فرصاً مناسبة للتعبير عن " التي تنص على ) 1(ن الفقرة أ) 5.4 (نالحظ من الجدول
وذلك بمتوسط  . فيما يخص مهارات االتصال اللفظيحصلت على درجة عالية جداً" أفكارهم وآرائهم 

عتدل في التقبل اللفظي أ" التي نصها ) 2(، تليها الفقرة )0.65(، وانحراف معياري )4.23( حسابي 
قل درجة ، في حين أن أ)0.59( وانحراف معياري ، )4.01( وذلك بمتوسط حسابي " لبة لمشاعر الط
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ستخدم تلميحات لفظية محفزة في توجيه أ" والتي نصها ) 12( كانت الفقرة في مهارات االتصال اللفظي
  ).1.35( ، وانحراف معياري )1.85 (وذلك بمتوسط حسابي" الطالب المخطئ 

 متوسطة وذلك بمتوسط حسابي هارات االتصال اللفظي على المحور ككل وكانت الدرجة الكلية لم
  ).0.24( ، وانحراف معياري)3.47(
  
االتصال اللفظي وخصائص النمو اللغوي المرتبطة بالمرحلة العمرية لطالب :  المحور الخامس-5

لعينة على فقرات رافات المعيارية ألداء افراد ا كانت المتوسطات الحسابية واالنح .المرحلة االساسية
  ): 6.4( كما هي موضحة في جدول حورهذا الم

 حورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات م) 6.4(الجدول 
  .االتصال اللفظي وخصائص النمو اللغوي المرتبطة بالمرحلة العمرية لطالب المرحلة االساسية 

  طالمتوس  العينة  الفقرة الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

  عالية جدا  0.72  4.18  159  م مفردات لفظية في مستوى إدراك الطلبة وفهمهمأستخد  1
  عالية  0.67  3.98  159  راعي الفترة الزمنية التي يستطيع الطالب التحدث خاللها بشكل متواصلأ  2
  عالية  0.95  3.71  159   إن وجدتعطي البدائل الفصحى أللفاظ الطلبة العامية أو األجنبيةأ  3
  عالية  0.64  3.50  159  اعي مستوى لغة الطلبة اللفظية اثناء حديثهمأر  4
  متوسطة  0.51  3.49  159  قدم أمثلة ملموسة ترتبط ببيئة الطلبة، وحياتهم اليوميةأ  5
  ةمتوسط  0.51  3.29  159  ستخدم المفردات الملموسة جنباً الى جنب مع المصطلحات العلميةأ  6
 متدنية جدا  1.31  2.06  159  أتيح الفرصة للطلبة للتفكير بصوت مسموع  7
  متوسطة  0.28  3.46  159  الدرجة الكلية  

  

م مفردات لفظية في مستوى أستخد" التي تنص على ) 1(أن الفقرة ) 6.4(ن خالل الجدول نالحظ م
التصال اللفظي وذلك حصلت على درجة عالية جداً فيما يخص مهارات ا" إدراك الطلبة وفهمهم 

راعي أ" والتي تنص على ) 2(يها الفقرة ، تل)0.72(، وانحراف معياري )4.18(بمتوسط حسابي 
 ،)3.98(وذلك بمتوسط حسابي " الفترة الزمنية التي يستطيع الطالب التحدث خاللها بشكل متواصل 

والتي ) 7( كانت الفقرة قل درجة في مهارات االتصال اللفظي، في حين أن أ)0.67(وانحراف معياري 
، وانحراف معياري )2.06(وذلك بمتوسط حسابي " أتيح الفرصة للطلبة للتفكير بصوت مسموع" نصها 
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، وكانت الدرجة الكلية لمهارات االتصال اللفظي على المحور ككل  متوسطة وذلك بمتوسط )1.31(
  ).0.28(، انحراف معياري )3.46( حسابي 

  ال اللفظي واالسئلة الصفيةاالتص:  المحور السادس-6

 كما هي حوررافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات هذا المكانت المتوسطات الحسابية واالنح
  ): 7.4(موضحة في جدول 

 حورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات م )7.4(الجدول 
  .فيةاالتصال اللفظي واالسئلة الص

  المتوسط  العينة  الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

  عالية  0.80  3.94  159  بدأ السؤال بأداة االستفهامأ  1
  عالية  0.79  3.85  159  ستخدم انواع االسئلة السابرة بما يقتضيه الموقف التعليميأ  2
  اليةع  0.94  3.66  159  ختار طالباً بعينه أظهر استعداداً لالجابةأ  3
  عالية  0.95  3.61  159  ستخدم أسئلة تتطلب استجابات متعددةأ  4
  عالية  0.67  3.50  159  عطي الطلبة فرصة كافية للتفكيرأ  5
  متوسطة  0.85  3.34  159  أربط اجزاء السؤال مع بعضها  6
  متوسطة  0.83  3.33  159  أوضح الصياغة اللفظية للسؤال  7
  متوسطة  1.42  3.24  159  رات الطلبة لغوياً وعلمياًأطرح أسئلة صفية في مستو يناسب قد  8
  متدنية جدا  1.35  1.97  159  ال أضمن عبارة السؤال اللفظية من موحيات االجابة  9
  متوسطة  0.37  3.38  159  الدرجة الكلية  

  

حصلت " بدأ السؤال بأداة االستفهام أ" التي تنص على ) 1(أن الفقرة ) 7.4(نالحظ من خالل الجدول 
، وانحراف )3.94(درجة عالية فيما يخص مهارات االتصال اللفظي وذلك بمتوسط حسابي على 

ستخدم انواع االسئلة السابرة بما يقتضيه الموقف أ" والتي تنص على ) 2(يها الفقرة ، تل)0.80(معياري 
قل درجة في ، في حين أن أ)0.79( وانحراف معياري ،)3.85(وذلك بمتوسط حسابي " التعليمي 

 عبارة السؤال اللفظية من موحيات ال أضمن" والتي نصها ) 9(رات االتصال اللفظي كانت الفقرة مها
، وكانت الدرجة الكلية لمهارات )1.35(، وانحراف معياري )1.97(وذلك بمتوسط حسابي " االجابة 
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، وانحراف معياري )3.38(االتصال اللفظي على المحور ككل متوسطة وذلك بمتوسط حسابي 
)0.37.(  

  
  االتصال اللفظي والفروق الفردية بين الطلبة وصعوبات التعلم:  المحور السابع-7

 كما هي حوركانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات هذا الم
  ): 8.4(موضحة في جدول 

 حورفراد العينة على فقرات ملمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء ا )8.4(الجدول 
  .االتصال اللفظي والفروق الفردية بين الطلبة وصعوبات التعلم

 المتوسط  لعينةا  الفقرة  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة

ستخدم المثيرات اللفظية المناسبة لمساعدة الطالب عند مواجهته صعوبة أ  1
  ةفي تذكر معلومة ما، من خبرات التعلم السابق

  عالية جدا  0.70  4.16  159

  عالية جدا  0.70  4.15  159  راعي التنوع في ممارسة انواع االتصالأ  2
  عالية جدا  0.63  4.05  159  م التكرار االيحائي وغير العشوائيأستخد  3
  عالية  0.58  3.51  159  أتدرج في تقديم المفاهيم العلمية  4
  متوسطة  0.71  3.49  159  أقدم خبرات مباشرة بالفاظ ومسميات مألوفة  5
وظف نبرة الصوت ودرجته، وااليقاع المتنوع في االلفاظ، في حاالت أ  6

  اضطراب االنتباه
  متوسطة  0.56  3.49  159

  متوسطة  0.59  3.44  159  أالحظ عيوب النطق عند بعض الطالب  7
  متوسطة  1.41  3.44  159  ستخدم درجات الصوت المناسبة لمراعاة ضعاف السمعأ  8
  متوسطة  0.50  3.16  159  ظية لبث الثقة في نفس الطالب المتردد في االجابة العبارات اللفأستخدم  9

  متدنية  1.40  2.92  159  أعيد التعبير عن المعنى باكثر من صياغة  10
  متدنية  0.86  2.91  159  أراعي التقويم التكويني للوقوف على مدى فهمهم للمعرفة العلمية  11
  متدنية  1.31  2.54  159  ع الطالب شديدي الحساسيةستخدم عبارات التقبل مأ  12
  متدنية جدا  1.07  2.03  159  شجع التميز اللفظي لدى الطلبة بعبارات لفظية معززهأ  13
  متوسطة  0.36  3.33  159  الدرجة الكلية  
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ستخدم المثيرات اللفظية المناسبة أ" التي تنص على ) 1(أن الفقرة ) 8.4(نالحظ من خالل الجدول 
حصلت على " اعدة الطالب عند مواجهته صعوبة في تذكر معلومة ما، من خبرات التعلم السابقة لمس

، وانحراف )4.16(درجة عالية جداً فيما يخص مهارات االتصال اللفظي وذلك بمتوسط حسابي 
 وذلك" نواع االتصال أراعي التنوع في ممارسة أ" والتي تنص على ) 2(فقرة ، تليها ال)0.70(معياري 

قل درجة في مهارات االتصال ، في حين أن أ)0.70( وانحراف معياري ،)4.15(بمتوسط حسابي 
وذلك  " ةشجع التميز اللفظي لدى الطلبة بعبارات لفظية معززأ" والتي نصها ) 13( كانت الفقرة اللفظي

اللفظي ، وكانت الدرجة الكلية لمهارات االتصال )1.07(، وانحراف معياري )2.03(بمتوسط حسابي 
  ).0.36( ، وانحراف معياري )3.33( متوسطة وذلك بمتوسط حسابي  على المحور ككل

  
   االتصال اللفظي وخصائص العلوم، كمقرر دراسي ذي بناء معرفي المحور الثامن-8

رافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات هذا المجال كما هي كانت المتوسطات الحسابية واالنح
  ): 9.4(جدول موضحة في 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات مجال  )9.4(الجدول 

  االتصال اللفظي وخصائص العلوم، كمقرر دراسي ذي بناء معرفي
  المتوسط  العينة  الفقرة الرقم

  الحسابي
االنحراف 
 المعياري

  الدرجة

  عالية جدا  0.62  4.15  159  ائل العلميةراعي التعبير اللفظي عند تناول المسأ  1
  عالية جدا  0.62  4.10  159  ركز أثناء العرض اللفظي على المصطلحات العلمية الجديدةأ  2
  عالية  0.67  3.91  159  تحدث بطريقة لفظية تسهل استيعاب الطلبة للمفهوم العلميأ  3
  ليةعا  0.94  3.62  159  أالحظ نطق الطلبة لمفاهيم العلوم ومصطلحاتها  4
  عالية  0.54  3.61  159  نبه الطلبة لفظيا عند توجيه الطلبة اثناء تطبيق القانون العلميأ  5
  عالية  0.50  3.57  159  أعرض خطوات حل المشكلة العلمية لفظياً بتسلسل منطقي  6
  متوسطة  0.52  3.49  159  أراعي ما تستحقه كل خطوة من خطوات الحل على شكل نقاش لفظي  7
  متوسطة  0.64  3.47  159  لتعبير اللفظي عند الحديث عن مصطلحات العلوم المختلفةأراعي دقة ا  8
  متدنية جدا  0.50  2.38  159  أقدم مشكالت علمية تتفق مع الحصيلة اللغوية للطلبة  9

