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الفعال من وجاهت الرتبوي االتصال اهاراث املعاهد التقنيت العليا ملالتدريس يف  أةمتالك أعضاء هيأ
 نظر الطلبت والطالباث

جامعت  – املعاهد العايل للماهن اهلندسيت – الرتبويتاإلدارة  حماضر بقسم – عبد القادر صاحل عيسىأ.
 .القبت

 

ــلـــادل  صخـ

لفعاا  ة التدريس يف ادلعاىد التقنية العليا دلهارة االتصاا  البوا ا اة إىل معرفة مدى امتالك أعضاء ىيأىدفت ىذه الدراس
 ة،لدراسااوونااء أداة لقاام ج ، م الواحا  يف دراساتو ادلانهل ال  افت التيليلاتات، جقاد اسات دما  جههاة ر ار الةلواة جالةالوا

 ا  طالوااا (433)تك رااات عيناااة الدراساااة مااا  ج  رلااااالت، (3)فقااارة، مق ااامة علااا   (43) ا علااا  تاااتويان ػلمتمثلاااة يف اسااا
ما  جههاة ر ار أفاراد ت االتصاا  ااان ياعيفا  ة التادريس دلهااراطالوة، جقد أظهرت رتائل الدراسة أن امتالك أعضااء ىياأج 

حصااااائية يف اسااااتياةت العينااااة تعاااادى دلتواااا  ا اااانس، جعاااادم جهاااا د ت داللااااة إعاااادم جهاااا د فاااارج  ذا امااااا ويناااات العينااااة،
اسة إىل رلم عة م  الت  ايات، منهاا ت  لت الدر ج  متو  ر ع ادلؤس ة التعليمية،ح ب اختالفات يف استياةت العينة 

اسااات دام أساااااليب ج ة التااادريس لتي اااا مهااااارات االتصاااا  اللف ياااة ج اااا  اللف ياااة، إقاماااة دجرات تدريوياااة هعضااااء ىيااااأ
 يم عملية االتصا  البو ا داخل ادلعاىد العليا م  حا آلخر.ججيع معاي  لتقيالتدريس احلديثة، 

 
ABSTRACT 

The aim of this study was to quantify the level of effective educational 

communication skills possessed by the educational staff of the Higher Technological 

Institutes as perceived by students. A descriptive survey strategy was used in the 

study where the author collected, validated and verified data by using a questionnaire 

through which (4) scopes and (34) paragraphs, were covered. The study showed that 

the educational communication skills were just too inadequate to be termed effective. 

It was also noticeable that the possession of effective communication skills, was 

irrelevant to gender and even to the variation from one institute to another. Based on 

the study's findings, it was strongly concluded that it was imperative that training 

programs be assigned for the educational staff to heighten the verbal and non-verbal 

communication skills, In addition, it was concluded that holding a contemporary 

learning and teaching approach was necessary and implementing a very stringed 

educational criterion was obligatory. 
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 أواًل8 اإلطار العام للدراسة

 ادلقدمة .1

خااااري  التفاااااىم مااااع اآل ر ااااتةيع اطتوسااااإلر ااااارية، فو  العمليااااات اهساسااااية يف العالقااااات ا إحاااادىاالتصااااا   تعااااد عمليااااة
زدادت احلاهاة رتق  را ع ادلهناة ا، جالما الفكرإىل م ت ى أعل  م  ا ارتقيناأاثر تعقيدا  الما  تصا اال جيصوح ،جفهمهم

 .همر ر عا  م  ادلعرفة الت صصيةإىل عدم االعتماد عل  ادلمارسة، جتةّلب ا

، في اب رساا  جاساتقوا لايس عملياة إ يف ادلؤس ات التعليمياة، ذلاأ أن االتصاا  اربىجتشكل عملية االتصا  أعلية   
 .(13،ص م0222البكري،) التأث  ىذا حداثجال قيمة لو دجن إ ،جإقناعول ى  أتث  

 مشكلة الدراسة .0

التعامااال ج ة التاادريس مشااكلة يف الت ا ااال مااع الةلواااة جالةالوااات الااذي  يق مااا ن وتدري ااهم ي اهااو الكثاا  مااا  أعضاااء ىياااأ
ة التدريس مهارات االتصا  البو ا الفعاا ، جيةوقهاا، الواد لاو أن ياؤم  وضارجرة االتصاا  معهم، جلكت ؽلارس عض  ىيأ

 اآلخار، الارأا أساساها االحابام ادلتوااد ، جتقوال ،ونااء عالقاات ت ا ال" ما  وكنامت الاي ، جأن ؽلتلاأ مهاراتاو،اآلخري مع 
لعماااااااال علاااااااا  تنميااااااااة مهااااااااارة االسااااااااتماع لااااااااديهم، جإدارة احلاااااااا ار جالنقاااااااااش" ، جات ااااااااابالت الةلوااااااااةل ااااااااواء جح اااااااا  اإل
ناجلاااات م ياااا ع علاااا  اهدويااااات، جالدراسااااات ال ااااوقة، جهااااد أ ااااا ت ةطاااالع الواحثااااجة (،13، ص م0221)زبيــــدات،

 التقنياااة العلياااا دلهاااارات االتصاااا  ادلعاىااادة التااادريس يف أعضااااء ىياااأ اماااتالكم يااا ع  تنااااج ت هاااا ممهاااارات االتصاااا ، لكن
  .يف ىذه الدراسات ىناك رقصا  او ا   جتوا لو أن، الفعا  البو ا

ادلعاىاد التقنيااة يف لادى أعضاااء ىياأة التاادريس جقاد الحاا الواحاا  ما  خااال  عملاو يف ادلياادان البوا ا، أن ىنااك يااعفا  
 ماانهم ماااازال ا غلهلاا ن  طويعاااة عملياااة جأن ىنااااك عااددا  اوااا ا  ، جتةويقهااا ،يف فهااام مهااارات االتصاااا  البواا ا الفعاااا العليااا 

 اماتالكوياان مادى دبكاان ما  اهعلياة  ، جقاد جهاد الواحا ، جماا تتةلواو ما  مهااراتاالتصا ، جما تتضمنو م  معل ماات
 :اآلتيةالدراسة ع  طريق اهسئلة  ة، جم  خال  ما سوق ؽلك  ربديد مشكلةييف العملية التدري  ، جشلارستهاىذه ادلهارة

 ــ  مــا مــدى امــة ك ادلعاأــد الةقةيــة العليــا دلاــارات االبوــال اللبــ ي ال عــال مــ  يف ة الةــدر   أعضــاه أي
 وجاة نظر الطلبة والطالبات؟

 يف ادلعاأـد  ة الةـدر  أعضـاه أيـ  مـة كحوائية يف اسةجاابت العيةة دلدى األ ب جد فروق ذات داللة إ
 ال عال بعزى دلةغري اجلة ؟ اللب ي دلاارة االبوال الةقةية العليا

 يف ادلعاأــد الةقةيــة العليــا ةــدر  ة الأعضــاه أيــ  مــة ك فــات يف اســةجاابت العيةــة دلــدى اأــل ب جــد ا ة 
 مةغري ن ع ادلؤسسة الةعليمية؟ ال عال حسب  اللب ي دلاارة االبوال

 



 MIU Journal – V 11 JUNE 2020           11العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية 

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                
 

 

 3 

 الدراسة أمهية ـ 4

 اىاد التقنياة العلياا، لك راو ادلع ، جتنمية مهاراتو لدى أعضاء ىياأة التادريس يف وراز أعلية االتصا  البو ا الفعاإ
 جربقيق اهىداف البو ية ادلوتواة. الراائد ادلهمة يف صلاح العملية التعليمية، م 

  جتةويقها يف اجملا  البو ا. ،مهارات االتصا  البو ا امتالكقد ت هم ىذه الدراسة يف زايدة ال عت أبعلية 
 يف أداء عملهاااام ةجملااااا   ة التاااادريسأعضاااااء ىيااااأ إبمكا ااااا م اااااعدةالااااي  تقاااادض وعااااا الت  اااايات جادلقبحااااات

 البو ا.
 عالقااة وتنميااة مهااارات االتصااا  عنااد العاااملا يف ادلياادان احثا للقيااام ودراسااات شلاثلااة، ذات اثرة اىتمااام الوااإ

 البو ا.

 الدراسة أأداف ـ3

  ادلعاىاد التقنياة العلياا دلهاارات االتصاا  البوا ا الفعاا  ما  جههاة أعضاء ىياأة التادريس يف معرفة مدى امتالك
 ر ر الةلوة جالةالوات.

  ادلعاىااد سااتياةت العيناة الماتالك أعضاااء ىياأة التادريس يف حصاائية يف اج  ذات داللاة إر فاا مادى جها دمعرفاة
 جر ع ادلؤس ة التعليمية. ا ا نسالفعا  تعدى دلتو   التقنية العليا دلهارة االتصا 

 حدود الدراسةـ 3

ادلعهاد العاا  طلواة ، ج جطالواتاو القواةيف مديناة قام الواح  وتةويق ىذه الدراسة عل  طلوة ادلعهد العاا  للمها  اذلندساية  
   .م0202 -0217، خال  العام الدراستيف ليويا وتجطالوا الويضاء يف مدينة للمه  الشاملة