  متدنية جدا  0.68  1.77  159  أفرق بين المصطلحات العلمية المتقاربة في النطق أثناء عرضها لفظياً  10
  متدنية جدا  0.30  1.10  159  ة الربط بين المصطلحات العلمية ورموزهاأراعي دق  11
  متوسطة  0.20  3.20  159  الدرجة الكلية  
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راعي التعبير اللفظي عند تناول المسائل أ" والتي نصها )  1(ان الفقرة ) 9.4(نالحظ من الجدول 
، )4.15(متوسط حسابي حصلت على درجة عالية جداً فيما يخص مهارات االتصال اللفظي ب" العلمية

ركز أثناء العرض اللفظي على أ" والتي نصها ) 2(، تليها الفقرة )0.62(وانحراف معياري 
، في حين )0.62( وانحراف معياري ، )4.10( وذلك بمتوسط حسابي " المصطلحات العلمية الجديدة 

عي دقة الربط بين أرا" التي نصها ) 11(قل درجة في مهارات االتصال اللفظي كانت الفقرة أن أ
، وكانت )0.30( ، وانحراف معياري )1.10( ي وذلك بمتوسط حساب" المصطلحات العلمية ورموزها 

، )3.20( االتصال اللفظي على المحور ككل متوسطة وذلك بمتوسط حسابي الدرجة الكلية لمهارات
  ).0.20(وانحراف معياري 

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

تختلف مهارات االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة االساسية باختالف هل : السؤال

   الجنس؟
  :صفرية وهي لى فرضية تم تحويل السؤال إلالجابة عن هذا السؤال

  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " :  التي انبثقت عن السؤال الثانيالفرضية األولى

تصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية  االات مهارت متوسطافي)  α=0.05(الداللة 

   ).10.4(كما يظهر في الجدول )  T _ test(المستقلة استخدم اختبار ت للعينات  و." تعزى إلى الجنس
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للعينات المستقلة )10.4(الجدول 

  . اللفظي لدى معلمي العلوم للمرحلة االساسية حسب متغير الجنسلمهارات االتصال
المتوسطات   العدد  الجنس   محورال

  الحسابية
االنحرافات 
  المعيارية

مستوى   ح. د   قيمة ت
  الداللة

االتصال اللفظي والعالقات االنسانية   0.25  3.53  49  ذكر
  0.24  3.44  110  أنثى  في بيئة التعلم

1.95  157  0.053  

تصال اللفظي ومهام االدارة اال  0.19  3.55  49  ذكر
  0.18  3.55  110  أنثى  الصفية

0.19  157  0.848  

  .0.508  157  0.66  0.22  3.21  49  ذكراالتصال اللفظي وخصائص العلوم، 
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  0.18  3.19  110  أنثى  كمقرر دراسي ذي بناء معرفي
االتصال اللفظي وخصائص النمو   0.29  3.51  49  ذكر

ة العمرية اللغوي المرتبطة بالمرحل
  لطالب المرحلة االساسية

  0.27  3.44  110  أنثى
1.44  157  0.150  

  االتصال اللفظي واالسئلة الصفية  0.41  3.33  49  ذكر
  0.35  3.41  110  أنثى

1.25-  157  0.210  

االتصال اللفظي والفروق الفردية بين   0.44  3.29  49  ذكر
  0.32  3.35  110  أنثى  الطلبة وصعوبات التعلم

1.02-  157  0.305  

االتصال اللفظي ومهارات االداء   0.39  3.45  49  ذكر
  0.32  3.48  110  أنثى  اللفظي اللغوي

0.53-  157  0.595  

االتصال اللفظي وتعزيز الرسائل   0.32  3.60  49  ذكر
  0.25  3.62  110  أنثى  اللفظية برسائل غير لفظية مدعمة

0.33-  157  0.740  

  الدرجة الكلية  0.21  3.43  49  ذكر
  0.13  3.43  110  أنثى

0.07-  157  0.944  

  
 في الدرجة الكلية وجميع د فروق ذات داللة احصائيةووجعدم ) 10.4(نالحظ من الجدول رقم 

  أنه التي تنص على  الفرضية الصفريةنقبلولهذا ) 0.05(المجاالت حيث ان مستوى الداللة أكبر من 
  " . د فروق في مهارات االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم تعود للجنسال توج" 
  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث3.4

 االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة االساسية باختالف هل تختلف مهارات: السؤال 

  ؟ ) سنوات10 سنوات، اكثر من 10-5 سنوات، 5اقل من ( سنوات الخبرة 

  : بة عن هذا السؤال تم التحقق من الفرضية الصفرية كما يليولالجا
متوسطات في ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة

  . االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة االساسية تعزى الى سنوات الخبرةمهارات

الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات االتصال اللفظي ولفحص الفرضية استخرجت المتوسطات 
  ): 11.4(حسب متغير سنوات الخبرة كما يظهر في الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات االتصال اللفظي حسب متغير : )11.4(الجدول 
  سنوات الخبرة

المتوسط   العدد  مستوى الخبرة  المحور
  الحسابي

اف االنحر
  المعياري

  0.23  3.50  55   سنوات5أقل من 
  0.27  3.44  37   سنوات10_5من 

  0.24  3.46  67   سنوات10أكثر من 

  االتصال اللفظي والعالقات االنسانية في بيئة التعلم

  0.24  3.47  159  الدرجة الكلية
  0.15  3.52  55   سنوات5أقل من 

  0.20  3.56  37   سنوات10_5من 
  0.20  3.56  67   سنوات10أكثر من 

  االتصال اللفظي ومهام االدارة الصفية

  0.18  3.55  159  الدرجة الكلية
  0.21  3.17  55   سنوات5أقل من 

  0.19  3.19  37   سنوات10_5من 
  0.19  3.22  67   سنوات10أكثر من 

االتصال اللفظي وخصائص العلوم، كمقرر دراسي 
  ذي بناء معرفي

  0.20  3.20  159  الدرجة الكلية
  0.29  3.42  55   سنوات5أقل من 

  0.25  3.44  37   سنوات10_5من 
  0.28  3.50  67   سنوات10أكثر من 

االتصال اللفظي وخصائص النمو اللغوي المرتبطة 
  بالمرحلة العمرية لطالب المرحلة االساسية

  0.28  3.46  159  الدرجة الكلية
  0.32  3.36  55   سنوات5أقل من 

  0.40  3.39  37   سنوات10_5من 
  0.40  3.40  67   سنوات10أكثر من 

  االتصال اللفظي واالسئلة الصفية

  0.37  3.38  159  الدرجة الكلية
  0.37  3.34  55   سنوات5أقل من 

  0.32  3.29  37   سنوات10_5من 
  0.37  3.34  67   سنوات10أكثر من 

االتصال اللفظي والفروق الفردية بين الطلبة 
  وصعوبات التعلم

  0.36  3.33  159   الكليةالدرجة
  0.34  3.40  55   سنوات5أقل من 

  0.30  3.41  37   سنوات10_5من 
  0.35  3.58  67   سنوات10أكثر من 

  االتصال اللفظي ومهارات االداء اللفظي اللغوي

  0.34  3.47  159  الدرجة الكلية
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  0.27  3.60  55   سنوات5أقل من 
  0.28  3.56  37   سنوات10_5من 

  0.27  3.65  67   سنوات10أكثر من 

االتصال اللفظي وتعزيز الرسائل اللفظية برسائل 
  غير لفظية مدعمة

  0.27  3.61  159  الدرجة الكلية
  0.15  3.41  55   سنوات5أقل من 

  0.15  3.41  37   سنوات10_5من 
  0.17  3.45  67   سنوات10أكثر من 

  الدرجة الكلية

  0.16  3.43  159  الدرجة الكلية

  

 ظاهرة في المتوسطات الحسابية لمهارات االتصال أن هناك فروقٌ) 11.4(الجدول رقم يالحظ من 
حادي كما يظهر في  تحليل التباين األمروق استخدر سنوات الخبرة، ولفحص داللة الفاللفظي تبعا لمتغي

  ).12.4(الجدول 
  

 حسب متغير سنوات حادي لمهارات االتصال اللفظينتائج اختبار تحليل التباين األ )12.4(الجدول 
  الخبرة 

مجموع   مصدر التباين  البعد
 المربعات

. د
  الحرية

متوسط 
مجموع 
  المربعات

مستوى  )ف(قيمة
  الداللة

  0.05  2  .11  بين المجموعات
  0.06  156  9.72  داخل المجموعات

االتصال اللفظي والعالقات االنسانية في 
  بيئة التعلم

    158  9.83  المجموع

0.91  0.402  

  0.03  2  .07  بين المجموعات
  0.03  156  5.52  داخل المجموعات

  التصال اللفظي ومهام االدارة الصفيةا

    158  5.59  المجموع

1.01  0.366  

  0.02  2  .05  بين المجموعات
  0.04  156  6.26  داخل المجموعات

االتصال اللفظي وخصائص العلوم، 
  كمقرر دراسي ذي بناء معرفي

    158  6.32  مجموعال

0.68  0.504  

  0.11  2  .22  بين المجموعات
  0.08  156  12.47  داخل المجموعات

االتصال اللفظي وخصائص النمو 
اللغوي المرتبطة بالمرحلة العمرية 

    158  12.69  المجموع  لطالب المرحلة االساسية

1.38  0.254  
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  0.02  2  .04  بين المجموعات
  0.14  156  22.24  داخل المجموعات

  االتصال اللفظي واالسئلة الصفية

    158  22.29  المجموع

0.17  0.843  

  0.03  2  .07  بين المجموعات
  0.13  156  20.76  داخل المجموعات

االتصال اللفظي والفروق الفردية بين 
  الطلبة وصعوبات التعلم

    158  20.84  المجموع

0.28  0.753  

  0.58  2  1.16  بين المجموعات

  0.11  156  17.94  داخل المجموعات

االتصال اللفظي ومهارات االداء 
  لغوياللفظي ال

    158  19.11  المجموع

5.07  0.007  

  0.09  2  .18  بين المجموعات
  0.07  156  11.89  داخل المجموعات

االتصال اللفظي وتعزيز الرسائل 
  اللفظية برسائل غير لفظية مدعمة

    158  12.08  المجموع

1.21  0.299  

  0.03  2  .07  بين المجموعات
  0.02  156  4.18  داخل المجموعات

  لدرجة الكليةا

    158  4.25  المجموع

1.29  0.276  

  )α = 0.05(دالة عند مستوى  •
  

بالنسبة لبعد االتصال اللفظي والعالقات االنسانية في بيئة التعلم أنه ال ) 12.4(نالحظ من الجدول رقم 
 في مستوى مهارات االتصال اللفظي لمعلمي العلوم يعود لسنوات توجد فروق ذات داللة احصائية

وكذلك . )0.05(، وهو اكبر من  )0.402(لة ، وبمستوى دال)0.91) (ف(الخبرة حيث بلغت قيمة 
نه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية في للفظي ومهام اإلدارة الصفية حيث أبالنسبة لبعد االتصال ا

، )1.01) (ف(فظي لمعلمي العلوم يعود لسنوات الخبرة حيث بلغت قيمة مستوى مهارات االتصال الل
  ). 0.05(، وهو أكبرمن )0.366(لة وبمستوى دال
بعاد فلم توجد فروق ذات داللة احصائية في مهارات ا يتعلق بالدرجة الكلية لجميع األأما بالنسبة فيم

، وبمستوى )1.29) (ف(ت قيمة قيمة االتصال اللفظي لمعلمي العلوم يعود لسنوات الخبرة، حيث بلغ
ال توجد "  وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على ،)0.05(، وهو أكبرمن )0.276(داللة 
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 االتصال اللفظي لدى معلمي في مهارة) α = 0.05(ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة فروق 
  .  في المرحلة االساسية تعزى لمتغير سنوات الخبرةالعلوم