 
 اثنيًا8 اإلطار الةظري للدراسة

ــــــ 1 ، فهاااااا  تفاعاااااال وااااااا اإلر اااااااريةلعمليااااااات اهساسااااااية يف العالقااااااات ا إحاااااادىيعااااااد االتصااااااا  م اــــــ م االبوــــــال8  ـ
طاااااارفا أج أاثاااااار، لتيقيااااااق ىااااااادف معااااااا، جعمليااااااة االتصاااااااا  ماااااا  أاثاااااار العمليااااااات اإلر اااااااارية حاااااادجاث  علاااااا  مااااااادار 

 أبراااااااو (م81770العـــــــد ل  )فاااااااو جقاااااااد عرّ ضلااااااا  ىااااااادف،   مت هاااااااوشاااااااف اي   مااااااااان مكتااااااا ة  أأاليااااااا م، جاالتصاااااااا  سااااااا اء 
ـــــة ســـــل  ية بـــــ   ، اً وآ ـــــر، أو بـــــ  رلم عـــــة مـــــ  امفـــــراد وآ ـــــر  ، بةضـــــم  معل مـــــات، وأفكـــــار  إنســـــان"عملي
ـــــــ  أأـــــــديف ســـــــبي عـــــــدة وبســـــــةخدم أســـــــاليب جادلعاااااااا ،  ، فهااااااا  رقااااااال ادلعل ماااااااات(334 صف مرغ بـــــــة" )ال حتقي

 لتفا اااااايلجةحبيااااا  يااااااتم فهااااام ىااااااذه الرساااااالة وشااااااكل  اااااييح ماااااا  قوااااال ادل ااااااتلم،  ،وااااااا ش صاااااا أج أاثاااااار جإرسااااااذلا
  الي يقصدىا ادلرسل.رف ها 

 االبوال8 أأداف ـ 0

ارتواىااا ،  تياىلهااا، جم يعرىاااف رقلاات رسااالة مااا إىل م ااتلم ماااماا  أجلاا ايت االتصااا  الفعاا  هااذب ارتواااه ادل ااتلم، فاا ذا  ـأــ
 . ، جال أتث  لوجعدض ا دجى ،فاشال   سيك ن هذا االتصا ف
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، فاال ؽلكا  إخوااره دباا ينووات القياام واو، هاا يعتمد االتصا  الفعا  عل  فهم ادل تلم للرسالة ادل ههة إليو، ف ن م يفهم ب
 أج التأث  فيو. 

 .  قدراتوج جيتناسب  ،ح جزلددوشكل جاي لةالباجاالذباىات للم تلم أج  تجادلهارارقل رلم عة ادلعارف  ـ ج

 التأث  يف اذباىات الناس هبدف توي ىا.  ـ د

"إذ حــل لــ  فامــا الرســالة فرقــا ال  عةقــد ادلســةل   ن  ،يعتمااد االتصااا  الناااهح علاا  قواا   ادل ااتلم للرسااالة ـ ه
ـــت بضـــمةةاا  ـــ ي ة، أو ا  ،م1774العـــريف، وادلاـــدي،) ،ال  عةقـــد أن ادلرســـل  عـــ  مـــا  الـــ  فعـــً "دلعل مـــات ال

ساايؤدا ةلضاارجرة إىل توياا  فهاام  ،إيصاااذلاأج توياا  أساال ب  ،أج توياا  الرسااالة ،جعلاا  ىااذا فاا ن توياا  ادلرساال ،(133ص
 ادل تلم ذلا. 

 : يت  مثارية مك انت عل  الني  اآلتتك ن عنا ر االتصا  ماالبوال8 عةا ر ـ 4

 ،جزلاااددا   دف جايااايا  اذلاااحبيااا  يكااا ن  ،االذباىاااات للم اااتلمجادلهاااارات ج  ىااا  رقااال رلم عاااة ادلعاااارف Goal8اذلـــدف ـ أـــ
دلاااذا ير ااب يف رقاال  رف ااو: فااال وااد أن ي ااأ  ادلرساال ،الةالااب ادلاادرب، جيلاات احتياهااات ادلعلاام أج جإمكاااانتجيتناساب 

 الرسالة؟ جم  ادل تهدف م  رقل ىذه الرسالة؟ 

الشا   الاذا  أراو العمال، أايوادأ ج  ،ى  الذا ػلادد اذلادف ما  االتصاا Sourse/sender 8( ادلعل ادلرسل ) ب ـ
اتصااا  يت ااذ يف وعااا جىاا  ، ةلةااالب ىاا  اتصااالوادلعلاام  ا اادء اهااارب ماا  عماال د رقاال الرسااالة إىل شاا    خاار، ج ياا  

اهحيااان  اايوة الكااالم، جيف وعضااها اآلخاار  اايوة اسااتعما  اهههاادة التقنيااة ادل تلفااة، أج اساات دام الكتااب جال ااو رات، 
درهااة ج  ،وجياا ح اذلاادف مناا عمليااة االتصااا  ما  خااال  إمتاااملية م ااؤج  جتقااع علا  ادلعلاام ،جاسات دام رااربة الصاا ت ج  ىااا

، أا أن تُعااد الرسااالة اإلرسااا اخلاربة يف م ياا ع ج  أفعالااو،مااع جات ااا  أق الااو  ،لواات أن يتصاا  هبااا ادلرساادلصاداقية الااي ينو
وا ، جالوعاد عا  جاالختصاار يف ادلعل ماات، جالو ااطة يف التع ،جالدقاة ،ما  حيا  ال يا ح ؛طوقا  دل ا فات الرساالة ا يادة

 رااأن أفكااار ادلشااا ذىنااويف  ادلعلاام أن يضااعاثاار قواا ال ، جأاثاار حضاا را ، ج الرسااالة ا اه كاا نتأن أا اهلفاااظ الوامضااة، 
  .فهمهم للرسالة يفقد تؤثر  جمشاعرىم

، جىاا  الااذا مجاعااةالرسااالة، جقااد يكاا ن فااردا  أج  إليااوىاا  الشاا   الااذا تنتهاات Reciever 8( الطالــبادلســةل  )ج ـ 
عا   ػلادثم الرساالة ت الج  ،(05، ص)غبـاري، وعطيـة د.ت دت ودقاة، جوشاكل فعاا رساالة قاد رّمااارت ال  ما إذاػلدد 

اأساال ب اضاياارات   ادل قاا  التعليماات، فعنااد اساات دام طاار  تاادريس جفااق الةالاابؼلتلاا  دجر ج  ،طريااق احلاا اس اخلمااس
علاا  أاثاار فعاليااة، ج  يكاا ن الةالاابأخاارى ااااحل ار جادلناقشااة،  جعنااد اساات دام طاار م ااتلما  فقاا ،  الةالاابمااثال  يكاا ن 

 جر واتو، جمي لو الش صية.  تعصووع   جيوتعد ،دل ي عيةةم ، جأن يلتد ، جػلللهار ا  ىريةػلدد اهفكا ادلعلم أن

م هااات  علا  ىياأةأتيت أج  مكت واة،تكا ن قاد ج  ،)رلم عـة ادلعـارف وادلاـارات واالااأـات( Message8الرسـالة ـ د 
لة أىاادافها ال وااد أن ل هااو جا  اام، أج أيااة إشااارة أخاارى قاولااة للتف اا ، جلكاات ربقااق الرسااااتعاااو  تتمثاال يف  اا تية، أج 

جالتوادلياة  ادلتيرااة يفهام الةويعاةأن "جعلا  ادلعلام  أاثار ما  معا ،جأال ربتمال ، جاالختصاار ،لو ااطة، جال يا حة تتص 
علا  ت يايح اال  هاميف اإلفصااح عا  فهمهام للرساالة، حاط ي اتةيع أن يعمال مع الةاالبللت ا ل، جيعمل عل  إشراك 
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الاا اعت وتعقيااد  ادلعلاامواانعم، فاا ن  الااذا  الوااا  تكاا ن اإلهاوااة عناوادلفااىيم، جواادال  ماا  أن ي هااو إلاايهم ال ااؤا  ىال فهمااتم؟ 
 .(03،ص م0224الغراري،)هم؟" الت ا ل ي هو إليهم ال ؤا  ماذا فهمت

خالذلاا الرساالة، جقاد تكا ن مرئياة،  ىت ال اسةة الي تنقال ما ، )امساليب الةدر سية(Channel 8 ةاة االبوال ـ  ه
 ،ن اساتعما  جسايلة مش شاة يف االتصاا ، أج اسات دام رماد  ا  جاياحه ،ذبمع وا اال ذلاأ جقدمسعية، أج اتاوية،  أج

فااادلعلم  دلرساال جادل ااتلم،ماا  ا أن تكاا ن قناااة االتصااا  جايااية جمناسااوة لكاال ّ ماا   جلااذا ال مناااصيعرقاال االتصااا  جالفهاام، 
 هم،، جفهااام زلت اىاااا، جالااذا ال يراعااات الفااارج  الفردياااة ويااانإدرااهااااالةاااالب ي ااات دم ألفاظاااا  معقااادة يصاااعب علاا   الااذا

 ،ات أخارى لنقال الرساائل مثال تعوا ات ال هاوقنا  أيضاا  ىنااك ج أج ادلهاارة اضاددة،  ،يصعب عليو ت  ايل اضتا ى التعليمات
أاثاار اساااتمرارية يف ذىااا  جمااا    ادلعاااا  أاثاار جيااا حا ،  جاإلشااارات، جالتلميياااات، جتناا ع طوقاااات الصااا ت، الااي ذبعااال

 ادل تلم.