ومن النتائج الثانوية االستطالعية وجد فروق في محور االتصال اللفظي ومهارات االداء اللفظي 
  .اللغوي

  
مصدر الفروق الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة تبعاً لمتغير وللكشف عن 

أقل فرق ) Least Significant Differences : L.S.D(سنوات الخبرة استخدمت الباحثة اختبار
  ):13.4(معنوي لمجاالت الدراسة على متغير سنوات الخبرة ويوضح الجدول 

      

 للمقارنة بين المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لمقياس L.S.D)(نتائج اختبار  )13.4(الجدول   
  .مهارات االتصال اللفظي حسب متغير سنوات الخبرة

فروق بين ال  سنوات الخبرة  سنوات الخبرة  البعد
  المتوسطات

الداللة 
  االحصائية

   سنوات5اقل من   0.81  -0.01   سنوات10-5من 
  0.004  -0.17   سنوات10أكثر من 
   سنوات10-5من   0.81  -0.01   سنوات5اقل من 

  0.02  -0.16   سنوات10أكثر من 
  0.004  0.17  نوات س5اقل من 

االتصال 
اللفظي 

ومهارات 
االداء اللفظي 

   سنوات10أكثر من   اللغوي
  0.02  0.16   سنوات10-5من 

 للمقارنة بين المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لمقياس مهارات L.S.D)(أظهرت نتائج اختبار  
  :االتصال اللفظي حسب متغير سنوات الخبرة أنه توجد فروق دالة احصائياً بين المجموعات كاالتي

  . سنوات10 ولصالح اكثرمن ) سنوات10 سنوات، واكثر من 5اقل من ( 
  . سنوات10ولصالح اكثرمن )  سنوات10 سنوات، وأكثر من 10 -5من ( 

  .  سنوات10 وكانت النتائج لصالح أكثر من L.S.D)(ولتحديد لصالح من الفروق تم استخدام اختبار  
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  :  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع4.4

للفظي لدى معلمي العلوم للمرحلة االساسية باختالف  االتصال اهل تختلف مهارات: السؤال الرابع

  ).دبلوم، بكالوريوس، أعلى من بكالوريوس( المؤهل العلمي 
  .لى الفرضية الصفريةالجابة عن هذا السؤال تم تحويله إول

  متوسطاتفي) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة

   . ال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة االساسية تعزى لمتغير المؤهل العلميمهارات االتص
ولفحص الفرضية استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمهارات االتصال اللفظي 

  ):14.4(حسب متغير المؤهل العلمي كما يظهر في الجدول 
  

فات المعيارية لمهارات االتصال اللفظي حسب متغير المتوسطات الحسابية واالنحرا )14.4(الجدول 
  المؤهل العلمي

المتوسط   العدد  مستوى الخبرة  البعد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  0.23  3.40  41  دبلوم
  0.25  3.50  108  بكالوريوس

  0.24  3.42  10  اعلى من بكالوريوس

االتصال اللفظي والعالقات االنسانية في بيئة 
  التعلم

  0.24  3.47  159  ة الكليةالدرج
  0.16  3.53  41  دبلوم

  0.19  3.56  108  بكالوريوس
  0.16  3.54  10  اعلى من بكالوريوس

  االتصال اللفظي ومهام االدارة الصفية

  0.18  3.55  159  الدرجة الكلية
  0.18  3.21  41  دبلوم

  0.19  3.19  108  بكالوريوس
  0.28  3.22  10  اعلى من بكالوريوس

االتصال اللفظي وخصائص العلوم، كمقرر 
  دراسي ذي بناء معرفي

  0.20  3.20  159  الدرجة الكلية
  0.27  3.45  41  دبلوم

  0.28  3.46  108  بكالوريوس
االتصال اللفظي وخصائص النمو اللغوي 
المرتبطة بالمرحلة العمرية لطالب المرحلة 

  0.26  3.47  10  اعلى من بكالوريوس  االساسية
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  0.28  3.46  159  الدرجة الكلية
  0.41  3.33  41  دبلوم

  0.35  3.40  108  بكالوريوس
  0.48  3.43  10  اعلى من بكالوريوس

  االتصال اللفظي واالسئلة الصفية

  0.37  3.38  159  الدرجة الكلية

  0.36  3.32  41  دبلوم
  0.36  3.33  108  بكالوريوس

  0.35  3.40  10  اعلى من بكالوريوس

االتصال اللفظي والفروق الفردية بين الطلبة 
  وصعوبات التعلم

  0.36  3.33  159  الدرجة الكلية
  0.34  3.58  41  دبلوم

  0.34  3.44  108  بكالوريوس
  0.33  3.47  10  اعلى من بكالوريوس

  االتصال اللفظي ومهارات االداء اللفظي اللغوي

  0.34  3.47  159  الدرجة الكلية
  0.25  3.61  41  دبلوم

  0.29  3.61  108  بكالوريوس
  0.17  3.65  10  اعلى من بكالوريوس

االتصال اللفظي وتعزيز الرسائل اللفظية 
  برسائل غير لفظية مدعمة

  0.27  3.61  159  الدرجة الكلية
  0.14  3.42  41  دبلوم

  0.16  3.43  108  بكالوريوس
  0.19  3.45  10  اعلى من بكالوريوس

  الدرجة الكلية

  0.16  3.43  159  الدرجة الكلية

 ظاهرة في المتوسطات الحسابية لمهارات االتصال أن هناك فروقٌ) 14.4(الحظ من الجدول رقم ي
اللفظي تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، ولفحص داللة الفروق استخدم تحليل التباين االحادي كما يظهر في 

  ). 15.4(الجدول 
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االتصال اللفظي حسب متغير المؤهل  لمهارات نتائج اختبار تحليل التباين االحادي )15.4(الجدول 
   العلمي

مجموع   مصدر التباين  البعد
  المربعات

متوسط   الحرية. د
مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة
  الداللة

  0.16  2  0.33  بين المجموعات
  0.06  156  9.50  داخل المجموعات

االتصال اللفظي والعالقات 
  االنسانية في بيئة التعلم

    158  9.83  عالمجمو

2.75  0.067  

  0.01  2  0.02  بين المجموعات
  0.03  156  5.56  داخل المجموعات

االتصال اللفظي ومهام االدارة 
  الصفية

    158  5.59  المجموع

0.40  0.666  

  0.01  2  0.02  بين المجموعات
  0.04  156  6.29  داخل المجموعات

االتصال اللفظي وخصائص 
العلوم، كمقرر دراسي ذي بناء 

    158  6.32  المجموع  معرفي

0.25  0.772  

  0.002  2  0.004  بين المجموعات
  0.08  156  12.68  داخل المجموعات

االتصال اللفظي وخصائص 
النمو اللغوي المرتبطة بالمرحلة 
العمرية لطالب المرحلة 

  االساسية
    158  12.69  المجموع

0.02  0.977  

  0.09  2  0.18  جموعاتبين الم
  0.14  156  22.10  داخل المجموعات

  االتصال اللفظي واالسئلة الصفية

    158  22.29  المجموع

0.65  0.524  

  0.03  2  0.06  بين المجموعات
  0.13  156  20.78  داخل المجموعات

االتصال اللفظي والفروق الفردية 
  بين الطلبة وصعوبات التعلم

    158  20.84  المجموع

0.22  0.800  

  0.31  2  0.62  بين المجموعات

  0.11  156  18.48  داخل المجموعات

مهارات االداء االتصال اللفظي و
  اللفظي اللغوي

    158  19.11  المجموع

2.63  0.075  

  0.008  2  0.01  بين المجموعات
  0.07  156  12.06  داخل المجموعات

االتصال اللفظي وتعزيز الرسائل 
اللفظية برسائل غير لفظية 

    158  12.08  المجموع  مدعمة

0.10  0.901  
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  0.005  2  0.009  بين المجموعات
  0.02  156  4.24  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

    158  4.25  المجموع

0.16  0.848  

  
بالنسبة لبعد االتصال اللفظي والعالقات االنسانية في بيئة التعلم أنه ال ) 15.4(نالحظ من الجدول رقم 

ية في مستوى مهارات االتصال اللفظي لمعلمي العلوم يعود للمؤهل توجد فروق ذات داللة احصائ
وكذلك ) . 0.05(كبر من  ، وهو أ)0.067(، وبمستوى داللة )2.75) (ف(العلمي، حيث بلغت قيمة 
نه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية في للفظي ومهام االدارة الصفية حيث أبالنسبة لبعد االتصال ا

، )0.40) (ف( اللفظي لمعلمي العلوم يعود للمؤهل العلمي حيث بلغت قيمة مستوى مهارات االتصال
 بالنسبة لبعد االتصال اللفظي وتعزيز الرسائل يضاًوأ. )0.05(، وهو أكبرمن )0.666(اللة وبمستوى د

، وهو )0.901(، وبمستوى داللة )0.10) (ف(اللفظية برسائل غير لفظية مدعمة، حيث بلغت قيمة 
  ) .0.05(أكبرمن 

، وبمستوى داللة )0.16) (ف(بلغت قيمة قيمة  المجاالتأما بالنسبة فيما يتعلق بالدرجة الكلية لجميع 
ال توجد فروق  " :وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على، )0.05(، وهو أكبرمن )0.848(

لدى معلمي العلوم في  في مهارة االتصال اللفظي) α = 0.05(ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
   ). على من بكالوريوسدبلوم، بكالوريوس، أ( ؤهل العلمي المساسية تعزى لمتغير المرحلة األ

  
  : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس5.4

هل تختلف مهارة االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة االساسية باختالف : السؤال الخامس

  التخصص؟ 

  .لى الفرضية الصفريةا السؤال تم تحويله إالجابة عن هذول
في متوسطات ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الرابعة

  .ساسية تعزى لمتغير التخصص االكاديمي  لدى معلمي العلوم في المرحلة األمهارات االتصال اللفظي

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات االتصال ولالجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسط
  ):16.4(اللفظي حسب متغير التخصص كما يظهر في الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات االتصال اللفظي حسب متغير  )16.4(الجدول 

  التخصص

المتوسط   العدد  مستوى الخبرة  البعد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  0.28  3.47  64  علوم
  0.23  3.51  16  رياضيات
  0.21  3.46  79  غير ذلك

االتصال اللفظي والعالقات االنسانية في بيئة 
  التعلم

  0.24  3.47  159  الدرجة الكلية
  0.17  3.57  64  علوم

  0.15  3.45  16  رياضيات
  0.20  3.55  79  غير ذلك

  االتصال اللفظي ومهام االدارة الصفية

  0.18  3.55  159  لكليةالدرجة ا
  0.17  3.22  64  علوم

  0.13  3.20  16  رياضيات
  0.22  3.18  79  غير ذلك

االتصال اللفظي وخصائص العلوم، كمقرر 
  دراسي ذي بناء معرفي

  0.20  3.20  159  الدرجة الكلية
  0.29  3.47  64  علوم

  0.25  3.47  16  رياضيات
  0.28  3.45  79  غير ذلك

االتصال اللفظي وخصائص النمو اللغوي 
المرتبطة بالمرحلة العمرية لطالب المرحلة 

  االساسية
  0.28  3.46  159  الدرجة الكلية

  0.34  3.42  64  علوم
  0.38  3.38  16  رياضيات
  0.39  3.35  79  غير ذلك

  االتصال اللفظي واالسئلة الصفية

  0.37  3.38  159  الدرجة الكلية

  0.37  3.34  64  علوم
  0.39  3.37  16  رياضيات
  0.35  3.31  79  غير ذلك

الطلبة االتصال اللفظي والفروق الفردية بين 
  وصعوبات التعلم

  0.36  3.33  159  الدرجة الكلية
  االتصال اللفظي ومهارات االداء اللفظي اللغوي  0.37  3.44  64  علوم