، الةالااب إىل ادلعلاام ما راهعااة العل مااات ادلجيقصااد هباا رد ادل ااتلم علاا  الرساالة، أا  Feedback8 الةغذ ــة الراجعــةـ وـ
أعلا  درهاة ما   تتا افرجلكات  جتق ض ىاذا االساتقوا ، للرسالة، الةالبمدى استقوا   معرفة ادلعلمدج ا ل  ي تةيع جم  

دير قاال دلعلامةوادال  ما  احلا ار يف اذبااه جاحاد، جيُفابض  ،ال ود أن يك ن ىناك ح ار وا طريف االتصاا  ،التوذية الراهعة
جالعمال علا  ربليلهاا، لقيااس مادى ربقياق اذلادف الاذا خةا  لل  ا   إلياو، جمادى وعاد  ،إحداث تلأ التوذية الراهعة

  التعليمية.م  فهم ادلادة  الةالب

لاااي تااادرب أا ماادى قااادرة ادل ااتلم علااا  االسااتفادة مااا  ادلعااارف، جتةوياااق ادلهااارات ا Effect8االســـةجابة أو ام ـــر ـ زــ
يف  ماا  توياا  ؛اهثاار الااذا طاارأ عليهااافئااة ادل ااتهدفة، ج اسااتياوة الغلاويااة هدياادة، أا ماادى إجاات اااب اذباىااات  ،عليهااا

 يافة شتء هديد ذلا. إ ادلعل مة، أج ال ل ك، أج

جادلعن يااة،  ىاات ال ساا  الااذا تااتم فيااو عمليااة االتصااا  وكاال عنا اارىا ادلاديااة8 ة(بيئــة االبوــال )القاعــة الةدر ســيـ  ح
ع امال اهماان جال االمة تا افر ، ج الةاالب هلا س لياة جتن يمهاا، ج  ،اخلدمات، جالتيهيدات، جم احة القاعاة فادلادية مثل
 للةالب. مناخ  م ادلعن ية ت ف  عنا ر ىذه الويئة  م ج  ىا، ج  ،، جحالة الته يةفيها م  ادل اطر

ع  طريق سالة ت لم وصيوة ؽلك  رقلها، فالر  عدّ أا أن تُ  ،(Encoding) الفكرة أج ادلعل مة ينووت أن ترّمد 8اللميز ـ3
جلتيقيق االتصا  الفعا  "ينووت أن يفهم   ،جتف  ىا، جيضع لكل رمد مع  ،وفأ ىذه الرم زيق م ادل تلم احل اس، ج 

م  ادلرسل جادل تلم ر ام البميد ادل ت دم، فادلرسل ي تةيع البميد، جيتمك  ادل تلم م  حل الرمد يف ي ء اخلربة  ال  
الي ؽلتلكها ال منهما، جغلب أن تك ن لدى ادلصدر جادل تلم خربات متشاهبة لالتصا ، م  أهل أن يك ن االتصا  

ي تةيع ادلصدر ترميد الرسالة م  خال  روةها وتلأ اخلربة"  ، تلم ال اوقةمؤثرا ، جةست دام ادلعل مات ادلتعلقة خبربة ادل
 .(133 ، صم1774العريف، وادلادي،)

ى  ترميد دلفه م ما، جعل  ادل تلم فأ تلأ الرم ز جترمجتها،   االستياوة ذلا ورم ز أخرى م ههة إىل فاالتصا  
تعاو  لف ية، جال  ميف شكل إشارات، أ مأ ،يف شكل لوةس اء  ،الت ا ل يتةلب استعما  الرم زفالش   ادلقاول، 

 .(31، صم1774عر  ب،أب  ) ا .لتلأ الرم ز مع  خا  تشارك يعةم
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 ، جتع قاو،التعليمياةىناك العديد م  الع امل جادلع قات الاي تعرقال االتصاا  أثنااء حادجث العملياة مع  ات االبوال8 ـ 3
  فيما أييت: جالي ؽلك  ت يييها

علاا  لااذا ، ج الةالابذى  لاا التعليميااة ادلاادة إيصااا  ادلعلاامذلأ يصااعب علا  فا 8ق ضــ ع الةــدر ب لطالــبرغبــة ا عــدمـ أـ
اضتاا ى  أعليااة لااو ربزماا  أن ياان م فعالياتااو دبعااد  عنااو، جأن ياا واادال   الاادرس،يف الت ةااي  دل ياا ع  الةالاابيشاارك  أن ادلعلاام