  0.43  3.52  16  رياضيات
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  0.30  3.49  79  غير ذلك
  0.34  3.47  159  الدرجة الكلية

  0.26  3.63  64  علوم
  0.36  3.56  16  رياضيات
  0.26  3.61  79  غير ذلك

االتصال اللفظي وتعزيز الرسائل اللفظية 
  برسائل غير لفظية مدعمة

  0.27  3.61  159  الدرجة الكلية
  0.15  3.44  64  علوم

  0.18  3.43  16  رياضيات
  0.16  3.42  79  غير ذلك

  الدرجة الكلية

  0.16  3.43  159  الدرجة الكلية
  

تحقق من داللة الفروق استخدم اختبار تحليل لوجود فروق ظاهرية، ول) 16.4(يالحظ من الجدول 
  . التباين االحادي

  
  متغير التخصصلمهارات االتصال اللفظي حسب نتائج اختبار تحليل التباين االحادي  )17.4(الجدول 

مجموع   مصدر التباين  البعد
  المربعات

. د
  الحرية

متوسط 
وع مجم

  المربعات

مستوى   )ف(قيمة
  الداللة

  0.02  2  0.03  بين المجموعات
  0.06  156  9.79  داخل المجموعات

االتصال اللفظي والعالقات االنسانية 
  في بيئة التعلم

    158  9.83  المجموع

0.31  0.731  

  0.08  2  0.17  بين المجموعات
  0.03  156  5.41  ل المجموعاتداخ

  االتصال اللفظي ومهام االدارة الصفية

    158  5.59  المجموع

2.54  0.081  

  0.03  2  0.07  بين المجموعات
  0.04  156  6.24  داخل المجموعات

االتصال اللفظي وخصائص العلوم، 
  كمقرر دراسي ذي بناء معرفي

    158  6.32  المجموع

0.90  0.407  

  0.004  2  0.008  بين المجموعات
  0.08  156  12.68  داخل المجموعات

االتصال اللفظي وخصائص النمو 
مرية اللغوي المرتبطة بالمرحلة الع

    158  12.69  المجموع  لطالب المرحلة االساسية

0.04  0.953  

  0.561  0.58  0.08  2  0.16  بين المجموعات  االتصال اللفظي واالسئلة الصفية
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  0.14  156  22.12  داخل المجموعات
    158  22.29  المجموع

  0.03  2  0.06  بين المجموعات
  0.13  156  20.77  داخل المجموعات

ال اللفظي والفروق الفردية بين االتص
  الطلبة وصعوبات التعلم

    158  20.84  المجموع

0.23  0.790  

  بين المجموعات
  

0.11  2  0.05  

  0.12  156  18.99  داخل المجموعات

االتصال اللفظي ومهارات االداء 
  اللفظي اللغوي

    158  19.11  المجموع

0.48  0.620  

  0.03  2  0.06  بين المجموعات
  0.07  156  12.01  داخل المجموعات

االتصال اللفظي وتعزيز الرسائل 
  اللفظية برسائل غير لفظية مدعمة

    158  12.08  المجموع

0.40  0.665  

  0.009  2  0.01  بين المجموعات
  0.02  156  4.23  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

    158  4.25  المجموع

0.32  0.721  

  

بالنسبة لبعد االتصال اللفظي والعالقات االنسانية في بيئة التعلم أنه ال ) 17.4(نالحظ من الجدول رقم 
لى تصال اللفظي لمعلمي العلوم يعود إتوجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى مهارات اال

) . 0.05(كبر من  ، وهو أ)0.731(ستوى داللة ، وبم)0.31) (ف(التخصص، حيث بلغت قيمة 
نه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بة لبعد االتصال اللفظي ومهام اإلدارة الصفية حيث أوكذلك بالنس

) ف( حيث بلغت قيمة لى التخصصإفي مستوى مهارات االتصال اللفظي لمعلمي العلوم يعود 
وايضا بالنسبة لبعد االتصال اللفظي  ) .0.05 (، وهو أكبرمن)0.081(، وبمستوى داللة )2.54(

، وبمستوى داللة )0.32) (ف(وتعزيز الرسائل اللفظية برسائل غير لفظية مدعمة، حيث بلغت قيمة 
  ) .0.05(، وهو أكبرمن )0.665(

، وبمستوى داللة )0.32) (ف(أما بالنسبة فيما يتعلق بالدرجة الكلية لجميع المجاالت بلغت قيمة قيمة 
ال توجد فروق  " :، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على)0.05(، وهو أكبرمن )0.721(

في مهارة االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم في ) α = 0.05(ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
 ).  علوم، رياضيات، غير ذلك (التخصصالمرحلة االساسية تعزى لمتغير 
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:اسة نتائج الدرتلخيص   

) .3.43(متوسطة  بمتوسط حسابي كانت الدرجة الكلية لجميع المحاور   

كانت االستجابة على محور االتصال اللفظي وتعزيز الرسائل اللفظية برسائل غير لفظية مدعمة، 
.ةومحور االتصال اللفظي ومهام االدارة الصفية بدرجة عالية لكل فئات العين  

داء اللغوي اللفظي ومحور االتصال اللفظي ل اللفظي ومهارات األ محور االتصاكانت االستجابة على
 والعالقات االنسانية في بيئة التعلم ومحور االتصال اللفظي وخصائص النمو اللغوي المرتبطة بالمرحلة

ساسية، ومحور االتصال اللفظي واالسئلة الصفية ومحور االتصال اللفظي العمرية لطالب المرحلة األ
  . كمقرر دراسي ذي بناء معرفي بدرجة متوسطةوخصائص العلوم

لمؤهل ا  للجنس أوعدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات المعلمين تعزى
  .العلمي أو التخصص

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات المعلمين في الدرجة الكلية تعزى 
فانه يوجد فروق في هذا  صال اللفظي ومهارات االداء اللفظي اللغويالتالسنوات الخبرة ما عدا محور 

ولذلك توجد فروق في هذا ) 0.05(قل من وهو أ) 0.007(نحراف المعياري على المحور حيث بلغ اال
  .المحور

  :بالنسبة للمحاور الرئيسية

ر االتصال ة ومحوحصل محور االتصال اللفظي وتعزيز الرسائل اللفظية برسائل غير لفظية مدعم
  ). 3.55 – 3.61(دارة الصفية على درجة عالية بمتوسط حسابي يتراوح ما بين اللفظي ومهام اإل

ر االتصال اللفظي والعالقات داء اللفظي اللغوي ومحولمحور االتصال اللفظي ومهارات األأما بالنسبة 
لمرحلة العمرية لمرتبطة بانسانية في بيئة التعلم ومحور االتصال اللفظي وخصائص النمو اللغوي ااإل

سئلة الصفية ومحور االتصال اللفظي والفروق لطالب المرحلة األساسية ومحور االتصال اللفظي واأل
الفردية بين الطلبة وصعوبات التعلم ومحور االتصال اللفظي وخصائص العلوم، كمقرر دراسي ذي 

 – 3.47(ابي يتراوح ما بين بناء معرفي فقد حصلت هذه المحاور على درجة متوسطة بمتوسط حس
3.20 .(  
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  الفصل الخامس

  
  مناقشة النتائج والتوصيات 

  
يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج، التي أسفرت عنها الدراسة، حول مهارات االتصال اللفظي لدى 

  .وأريحا"  والبيرة رام اهللا" الساسية في محافظتي معلمي العلوم للمرحلة ا
تعلقة بأسئلة الدراسة كل على  األول يتضمن مناقشة النتائج الم:لى جزأينقد تم تقسيم هذا الفصل إو

 يتضمن تقديم :حدا، مع التطرق إلى مدى اتفاق أو اختالف النتائج مع نتائج الدراسات السابقة، والثاني
  .بعض التوصيات في ضوء نتائج الدراسة

  

  : مناقشة النتائج: أوال

  

  :ذي نصه وال مناقشة نتائج السؤال االول1.5

 رام اهللا" االساسية في محافظتي مهارات االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة مستوى  ما 

  وأريحا؟ " والبيرة 

االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم للمرحلة أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال االول، أن مهارات 
 إذ حصل محور االتصال اللفظي وتعزيز ،يحا متوسطةوأر"  والبيرة رام اهللا" االساسية في محافظتي 

وهي تقابل درجة ) 3.61(الرسائل اللفظية برسائل غير لفظية مدعمة على أعلى متوسط حسابي بلغ 
ويقابل درجة ) 3.55(سابي دارة الصفية على متوسط حللفظي ومهام اإلعالية، وحصل مجال االتصال ا

ئص العلوم، كمقرر دراسي ذي بناء معرفي على متوسط وبلغ محور االتصال اللفظي وخصاعالية، 
، واعتماداً على المحك )3.43(ويقابل درجة متوسطة، وبلغ المتوسط الكلي للمجاالت ) 3.20(حسابي 

ة، فان مجاالت الدراسة توزعت حسب المحك المستخدم بين عالية ومتوسطة، في المستخدم في الدراس
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رام اهللا "في محافظتي ظي لدى معلمي العلوم للمرحلة االساسية حين كانت درجة مهارات االتصال اللف
  ). 2009(ريحا على المجاالت ككل متوسطة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العنزي وأ" والبيرة

  
عدم اهتمام بعض المعلمين بتطوير انفسهم مهنياً، وذلك بسبب قناعتهم وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى 

ساسية ، وقلة وجود دريبية لمعلمي العلوم للمرحلة األقلة الدورات الت و.ى ذلكلا بحاجة إأنهم ليسو
نسب طرق التدريس، وأهمية التنويع في طرق لتدريب معلمي العلوم على اختيار أبرامج ودورات 

  .التدريس
عرفة الجديد في طرق تدريس العلوم، قلة إطالع كثير من معلمي العلوم على البحوث والدراسات لمو
دم وجود دليل يساعد المعلم على االستفادة من موارد البيئة المحلية أهمية استغاللها من أجل ايصال عو

  .المعلومات للطلبة بربطها بالبيئة المحلية للطالب
ة عن  تركيز أهداف تدريس العلوم على المعرفة والتلقين فقط، وليس التركيز على اكساب المعرفوايضاً

وعدم تطبيق معلمي العلوم  الت وغيرها من أساليب التدريس الحديثةطريق االكتشاف وحل المشك
إقتصار محتوى العلوم على مادة معرفية كبيرة وفي و. الجراءات التقويم المستمر بالطريقة الصحيحة

  .نفس الوقت ليست مرنة وال تساعد الطالب على تنمية ميوله واهتماماته
  

  :ه والذي نصائج السؤال الثاني مناقشة نت2.5

  هل تختلف مهارات االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة االساسية باختالف الجنس؟

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة احصائياً في الدرجة الكلية وجميع المجاالت، حيث أن مستوى 
 ذات داللة ال توجد فروق"  :نهأ الفرضية الصفرية التي تنص على نقبلولهذا ) 0.05(الداللة اكبر من 

 لدى معلمي العلوم في المرحلة  في مهارة االتصال اللفظي)α = 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 
 سعيديوخطايبة و) 2009(العنزي وتتفق هذه الدراسة مع دراسة  . "لى الجنساألساسية تعزى إ

)2002 .(  
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نهم يتعرضون لنفس الظروف إفن المعلمين وبغض النظر عن جنسهم أ وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى
 خرى من االعداد االكاديمي ومن حيث متطلبات التخصص وجوانب أمن حيث إعدادهم كمعلمين ،

وأيضا  . والمهني وظروفهم البيئية التي يعيشونها هي نفس الظروف مما يجعلهم يتساوون في العطاء
وف من حيث المواد والتخصصات ن النظام التعليمي في معظم الجامعات الفلسطينية تعيش نفس الظرفإ

 ، وطبيعة المجتمع وثقافته،  والعادات  لظروف االحتالل وما لها من مساوئ،ومن حيث تعرض الطلبة
  .والتقاليد االجتماعية نفسها

يتحلى كاديمي فإنه وفي مرحلة االعداد األ أنثى أكان ذكراً أمساسية سواء معلم العلوم للمرحلة األو 
 واساليب تدريس غاية لى طرٍق هذه الفئة العمرية من الطلبة، ألنهم بحاجة إل معبصفات معينة للتعام

وجميع معلمي العلوم من كال الجنسين يمتلكون  في الدقة ، مراعيا لخصائص الطلبة، والفروق الفردية
  .ا تتطلبه من امتالك مثل هذه الصفاتممهنتهم ومعظم هذه الصفات بحكم 

  

  : لثالث والذي نصه مناقشة نتائج السؤال ا3.5

  هل تختلف مهارات االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة االساسية باختالف سنوات الخبرة 

  ؟)نوات س10 سنوات، أكثر من 10-5 سنوات، 5أقل من ( 

بين متوسطات استجابات المعلمين في الدرجة  فروق ذات داللة إحصائية عدم وجودأظهرت النتائج 
متغير سنوات الخبرة، ما عدا محور االتصال اللفظي ومهارات األداء اللفظي اللغوي فانه الكلية تعزى ل

  . سنوات10توجد فروق في هذا المحور وكانت لصالح أكثر من 
  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  " :نه الفرضية الصفرية التي تنص على أنقبلولهذا 
لى  لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية تعزى إصال اللفظي في مهارة االت)α = 0.05(الداللة 

  ).2009( هذه النتيجة مع نتائج دراسة العنزي تفق وتسنوات الخبرة
  

إهمال المعلمين لتطوير ذاتهم ، وإهمال تبادل معلمي العلوم للزيارات لى إوتعزو الباحثة هذه النتيجة 
س االخرى، وعدم وجود دورات تدريبية تعمل على التبادلية بينهم داخل المدرسة ومعلمي المدار



95 
 

االهتمام بمهارات االتصال في البيئة التعليمية، وأن معظم المعلمين ال يعملون على إثراء معلوماتهم من 
 وعدم اطالعهم على خالل مراجعة وقراءة المراجع العلمية المختصة مما يجعل أداءه ثابتاً بال تحسن،

بني على استحداث وال يوجد تقييم ذاتي ، وال يوجد نقد بناء وال تبادل أي جديد وال يوجد تطوير م
  . مما يجعل سنوات الخبرة لدى المعلم سنوات خدمة ال أكثرللخبرات لدى المعلمين

 وكانت الفروق أما بالنسبة لوجود فروق في محور االتصال اللفظي ومهارات األداء اللفظي اللغوي
أنه كلما كانت سنوات الخبرة لدى المعلم اكثر  ى هذه النتيجة إلى  سنواتز وتعز10لصالح أكثر من 

كلما كانت مهارة االتصال لديه عالية ويكون لديه قدرة عالية على التواصل مع الطلبة بشكل افضل 
وبحكم سنين طويلة بالتعامل مع الطلبة مما يعطي المعلم المقدرة على التعامل بدراية مع أي موقف 

 الطلبة وكيفية التعامل والتواصل معه بطريقة افضل وامثل، وقد تشير هذه النتيجة يتعرض له من قبل
أن الخبرة تكسب المعلم شعوراً بنجاعة واهميت االتصال اللفظي ومهاراته بمروره بالخبرة والتفاعل مع 

  الطلبة
  

  : مناقشة نتائج السؤال الرابع والذي نصه4.5

  علمي العلوم في المرحلة االساسية باختالف المؤهل العلمي هل تختلف مهارات االتصال اللفظي لدى م

  ؟)دبلوم، بكالوريوس، أعلى من بكالوريوس( 

  
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الدرجة الكلية لمهارات االتصال 

  .ساسية يعود للمؤهل العلميلمرحلة األاللفظي لدى معلمي العلوم في ا
  

  ).2010(، ودراسة الشهري )2002 (سعيدي خطايبة و دراسةتيجة مع نتائجنالوتتفق هذه 
  

ضيع العلمية أكثر من طبيعة مادة العلوم كمادة علمية تركز على الموا وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى
ن جميع المعلمين يمرون في نفس الظروف ويعيشون في نفس البيئة المواضيع اإلنسانية ولذلك فإ

 للطالب فس الصعوبات في العمل والتي تجعل من المعلم التركيز على المادة العلمية المقدمةويعانون ن



96 
 

دون االهتمام بتنمية نفسه مهنياً فيما يتعلق بطرق االتصال اللفظي مع طلبته، وقد تشير هذه النتيجة إلى 
  .مستويات المختلفة برامج للمعلمين واهميتها بتنمية االتصال اللفظي لدى المعلمين في العدم تقديم 

  
  : مناقشة نتائج السؤال الخامس والذي نصه4.5

  هل تختلف مهارات االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم في المرحلة االساسية باختالف التخصص 

  ؟ )علوم، رياضيات، غير ذلك(

  
ال أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الدرجة الكلية لمهارات االتص

  .لى التخصص لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية يعود إاللفظي
  

  ).2002(النتيجة مع نتائج دراسة خطايبة وسعيدي وتتفق هذه 
  

  :وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى
أن تدريس العلوم للمرحلة االساسية هو تدريس يركز على اكساب الطلبة معلومات ومعارف ومهارات 

ة في ايصالها  وسهلة التطبيق ولكنه يواجه صعوبمعلم ولكنها بالنسبة له مرنة،ى الليست معقدة عل
وم وضعف االعداد االكاديمي حيث تساوت مخرجات التعليم في العلمثل للطالب بالطريقة األنسب واأل

جل الكثير من الدورات التدريبية من أه عطاؤولهذا يجب ا. خرىمع مخرجات التعليم في تخصصات أ
  .ه مهنياًتطوير نفس

اً على  واضحاًلى كون المعلمين وبغض النظر عن توجههم لم يتلقوا تدريبويمكن أن تعزى هذه النتيجة إ
  .ثناء دراستهم الجامعيةمهارات االتصال اللفظية أ
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  :التوصيات

  
  :سفرت عنها الدراسة يمكن تقديم التوصيات التاليةفي ضوء النتائج التي أ

  .عام ودورها في زيادة التحصيل لدى الطلبةمهارات االتصال بشكل  إجراء دراسات تتعلق ب-1
     أخرى وذلك لمعرفة ما يمتلكه معلمولهذه الدراسة على مناطق ومحافظات  إجراء دراسات مشابهه -2

التي تساهم في تقديم المعلومات للطلبة بطريقة فعالة تجعل من المتعلم ومن العلوم من مهارات االتصال 
  .لة مع المعلم عنصر فعال في العملية التعليميةخالل تواص

  .لتبادل الخبرات بينهمعمل زيارات تبادلية بين معلمي العلوم للمرحلة االساسية وذلك  -3
  .  إقامة ورشات عمل هادفه من أجل تعريف المعلمين بمهارات االتصال اللفظي وأهميته-4
  

  :المقترحات

  

          ، وأن تعمل الجهات رات االتصال اللفظي في مناهج العلوم على مخططي المناهج أن يراعوا مها-1 
لمسؤولة على رفع مستوى مهارات االتصال اللفظي من خالل التركيز عليها عند التخطيط لوضع ا

  .العلوم   مناهج 
        لمعلمي العلوم أثناء الخدمة بهدف تنمية مهارات االتصال  تدريبية تطويرية عقد دورات ولقاءات-2 

  .اللفظي لديهم النها سلوك قابل للتطوير والتعديل   
  . إعداد دليل عملي في مهارات االتصال اللفظي لمعلمي العلوم في المرحلة األساسية-3
               أن تشتمل األهداف التعليمية لمواد العلوم للمرحلة األساسية على تنمية مهارات االتصال اللفظي -4
  . والن مادة العلوم تتطلب التواصل داخل الصفرات االتصال كهدف تعليمي هامعتبار مهابا
  . تضمين برامج اعداد المعلمين قبل الخدمة لمساقات تعليمية تتعلق باالتصال اللفظي-5
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  )1(ملحق رقم 

  أسماء المحكمين

  دكتوراه  جامعة القدس  زياد قباجة

  دكتوراه  جامعة القدس  عفيف زيدان
  دكتوراه  جامعة القدس  ابراهيم عرمان

  دكتوراه  جامعة القدس  محمود أبو سمرة
  دكتوراه  جامعة القدس  بعاد الخالص

  دكتوراه   الوطنيةجامعة النجاح  معروف الشايب
  دكتوراه  جامعة النجاح الوطنية  عبد الكريم دراغمة

  دكتوراه  الخليل/ جامعة القدس المفتوحة   العسيليرجاء
  دكتوراه  ريحاأ/ جامعة القدس المفتوحة  باسم محمد احمد شلش

  دكتوراه  ريحاأ/ جامعة القدس المفتوحة  محمد زيادة
  دكتوراه  حاريأ/ جامعة القدس المفتوحة  آمال خليل

جنوب / مديرية التربية والتعليم  سهير أحمد محمد الحموز
  .الخليل

  علمي/ مشرفة مرحلة 

جنوب / مديرية التربية والتعليم  جميلة الرجوب
  .الخليل

  علمي/ معلمة مرحلة 

جنوب / مديرية التربية والتعليم  ابتسام العرجان
  .الخليل

  علمي/ مشرفة علوم 
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  ستبانة قبل التحكيماال ):2(ملحق رقم 
    
  : حضرة المحكم المحترم  

  تحية طيبة وبعد، 
  

  :تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

رام اهللا "محافظتي  ساسية فيفظي لدى معلمي العلوم للمرحلة األمهارات االتصال الل( 
  .للحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس، جامعة القدس). وأريحا " والبيرة
لما عرف عنكم من خبرة، وسعة إطالع، يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم فقرات ونظراً 

  . هذه االستبانه، وبيان مدى مالءمتها لقياس ما أعدت من أجله 
  

  شاكرة حسن تعاونكم ،،،
  فاطمة سليم ابراهيم زبيدات: الباحثة 
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  : عزيزي المعلم المحترم ، والمعلمة المحترمة 
   

  : بدراسة بعنوان تقوم الباحثة
" رام اهللا والبيرة "ساسية في محافظتي فظي لدى معلمي العلوم للمرحلة األمهارات االتصال الل(

لنيل شهادة الماجستير من برنامج أساليب التدريس، جامعة القدس، ولذا أرجو من حضرتكم ).  وأريحا
كم ستعامل بسرية تامة، ولخدمة البحث التكرم باالجابة عن فقرات االستبانة المرفقة، علماً بأن استجابت

  . العلمي فقط 
  

  شاكرة حسن تعاونكم ،،،
  فاطمة سليم ابراهيم زبيدات : الباحثة 

  
  .البيانات الشخصية : الجزء األول 
  : أمام البنود الشخصية اآلتية ) X( ضع إشارةْ 

  .  أنثى - ب   ذكر،             -الجنس           أ
  .سنوات10 أكثر من  - سنوات،  ج10 -5  - سنوات،  ب5 أقل من  -سنوات الخبرة  أ
  .أعلى من بكالوريوس   - بكالوريوس،    ج   - ب      دبلوم،         - أ المؤهل العلمي
  .  غير ذلك   - ج   رياضيات،      - ب     علوم،          - أالتخصص     
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  قات اإلنسانية في بيئة التعلماالتصال اللفظي والعال: أوال 
  المهارة  الرقم  درجة توفر المهارة