 عا  الكلمات جادلصةليات العلمية. دل مف را  ج  ،ادل ي عتتناسب مع  تعليميةأساليب  م ت دما   التعليمت،

عا   الةالابادلعل ماات يف ذىا   تثوياتو أن يق م ادلعلمعل   :السابقة ل  عدم ربط م ض ع الةدر ب ابدل ض عات ب ـ
جمتاااري  حاال  ،شاااتمثاال ادلناق ،م ااتندة علاا  اخلااربة م طاار  تاادريسريااق روةهااا دبااا سااوقها ماا  معل مااات، جأن ي اات دط

 .  ما ال يريد، جيهمل م  ادلعل مات ما يريد تال ينتقج  ىا، جأ ،ادلشكالت

يف  الةاااالبوعاااا  ال يشااااركيف اثااا  مااا  اهحيااان  8وشـــرودمل ادلســـةمر ،دل ضـــ ع الةـــدر ب الطالـــبعـــدم فاـــ   ج ـ
عادم اىتماام  أج و اوبي اوب عادم القادرة علا  االساتيعاب،  الاذا و اوب التشا يا الاذىي ،التعليمياةفعاليات ا ل ة 

 تتناساب ماع ي ات دم أسااليب تدري اية أن ادلعلامجعلا   الةالاب،، أج إرىاا  التعليمات ع وة ادلقارر  و وب ، أجالةالب
قااادرا  علااا  ت  ااايل  ،الةالااابيكااا ن متفااااعال  مااع  جي ااات دم لوااة ساااهلة جمعااربة، جأن ،م اات ى الةالاااب الفكاارا جالثقاااايف

 رسالتو و ي ح.

دلاماا   إيكا ن ملماا   أن ادلعلام ينووات علا : اجل أر ة يف ادلقرر الةعليمـ  أ ةـاه الةـدر  ةقاط على ال ادلعل عدم بر يز  د ـ
، جتعيااق تكامال عملياة االتصااا ،  الةالاب تشاتتالااي  ،يقلال ما  الكااالم جاهحاديا  اهخارىج  ،اافياا  ةضتا ى التعليماات

ط يف ال يفار   ات جأفكاار مت ل الة منةقياا ، جأةايف  ا رة خ يقدم ادلادة التعليميةج  ال يعلمو، ال يدعت معرفة مااما عليو أ
 تقدض أاثر م  فكرة يف جقت جاحد. 

ارااب اض ااا س يف يرااااد علاا  ا  ادلعلاام أن ينووااات علاا  :واإلدراك احلســ  ،عــدم الل يـــز علــى اجلانـــب الةطبيقــ  ه ـ
يكااا ن  أنمااع ياارجرة ادل تلفااة، جالااادايرات ادليداريااة،  ي اات دم اجمل ااامات، جالنماااذج، جاهههاادة ، اااأنعملياتااو التدري ااية

 ، جلدى مجيع ادلشاراا. يف مجيع أضلاء القاعة التدري يةما    تو م م عا ، جمفه  

 الةالابساووا  ما  أساواب عادم ج ا   الرساائل إىل  يعاد ىاذا :عـدم الراحـة دا ـل القاعـة الةدر سـيةب الطالـبشـع ر  وــ
جالته يااة، جتاا افر ا ل ااة  ،يتأاااد ما  يااو  درهااة احلارارةج  ،ويئاة  منااة للةااالب ادلعلاام ياا فر أن لااذا غلابوصا رة جايااية، ج 

 الذي  يعار ن م  أعراض مريية داخل القاعة. لةالبة يهتم ية، جأناءة ادلناسوة داخل القاعة التدري ادلرػلة، جاإلي

، يتعمااادا قااد ال ذذباااه ر عياااات معينااة ماا  جهاا ه اهشاا اص، أج ادلالواااس، أج   ىااا جالاا يتكااّ نا الااذ :لةعوـــبا ـ ز
اثار ، تك ن سووا  يف عدم ج    الرسائل وشاكل أدبيادثتهم أحياان  قول الودء  ،ع  اهفراد تتك ناهحكام ال ريعة الي ف

،  لمعلامينشاّد ل واد  أن الادرس يا ع دل الةالابيشاد ارتوااه  أن هم، جعل  ادلعلما  يف عدم فهمجتك ن سوو جي حا  جدقة،
ره يهااتم دب هاا ، جينكاار علاا  اآلخااري  جههااة ر اارىم، جأنال يتييااد ل ههااة ر اار ماااأ، ج م ياا عت متامااا  أن ساال او جأال يعتقااد 
   و.معل ماتقداتو يف شكل ال تؤثر قيمو جمعتغلب أ ، امادجن موالوة
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 تق يمها إىل ر عا:  ، جةإلمكانلالتصا  أشكا  اث ةأشكال االبوال ومااراب 8 ـ 4

هفكااار جادلعااا  إىل اآلخااري  الكلمااات جاهلفاااظ، أا رقاال ا عااربىااذا الناا ع ماا  االتصااا  يااتم  االبوــال الل ظــ 8 أواًل8
 منها:  ،جلو مهارات متعددة ،طة الكلمات جاهلفاظاسو  

ػلااادد اذلااادف مااا  احلااادي ،   ادلعلاام أنرة يتةلاااب مااا  : اساات دام ىاااذه ادلهااااماـــارات الة ـــدث واســـةخدام الوـــ تـ أـــ
يت ق  واا احلاا جاآلخار  أنعليو لملل، ج لهن ذلأ يدع   ،الثاوتة تينب رربة الص تجي جيتكلم وص ت جايح جمرتفع،

 power of) احلاادي  أحياااان  ال يقاال عاا  أتثاا   ا  أتثاا   ن للصاامتإ إذ ،عت ارتواااه ادلشااارااعاا  احلاادي ، فهااذا ي ااب 

silence)  ،يتاااااوع ردجد أفعااااا  صااااعوة، جأن الكلمااااات ال اساااات دام جعاااادم ،حلاااادي ة عليااااو عاااادم االسااااتئثار امااااا غلااااب
 ػلافا عل  اوت امتو احلقيقية. الةالب، ج 

غلعال االتصاا  ال أػلارص علا  تفاعال ادلشااراا ماع حديثاو، ج  أن ىذه ادلهارة تتةلب م  ادلعلام :ماارة إدارة احل ار ب ـ
 ،ودب يااا ع وصااا رة ااملاااةجيلااام ، العااارض وشاااكل هيااادجأن ي اااع  لبساااير احلااا ار اإلغلاااا ، جيعاااد  ،يف اذبااااه جاحاااد فقااا 

م، ياااتكلم ولوااة يفهمهاااا ادلشاااارا ن، جمتاااس جاقعهااا أنجػل ااا  إدارة ال قاات وفعالياااة، اماااا علياااو  ،جي ااتعد هسااائلة ادلشااااراا
 . للةالب أبمسائهم يش ج  جيتينب اإلفراط يف ادلثاليات،

اهساائلة منهاا د مادى إهاوااة ادل اتلم لل ااؤا ، ج جرباد ،ىاات الةريقاة الاي ي ااأ  هباا ادلرساال :م امسـئلةماــارة اســةخدا ج ـ
دء احلا ار ، جىات مالئماة هادا  لواإهاواةالي ربتمل أاثار ما   ؛جاهسئلة ادلفت حة ال،ج رعم تنيصر إهاوتها وا الي  ؛ادلولقة

رقةااة معينااة  ت ياايحأج  ،لتيفيااده علاا  ادلشاااراة عينااوو ا  الااي ت ااتهدف ش صاا ؛جربفياادىم، جاهساائلة ادل ههااة امااع ادلشااارا
 ا اخلربة يف رلا  ما. ادلشاراا ذ أحد قول م 

جتعاد رهاع الصادى،  أيضاا   جيةلق عليها : يقصد هبا رد ادل تلم عل  الرسالة ادل ههة إليو،بقدمي الةغذ ة الراجعة ماارة ـد
اهعليااة، هرااو  يف ىااذا الاارد  ايااةج  ،(55، صم0223)دمحم،تماال دائاارة االتصااا  لتك ، ار ادلرساالتكملااة ماا  ادل ااتقول حلاا

 جتف  ىا.  ،يدجد ادلرسل دبعل مات ع  ايفية تلقت الرسالة

ما   ،د ق لاو وةريقاة فعالاة ايا ة ماا يارا يرجرة عدة، منها صفاتتصا  ادلكت ب ينووت أن يتص  واال :ماارة الكةابة ـأ
احتاا اء الرسااالة ادلكت وااة علاا  ااال ادلعل مااات اااذلأ ج الكلمااات ادلناسااوة، جت  اايل ادلعااا  أبقصاار الةاار ، خااال  اختيااار 

 . ق ادلةل وة لتيقيق اذلدف التعليمتجاحلقائ

ها  عواارة عا  رقال اهفكاار جادلعاا  فالكلماات،  أج: يف ىاذا االتصاا  ال ت ات دم اهلفااظ االبوـال غـري الل ظـ  اثنيـا8ً
 جاقعياااا  الف ا ااال جالفرجقاااات واااا رااا عت االتصاااا   ااا ج الرمااا ز، اإلشاااارات، أج  ا  ااام، أج ق إؽلااااءاتآلخاااري  عااا  طريااال

 ا  يؤدا إىل عدم فعالية االتصا .الث جإ فا ا البايد عل  أحدعلظاىرة، ج 

 : ، منهاهاراتم  ادلأر اع جلالتصا     اللف ت 
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 :  ماارة اسةعمال لغة اجلسدـ 1

أرااو  ، ليشااعرقلاايال   ادلشاااركال وااد ماا  ادلياال ةذباااه ج  ينوواات ال قاا ف وشااكل ؼللاا  ماا  التشاانل، :وادليــلأســل ب ال  ــ ف أ.
  زل  االىتمام.