 متدنية جدا  متدنية متوسطة  عالية  عالية جدا 
            أنادي الطلبة بأسمائهم   1
            أثير دافع االستماع عند الطلبة   2
إثارة دافعية الطلبة للتعلم اللفظي بأساليب   3

  متنوعٍة
          

لرأي في الحوار اللَفظي في إستخدام إبداء ا  4
  بيئة التَعلَم

          

            .االصغاء باهتمام إلجابات الطلبة   5
تعزيز إجابات الطلبة بعباراٍت لفظية   6

  مشجعة 
          

استخدام تلميحات لفظية محفَزة في توجيه   7
  الطالب المخطىء

          

اإلجابة عن تساؤالت الطلبة، واستفساراتهم   8
  باحترام 

          

            تجنَب األلفاظ المسيئة للطلبة  9
إعطاء الطلبة فرصاً مناسبةً للتَعبير عن   10

  أفكارهم وآرائهم  
          

            تجنَب مقاطعة حديث الطالب، أو إسكاته   11
            االعتدال في التَقبل اللَفظي لمشاعر الطلبة   12

  االتَصال اللَفظي ومهام اإلدارة الصفية: ثانياً 
  المهارة  الرقم  درجة توافر المهارة

 متدنَيةٌ جداً  متدنَيةٌ متوسطةٌ  عاليةٌ   عاليةٌ جداً
            إظهار الثَقة بالنَفس أثناء التَحدث    13
توضيح قواعد السلوك الضابطة لمجريات   14

 راسيفية في بداية الفصل الدالمواقف الص. 
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            التَعرف على أصوات الطلبة   15
االنتباه الى أن جميع الطلبة يستمعون جيداً   16

  لما يتم عرضه 
          

استحسان سلوك الطالب الداَل على   17
  االنضباط ، وااللتزام بتوجيهاته 

          

التحذير من سلوك الطلبة السلبي بأسلوب   18
  لفظي يقبله الطلبة  

          

استخدام التَذكير اللَفظي البسيط في إيقاف   19
  لسلوك السلبي ا

          

            . تركيز النَقاش على األفكار الرئيسة   20
تقديم اإلرشادات، والتوجيهات المرتبطة   21

  بالشَرح بشكل جماعي
          

قطع الشَرود الذَهني لبعض الطلبة، أو   22
  ألحدهم بعبارات لفظية مناسبة دون توبيخ 

          

  .  وم ، كمقرٍر دراسي ذي بناء معرفي االتَصال اللَفظي وخصائص العل: ثالثا 
  المهارة  الرقم  درجة توافر المهارة

 متدنَيةٌ جداً  متدنَيةٌ متوسطةٌ  عاليةٌ   عاليةٌ جداً
التَحدث بطريقة لفظية تسهل استيعاب   23

  الطالب للمفهوم العلمي 
          

دقَة التَعبير اللَفظي عند الحديث عن   24
  تلفة  مصطلحات العلوم المخ

          

دقَة التَعبير اللَفظي عند تناول المسائل   25
  العلمية 

          

دقَة الربط  بين المصطلحات العلمية   26
  ورموزها 

          

تقديم مشكالٍت علمية تتَفق مع الحصيلة   27
  اللَغوية للطلبة  

          

          التركيز أثناء العرض اللَفظي على   28
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  المصطلحات العلمية الجديدة 
التَفريق بين المصطلحات العلمية المتقاربة   29

  في النطق أثناء عرضها لفظياً  
          

عرض خطوات حَل المشكلة العلمية لفظياً   30
 بتسلسٍل منطقي  

          

مراعاة ما تستحقَه كَل خطوة من خطوات   31
  الحل على شكل نقاش لفظي

          

مالحظة نطق الطلبة لمفاهيم العلوم   32
  ومصطلحاتها

          

تنبيه الطلبة لفظياً عند توجيه الطلبة أثناء   33
  تطبيق القانون العلمي

          

  االتَصال اللَفظي وخصائص النَمو اللَغوي المرتبطة  : رابعاً 
  .بالمرحلة العمرية لطالب المرحلة االساسية

  المهارة  الرقم  درجة توافر المهارة
 متدنَيةٌ جداً  متدنَيةٌ طةٌمتوس  عاليةٌ   عاليةٌ جداً

استخدام مفردات لفظية في مستوى إدراك   34
  الطلبة،  وفهمهم  

          

إتاحة الفرصة للطلبة بالتفكير بصوت   35
  مسموع

          

استخدام المفردات الملموسة جنباً إلى جنب   36
  مع المصطلحات العلمية 

          

طالب مراعاة الفترة الزمنية الَتي يستطيع ال  37
  التَحدث خاللها بشكل متواصل  

          

تقديم أمثلٍة ملموسة ترتبط ببيئة الطلبة ،   38
  وحياتهم اليومية

          

مراعاة مستوى لغة الطالب اللَفظية أثناء   39
  حديثهم 

          

          إعطاء البدائل الفصحى أللفاظ الطلبة   40
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  العامية، أو األجنبية، إن وجدت 
  ال اللَفظي واألسئلة الصفيةاالتَص: خامساً 

  المهارة  الرقم  درجة توافر المهارة
 متدنَيةٌ جداً  متدنَيةٌ متوسطةٌ  عاليةٌ   عاليةٌ جداً

            بداية السؤال بأداة االستفهام  41
            ترابط أجزاء السؤال مع بعضها  42
            وضوح الصياغة اللَفظية للسؤال   43
لسؤال اللَفظية من موحيات خلو عبارة ا  44

  اإلجابة 
          

            استخدام أسئلٍة تتطلَب استجابات متعددة   45
طرح أسئلٍة صفيٍة في مستوى يناسب   46

  قدرات الطلبة لغوياً ، وعلمياً 
          

            إعطاء الطلبة فرصة كافية للتَفكير   47
            اختيار طالب بعينه أظهر استعداداً لإلجابة   48
استخدام أنواع األسئلة السابرة بما يقتضيه   49

  الموقف التعليمي 
          

  االتَصال اللَفظي والفروق الفردية بين الطلبة وصعوبات التعلم: سادساً 
  المهارة  الرقم  درجة توافر المهارة

 متدنَيةٌ جداً  متدنَيةٌ متوسطةٌ  عاليةٌ   عاليةٌ جداً
.  لدى الطلبة، بعبارتتشجيع التَميز اللَفظي  50

  لفظية معززة 
          

            التَنوع في ممارسة انواع االتَصال   51
استخدام العبارات اللَفظية لبثَ الثَقة في نفس   52

  الطالب المتردد في اإلجابة 
          

          استخدام عبارات التَقبل مع الطالب شديدي   53
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  الحساسية 
للوقوف على مدى مراعاة التقويم التكويني   54

  فهمهم للمعرفة العلمية
          

          إعادة التَعبير عن المعنى بأكثر من صياغة    55
تقديم خبرات مباشرة بألفاظ ومسميات   56

  مألوفة 
          

استخدام درجات الصوت المناسبة لمراعاة   57
  ضعاف السمع  

          

توظيف نبرة الصوت ودرجته ، وااليقاع   59
األلفاظ ، في حاالت اضطراب المتنوع في 

  االنتباه 

          

            مالحظة عيوب النَطق عند بعض الطالب   60
            استخدام التَكرار االيحائي وغير العشوائي   61
استخدام المثيرات اللَفظية المناسبة لمساعدة   62

الطالب عند مواجهته صعوبةً في تذكَر 
  ة معلومٍة ما ، من خبرات التَعلم السابق

          

            التَدرج في تقديم المفاهيم العلمية   63
  محور االتَصال اللَفظي ومهارات األداء اللَفظي اللَغوي: سابعا 

  المهارة  م  درجة توافر المهارة
 متدنَيةٌ جداً  متدنَيةٌ متوسطةٌ  عاليةٌ   عاليةٌ جداً

التَركيز على اإليجاز اللَفظي، وقصر الجمل   64
  ق الفهم بما يحقَ

          

            . ترابط الجمل في السياق الواحد   65
التَمييز بين الكلمات، أو الحروف، ذات   66

  النَغمات المتشابهة 
          

            استخدام ألفاظ عربية فصحى بسيطٍة   67
جعل نبرة الصوت نائبة عن عالمات   68

الترقيم في إكساب الجمل معانيها او وضع 
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  اشارات
قديم تغذيٍة راجعٍة فوريٍة للتنبيه على األخطاء ت  69

  العلمية التي يقع فيها الطلبة أثناء حديثهم 
          

استخدام الجمل الفعلية كمميز للَغة العربية كلغة   70
  أفعال

          

  االتَصال اللَفظي وتعزيز الرسائل اللَفظية برسائل غير لفظيٍة مدعمٍة : ثامناً 
  المهارة  الرقم  رجة توافر المهارةد

  متدنَيةٌ جداً  متدنَيةٌ  متوسطةٌ  عاليةٌ   عاليةٌ جداً
هز الرأس باإليجاب عند استخدام عباراٍت مثل   71

:  
  ...) أحسنت أو ممتاز أو أثابك اهللا ،  ( 

          

  : هز الرأس بالنَفي عند استخدام عباراٍت مثل   72
  )... إجابةٌ ناقصةٌ أو  أعد المحاولة ( 

          

اإلشارة باليد بما يوحي بالمنع عند تنبيه أحد   73
  الطالب عند وقوعه في سلبيٍة ما 

          

التبسم عند توجيه الطلبة الذي لم يصيبوا في   74
  . الحَل

          

البشاشة عند إلقاء تحية اإلسالم في بداية   75
  الحصة، وعند مغادرة الصفَ 

          

            لفكرٍة ما الحماسة أثناء التَعرض   76
يمين ، يسار، ( استخدام مصطلحات االتجاه   77

  عند التَحدث ... ) فوق ، تحت ، 
          

تعزيز رسائل الطلبة غير اللَفظية تعزيزا لفظيا   78
  مناسباً  

          

            النَظر أو اإلشارة إلى الطلبة عند توجيهه لفظيا  79
            قطة مهمةالحركة بين الطلبة أثناء الحديث عن ن  80
            التلفَظ بما يدونه كتابياً على السبورة   81
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  :استبانة الدراسة بعد التحكيم: )3(ملحق رقم 
  

   مهارات االتصال اللفظيةإستبانة 
  

  : عزيزي المعلم المحترم ، والمعلمة المحترمة 
   

  :تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 
 "رام اهللا والبيرة "ساسية في محافظتي لوم للمرحلة األفظي لدى معلمي العمهارات االتصال الل( 

لنيل شهادة الماجستير من برنامج أساليب التدريس، جامعة القدس، ولذا أرجو من حضرتكم ).  وأريحا
التكرم باالجابة عن فقرات االستبانة المرفقة، علماً بأن استجابتكم ستعامل بسرية تامة، ولخدمة البحث 

  . العلمي فقط 
  

  رة حسن تعاونكم ،،،شاك
  فاطمة سليم ابراهيم زبيدات : الباحثة 

  
  .البيانات الشخصية : الجزء األول 
  : أمام البنود الشخصية اآلتية ) X( ضع إشارةْ 

    أنثى - ب     ذكر،             - أ الجنس        
  .سنوات10 أكثر من  - سنوات،  ج10_ 5  - سنوات،  ب5 أقل من  - أ سنوات الخبرة 

  أعلى من بكالوريوس   -ج   بكالوريوس،      - ب       دبلوم،         -المؤهل العلمي  أ
   .  غير ذلك  -ج   رياضيات،       -ب     علوم،           -التخصص       أ
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  المهارة  الرقم  درجة توفر المهارة
عالية 
  جدا 

متدنية   متدنية  متوسطة  عالية 
  جدا

            نادي الطلبة بأسمائهم أ  1
            أثير دافع االستماع عند الطلبة   2
            أثير دافعية الطلبة للتعلم اللفظي بأساليب متنوعة  3
أستخدم إبداء الرأي في الحوار اللفظي في بيئة   4

  التعلم
          

            أصغي باهتمام إلجابات الطلبة   5
            جعة إجابات الطلبة بعبارات لفظية مش أعزز  6
استخدم تلميحات لفظية محفزة في توجيه الطالب   7

  المخطىء
          

          أجيب عن تساؤالت الطلبة، واستفساراتهم باحترام   8
            أتجنب األلفاظ المسيئة للطلبة  9

أعطي الطلبة فرصاً مناسبة للتعبير عن أفكارهم   10
  وآرائهم  

          

            إسكاته أتجنب مقاطعة حديث الطالب، أو   11
            اعتدل في التقبل اللفظي لمشاعر الطلبة   12
            أظهر الثقة بالنفس أثناء التحدث    13
أوضح قواعد السلوك الضابطة لمجريات المواقف   14

  الصفية في بداية الفصل الدراسي 
          

            اتعرف على أصوات الطلبة   15
داً لما يتم أنتبه الى أن جميع الطلبة يستمعون جي  16

  عرضه 
          

استحسن سلوك الطالب الدال على االنضباط ،   17
  وااللتزام بتوجيهاته 
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أحذر من سلوك الطلبة السلبي بأسلوب لفظي يقبله   18
  الطلبة  

          

استخدم التذكير اللفظي البسيط في إيقاف السلوك   19
  السلبي 

          

            أركز النقاش على األفكار الرئيسة   20
أقدم اإلرشادات والتوجيهات المرتبطة بالشرح   21

  بشكل جماعي
          

أقطع الشرود الذهني لبعض الطلبة، أو ألحدهم   22
  بعبارات لفظية مناسبة دون توبيخ 

          

اتحدث بطريقة لفظية تسهل استيعاب الطلبة   23
  للمفهوم العلمي 

          

أراعي دقة التعبير اللفظي عند الحديث عن   24
  مصطلحات العلوم المختلفة  

          

            أراعي التعبير اللفظي عند تناول المسائل العلمية   25
أراعي دقة الربط  بين المصطلحات العلمية   26

  ورموزها 
          

أقدم مشكالت علمية تتَفق مع الحصيلة اللَغوية   27
  للطلبة  

          

أركز أثناء العرض اللفظي على المصطلحات   28
  ة الجديدة العلمي

          

أفرق بين المصطلحات العلمية المتقاربة في   29
  النطق أثناء عرضها لفظياً  

          

أعرض خطوات حل المشكلة العلمية لفظياً   30
  بتسلسٍل منطقٍي

          

أراعي ما تستحقه كل خطوة من خطوات الحل   31
  على شكل نقاش لفظي

          

            صطلحاتهاأالحظ نطق الطلبة لمفاهيم العلوم وم  32
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أنبه الطلبة لفظياً عند توجيه الطلبة أثناء تطبيق   33
  القانون العلمي

          

استخدم مفردات لفظية في مستوى إدراك الطلبة   34
  وفهمهم  

          

            أتيح الفرصة للطلبة للتفكير بصوت مسموع  35
استخدم المفردات الملموسة جنباً إلى جنب مع   36

  ة المصطلحات العلمي
          

أراعي الفترة الزمنية التي يستطيع الطالب   37
  التحدث خاللها بشكل متواصل  

          

أقدم أمثلةً ملموسة ترتبط ببيئة الطلبة ، وحياتهم   38
  اليومية

          

            أراعي مستوى لغة الطلبة اللفظية أثناء حديثهم   39
أعطي البدائل الفصحى أللفاظ الطلبة العامية أو   40

  .جنبية إن وجدت األ
          

            أبدأ السؤال بأداة االستفهام  41
            أربط أجزاء السؤال مع بعضها  42
            أوضح الصياغة اللفظية للسؤال   43
ال أضمن عبارة السؤال اللفظية من موحيات   44

  اإلجابة 
          

            استخدم أسئلةً تتطلب استجابات متعددة   45
 في مستو يناسب قدرات الطلبة أطرح أسئلةً صفيٍة  46

  لغوياً  وعلمياً 
          

            أعطي الطلبة فرصة كافية للتَفكير   47
            اختار طالباً بعينه أظهر استعداداً لإلجابة   48
استخدم أنواع األسئلة السابرة بما يقتضيه الموقف   49

  التعليمي 
          

          ية أشجع التميز اللفظي لدى الطلبة بعبارات لفظ  50
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  معززة 
            اراعي التَنوع في ممارسة انواع االتصال   51
استخدم العبارات اللفظية لبث الثقة في نفس   52

  الطالب المتردد في اإلجابة 
          

استخدم عبارات التقبل مع الطالب شديدي   53
  الحساسية 

          

أراعي التقويم التكويني للوقوف على مدى فهمهم   54
  ميةللمعرفة العل

          

            أعيد التعبير عن المعنى بأكثر من صياغة    55
            أقدم خبرات مباشرة بألفاظ ومسميات مألوفة   56
استخدم درجات الصوت المناسبة لمراعاة ضعاف   57

  السمع  
          

أوظف نبرة الصوت ودرجته ، وااليقاع المتنوع   58
  في األلفاظ ، في حاالت اضطراب االنتباه 

          

            أالحظ عيوب النطق عند بعض الطالب   59
            استخدم التكرار االيحائي وغير العشوائي   60
استخدم المثيرات اللفظية المناسبة لمساعدة   61

الطالب عند مواجهته صعوبةً في تذكر معلومٍة ما 
  ، من خبرات التعلم السابقة 

          

            أتدرج في تقديم المفاهيم العلمية   62
أركز على اإليجاز اللفظي، وقصر الجمل بما   63

  يحقق الفهم 
          

            أراعي ترابط الجمل في السياق الواحد   64
أميز بين الكلمات، أو الحروف، ذات النغمات   65

  المتشابهة 
          

            استخدم ألفاظاً عربية فصحى بسيطةً   66
          أجعل نبرة الصوت نائبة عن عالمات الترقيم في   67
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  كساب الجمل معانيها او وضع اشاراتإ
أقدم تغذيةً راجعةً فوريةً للتنبيه على األخطاء   68

  العلمية التي يقع فيها الطلبة أثناء حديثهم 
          

استخدم الجمل الفعلية كمميز للغة العربية كلغة   69
  أفعال

          

  :أهز الرأس باإليجاب عند استخدام عباراٍت مثل   70
  ...) و ممتاز أو أثابك اهللا ، أحسنت أ ( 

          

  : أهز الرأس بالنَفي عند استخدام عباراٍت مثل   71
  ... )إجابةٌ ناقصةٌ أو  أعد المحاولة ( 

          

أشير باليد بما يوحي بالمنع عند تنبيه أحد الطالب   72
  عند وقوعه في سلبيٍة ما 

          

            الحلابتسم عند توجيه الطلبة الذين لم يصيبوا في   73

 أظهر البشاشة عند إلقاء تحية اإلسالم في بداية   74
  الحصة، وعند مغادرة الصف 

          

            أظهر الحماسة أثناء التعرض لفكرٍة ما   75

يمين ، يسار، فوق ( استخدم مصطلحات االتجاه   76
  عند التحدث ... ) ، تحت ، 

          

ظياً أعزز رسائل الطلبة غير اللفظية تعزيزا لف  77
  مناسباً  

          

            أنظر أو أشير إلى الطلبة عند توجيههم لفظياً  78

            أتحرك بين الطلبة أثناء الحديث عن نقطة مهمة  79

            أتلفظ بما أدونه كتابياً على السبورة   80
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  ):4(ملحق رقم 

  
  لمعلمين على فقرات االستبانةوالنسب المئوية إلستجابة االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  
  ترتيب الفقرة
  حسب حدتها

رقم الفقرة 
  في االستبانة

  المتوسط  الفقرة
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

درجة توفر 
  المهارة

أعطي الطلبة فرصاً مناسبة للتعبير عن أفكارهم   10  1
  وآرائهم

  عالية جداً  .65  4.23

لطلبة استخدام مفردات لفظية في مستوى إدراك ا  34  2
  وفهمهم

  عالية جداً  .72  4.18

استخدم المثيرات اللفظية المناسبة لمساعدة الطالب   61  3
عند مواجهته صعوبة في تذكر معلومة ما، من 

  خبرات التعلم السابقة

  عالية جداً  .70  4.16

  عالية جداً  0.70  4.15  اراعي التنوع في ممارسة انواع االتصال  51  4
  عالية جداً  0.62  4.15  ظي عند تناول المسائل العلميةاراعي التعبير اللف  25  5
اركز أثناء العرض اللفظي على المصطلحات   28  6

  العلمية الجديدة
  عالية جداً  0.62  4.10

أركز على االيجاز اللفظي، وقصر الجمل بما يحقق   63  7
  الفهم

  عالية جداً  0.69  4.08

  عالية جداً  0.71  4.06  استخدام الفاظاً عربية فصحى بسيطةً  66  8
  عالية جداً  0.63  4.05  استخدام التكرار االيحائي وغير العشوائي  60  9

اقطع الشرود الذهني لبعض الطلبة، أو ألحدهم   22  10
  بعبارات لفظية مناسبة دون توبيخ

  عالية جداً  0.67  4.04

اقدم االرشادات والتوجيهات المرتبطة بالشرح بشكل   21  11
  جماعي

   جداًعالية  0.71  4.03

  عالية جداً  0.59  4.01  اعتدل في التقبل اللفظي لمشاعر الطلبة  12  12
  عالية جداً  0.63  4.00  اتجنب مقاطعة حديث الطالب، أو اسكاته  11  13
  عالية جداً  0.71  4.00  اتجنب االلفاظ المسيئة للطلبة  9  14
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اراعي الفترة الزمنية التي يستطيع الطالب التحدث   37  15
   متواصلخاللها بشكل

  عالية  0.67  3.98

  عالية  0.80  3.94  ابدأ السؤال بأداة االستفهام  41  16
احذر من سلوك الطلبة السلبي باسلوب لفظي يقبله   18  17

  الطلبة
  عالية  0.57  3.94

  عالية  0.83  3.94  ابتسم عند توجيه الطلبة الذين لم يصيبوا في الحل  73  18
االنضباط، استحسن سلوك الطلبة الدال على   17  19

  وااللتزام بتوجهاته
  عالية  0.69  3.93

اعزز رسائل الطلبة غير اللفظية تعزيزاً لفظياً   77  20
  مناسباً

  عالية  0.73  3.93

اتحدث بطريقة لفظية تسهل استيعاب الطلبة للمفهوم   23  21
  العلمي

  عالية  0.67  3.91

اشير باليد بما يوحي بالمنع عند تنبيه احد الطالب   72  22
   وقوعه في سلبية ماعند

  عالية  0.75  3.89

:( اهز بالراس بالنفي عند استخدام عبارات مثل  71  23
  ...)اجابة ناقصة أو أعد المحاولة

  عالية  0.86  3.88

استخدم انواع االسئلة السابرة بما يقتضيه الموقف   49  24
  التعليمي

  عالية  0.79  3.85

فوق، يمين، يسار، ( استخدم مصطلحات االتجاه   76  25
  عند التحدث...) تحت،

  عالية  0.79  3.84

استخدم التذكير اللفظي البسيط في ايقاف السلوك   19  26
  السلبي

  عالية  0.45  3.84

  عالية  0.44  3.84  اركز النقاش على االفكار الرئيسة  20  27
  عالية  0.88  3.79 استخدم الجمل الفعلية كمميز للغة العربية كلغة افعال  69  28
 البدائل الفصحى أللفاظ الطلبة العامية أو اعطي  40  29

  األجنبية إن وجدت
  عالية  0.95  3.71

  عالية  0.54  3.68  أثير دافعية الطلبة للتعلم اللفظي باساليب متنوعة  3  30
  عالية  0.94  3.66  اختار طالباً بعينه أظهر استعداداً لالجابة  48  31
  عالية  0.94  3.62  هاأالحظ نطق الطلبة لمفاهيم العلوم ومصطلحات  32  32



126 
 

انبه الطلبة لفظيا عند توجيه الطلبة اثناء تطبيق   33  33
  القانون العلمي

  عالية  0.54  3.61

  عالية  0.95  3.61  استخدم أسئلة تتطلب استجابات متعددة  45  34
اوضح قواعد السلوك الضابطة لمجريات المواقف   14  35

  الصفية في بداية الفصل الدراسي
  عالية  0.55  3.58

أعرض خطوات حل المشكلة العلمية لفظياً بتسلسل   30  36
  منطقي

  عالية  0.50  3.57

أنتبه الى أن جميع الطلبة يستمعون جيداً لما يتم   16  37
  عرضه

  عالية  0.52  3.55

  عالية  0.60  3.55  اظهر الحماسة أثناء التعرض لفكرة ما  75  38
  عالية  0.58  3.51  أتدرج في تقديم المفاهيم العلمية  62  39
  عالية  0.64  3.50  اراعي مستوى لغة الطلبة اللفظية اثناء حديثهم  39  40
  عالية  0.67  3.50  اعطي الطلبة فرصة كافية للتفكير  47  41
اقدم أمثلة ملموسة ترتبط ببيئة الطلبة، وحياتهم   38  42

  اليومية
  متوسطة  0.51  3.49

  متوسطة  0.71  3.49  أقدم خبرات مباشرة بالفاظ ومسميات مألوفة  56  43
اوظف نبرة الصوت ودرجته، وااليقاع المتنوع في   58  44

  االلفاظ، في حاالت اضطراب االنتباه
  متوسطة  0.56  3.49

أراعي ما تستحقه كل خطوة من خطوات الحل على   31  45
  شكل نقاش لفظي

  متوسطة  0.52  3.49

  توسطةم  0.71  3.48  انظر او اشير الى الطلبة عند توجيههم لفظياً  78  46
أراعي دقة التعبير اللفظي عند الحديث عن   24  47

  مصطلحات العلوم المختلفة
  متوسطة  0.64  3.47

  متوسطة  0.59  3.47  أعزز إجابات الطلبة بعبارات لفظية مشجعة  6  48
اقدم تغذية راجعة فورية للتنبيه على االخطاء العلمية   68  49

  التي يقع فيها الطلبة أثناء حديثهم
  متوسطة  0.53  3.47

  متوسطة  0.50  3.46  اجيب عن تساؤالت الطلبة، واستفساراتهم باحترام  8  50
اميز بين الكلمات، أو الحروف، ذات النغمات   65  51

  المتشابهة
  متوسطة  0.77  3.45

  متوسطة  0.52  3.45  اصغي باهتمام إلجابات الطلبة  5  52
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  ةمتوسط  0.59  3.44  أالحظ عيوب النطق عند بعض الطالب  59  53
استخدم درجات الصوت المناسبة لمراعاة ضعاف   57  54

  السمع
  متوسطة  1.41  3.44

أظهر البشاشة عند غلقاء تحية االسالم في بداية   74  55
  الحصة، وعند مغادرة الصف

  متوسطة  0.53  3.43

  متوسطة  0.52  3.43  أتلفظ بما ادونه كتابياً على السبورة  80  56
  متوسطة  0.56  3.37  الحديث عن نقطة مهمةأتحرك بين الطلبة أثناء   79  57
  متوسطة  0.85  3.34  أربط اجزاء السؤال مع بعضها  42  58
  متوسطة  0.83  3.33  أوضح الصياغة اللفظية للسؤال  43  59
  متوسطة  0.48  3.30  أراعي ترابط الجمل في السياق الواحد  64  60
استخدم المفردات الملموسة جنباً الى جنب مع   36  61

  ت العلميةالمصطلحا
  متوسطة  0.51  3.29

  متوسطة  0.69  3.28  أظهر الثقة بالنفس أثناء التحدث  13  62
  متوسطة  0.94  3.27  أثير دافع االستماع عند الطلبة  2  63
  متوسطة  0.48  3.25  أنادي الطلبة بأسمائهم  1  64
أطرح أسئلة صفية في مستو يناسب قدرات الطلبة   46  65

  لغوياً وعلمياً
  متوسطة  1.42  3.24

ظية لبث الثقة في نفس الطالب استخدم العبارات اللف  52  66
  المتردد في االجابة

  متوسطة  0.50  3.16

: ( أهز الرأس بااليجاب عند استخدام عبارات مثل  70  67
  ...)أحسنت أو ممتاز أو أثابك اهللا،

  متدنية  0.94  2.97

أستخدم إبداء الرأي في الحوار اللفظي في بيئة   4  68
  مالتعل

  متدنية  1.28  2.96

  متدنية  1.40  2.92  أعيد التعبير عن المعنى باكثر من صياغة  55  69
أراعي التقويم التكويني للوقوف على مدى فهمهم   54  70

  للمعرفة العلمية
  متدنية  0.86  2.91

  متدنية  1.31  2.54  استخدم عبارات التقبل مع الطالب شديدي الحساسية  53  71
مية تتفق مع الحصيلة اللغوية أقدم مشكالت عل  27  72

  للطلبة
  متدنية جداً  0.50  2.38

  متدنية جداً  1.38  2.18أجعل نبرة الصوت نائبة عن عالمات الترقيم في   67  73
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  إكساب الجمل معانيها او وضع اشارات
  متدنية جداً  1.31  2.06  أتيح الفرصة للطلبة للتفكير بصوت مسموع  35  74
لدى الطلبة بعبارات لفظية اشجع التميز اللفظي   50  75

  معززه
  متدنية جداً  1.07  2.03

  متدنية جداً  1.35  1.97  ال أضمن عبارة السؤال اللفظية من موحيات االجابة  44  76
استخدم تلميحات لفظية محفزة في توجيه الطالب   7  77

  المخطئ
  متدنية جداً  1.35  1.85

نطق أفرق بين المصطلحات العلمية المتقاربة في ال  29  78
  أثناء عرضها لفظياً

  متدنية جداً  0.68  1.77

  متدنية جداً  0.81  1.44  اتعرف على اصوات الطلبة  15  79
أراعي دقة الربط بين المصطلحات العلمية   26  80

  ورموزها
  متدنية جداً  0.30  1.10

  ).5( الدرجة العظمى من*
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  فهرست الجداول

  

  الصفحة  ولاعنوان الجد    الرقم

  59  مجتمع الدراسة  1.3

  60  عينة الدراسة  2.3

  60  عينة الدراسة الكلية  3.3

  60  الجنس  4.3

  61  سنوات الخبرة  5.3

  61  المؤهل العلمي  6.3

  61  التخصص  7.3

  64  معامالت الثبات لمجاالت أداة الدراسة والدرجة الكلية  8.3

  67  االختبار المناسب للتحقق من الفرضيات  9.3

  67  لوزني المستخدم في الدراسةالمقياس ا  10.3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على مجاالت   1.4
  .مهارات االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم للمرحلة االساسية

68  

  
2.4  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات 
  .لفظي وتعزيز الرسائل اللفظية برسائل غير لفظية مدعمةمجال االتصال ال

70  

  71المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات   3.4
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  .مجال االتصال اللفظي ومهام االدارة الصفية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات   4.4
  التصال اللفظي ومهارات االداء اللفظي اللغويمجال ا

72  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات   5.4
  .مجال االتصال اللفظي والعالقات االنسانية في بيئة التعلم

73  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات   6.4
جال االتصال اللفظي وخصائص النمو اللغوي المرتبطة بالمرحلة العمرية م

  .لطالب المرحلة االساسية

74  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات   7.4
  .مجال االتصال اللفظي واالسئلة الصفية

75  

اء افراد العينة على فقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألد  8.4
  .مجال االتصال اللفظيوالفروق الفردية بين الطلبة وصعوبات التعلم

76  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء افراد العينة على فقرات   9.4
  .مجال االتصال اللفظي وخصائص العلوم، كمقرر دراسي ذي بناء معرفي

77  

واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للعينات المتوسطات الحسابية   10.4
المستقلة لمهارات االتصال اللفظي لدى معلمي العلوم للمرحلة االساسية حسب 

  .متغير الجنس

78  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات االتصال اللفظي حسب   11.4
  .متغير سنوات الخبرة

80  

  81تباين االحادي لمهارات االتصال اللفظي حسب متغير نتائج اختبار تحليل ال  12.4
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  .سنوات الخبرة

للمقارنة بين المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ) L.S.D(نتائج اختبار   13.4
  .لمقياس مهارات االتصال اللفظي حسب متغير سنوات الخبرة

83  

اللفظي حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات االتصال   14.4
  .متغير المؤهل العلمي

84  

نتائج اختبار تحليل التباين االحادي لمهارات االتصال اللفظي حسب متغير   15.4
  .المؤهل العلمي

86  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات االتصال اللفظي حسب   16.4
  .متغير التخصص

88  

دي لمهارات االتصال اللفظي حسب متغير نتائج اختبار تحليل التباين االحا  17.4
  .التخصص

89  
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  فهرست المالحق

  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

  109  أسماء المحكمين  1

  110  استبانة الدراسة قبل التحكيم  2

  118  استبانة الدراسة بعد التحكيم  3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية   4
  جابة المعلمين على فقرات االستبانةإلست

  

124  

لى وزارة التربية  إخطاب عميد كلية التربية في جامعة القدس  5
  .والتعليم الخاص بتسهيل مهمة الطالب

-  

 الخاص" رام اهللا والبيرة " / خطاب مدير التربية والتعليم   6
   .بتسهيل مهمة الطالب

  

-  
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  92  مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال االول  1.5

  93  ائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثانيمناقشة نت  2.5

  94  مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثالث  3.5

  95  مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الرابع  4.5

  96  مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الخامس  5.5

  97  التوصيات  

  97  المقترحات  

  -  قائمة المراجع  

  98  لعربيةالمراجع ا  

  106  المراجع االجنبية  

  -  المالحق  

  109  أسماء المحكمين): 1(ملحق رقم   

  110  االستبانة قبل التحكيم):2(ملحق رقم   

  118  االستبانة بعد التحكيم):3(ملحق رقم   

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية إلستجابة ):4(ملحق رقم   
  فقرات االستبانةالمعلمين على 
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لى وزارة التربية والتعليم الخاص  إخطاب عميد كلية التربية في جامعة القدس) 5(ملحق رقم   

  .بتسهيل مهمة الطالب

-  

 بتسهيل الخاص" رام اهللا والبيرة / "خطاب مدير التربية والتعليم ) 6(ملحق رقم   
   .مهمة الطالب

  

-  

  129  فهرست الجداول  

  132  حقفهرست المال  

  133  فهرست الموضوعات  

  