علاا  الت ا اال الوصاارا ماااع افا ػلااج  االوت اااام،اج  علاا  ادلعلاام أن ػلاا: حر ــة الــرأس وبعبــريات ال جــ  ولغـــة العيــ نب.
 االذباىات.  الجيف   ،عل  مجيع ادلشارااالبايد مع االحتفاظ ةلرأس مرف عا ، ج  ادلشاراا،

  ت ارتوااااه ادلشااااراا،يشاااتال  اااات،  يق لاااواسااات دام إؽلااااءات تتناساااب ماااع ماااا للمعلااام  امااا  الضااارجر : حر ـــة ام ـــدي .ج
معااا  سلتلفاااا  يف وعاااا  دام إشاااارة اه ااااوع؛ هن ذلاااأ قاااد ؽلثااال، وااادال  مااا  اسااات ةم إشاااارة اااا  الياااد ادلفت حاااااسااات دا

 الثقافات. 

: االتصااا  الرمادا ىاا  الااذا ػلادث وااا مرساال جم اتلم، دجن اساات دام اهلفاااظ ادلكت وااة أج ماــارة االبوــال الرمــزيــ 0
ل هيااد، وشااك ا  ادلكااان ر يفا اااأن يكا ن ،  عليااو ما  خااال  م اقاا  معيناةي اتدج ، جتعو اتااو ادلنة قاة، أج حراااات ا  اد

نااا ع ل جاااذلأ ؽلكاا ذلاتفااو اخلاااص أثناااء عمليااة التعلاايم،  وقفالاااإج  ام ادلعلاام لل قاات ادلتاااح،احب اااج  جادلقاعااد مرتوااة جمن مااة،
 .س أن يرسل رسالة م  مرتديهاادلالو

 ججقااتا، منهاا ، جأن يعاارف أعليااة ااال ّ جمهاراتاو االتصااا أبشااكا  جاعيااا  جعيااا   مااا   أن يكا ن ينوواات علاا  ادلعلاام جونااء  عليااو 
 . هن ذلأ يؤثر يف رد فعل الةالب استعماذلا،

 الدراسات السابقةاثلثًا8 

لتقنياات البو ياة يف ، ىدفت إىل معرفة أثر التدريب عل  مهاارات  االتصاا  يام  مانهل ا(م0223ـ دراسة احلس  )1
اسااات دمت الدراساااة ادلااانهل التياااريت، جاساااتمارة ادلالح اااة ادلعلماااا يف ا امعاااة ادل تنصااارية يف العااارا ، جقاااد ج  أداء الةلوااة

لصاااال العيناااة التيريوياااة، جأج ااات الدراساااة  إحصاااائيا  أداة  ماااع الويااااانت، جااااان مااا  رتائيهاااا جهااا د فااارج  دالاااة الي مياااة 
هاارات أتاياد مت يف أداء الةلوة، جاذلأ وضارجرة أداة ادلالح ة دلهارات االتصا  يف تقييم م ت ى ظه ر ادلهارا ةعتماد

 رائق التدريس.االتصا  يم  مفردات منهل ط

لااادى ماااديرا  ، ىااادفت إىل معرفاااة عالقاااة ظلااااذج الت ا ااال ال اااائد ماااع ادلعلماااا جادلعلماااات(م0227حةـــ ن )ــــ دراســـة 0
هل ال  ااااافت ةلاااا الء التن يماااات يف جاالااااة الواااا ث يف  اااادة، جقااااد اساااات دمت الدراسااااة ادلاااان اإلعداديااااة جمااااديرا اادلاااادارس 

يماات لاادى ادلعلمااا جادلعلمااات ااراات اواا ة، جعاادم ويناات أن الدرهااة الكليااة للاا الء التن ج أداة ذلااا، التيليلاات، جاالسااتويان 
تن اايم  ىااذه الدراسااة ت  ااياتساان ات اخلااربة، جماا   الت صاا ، أج تعاادى دلتواا ات ا اانس، أج إحصااائيا  جها د فاارج  دالااة 

وعاااادم  تهمدجرات للمااااديري  جادلااااديرات حاااا   ظلاااااذج الت ا اااال، ججيااااع معاااااي  لتقياااايم ادلااااديري  يف رلااااا  الت ا اااال، جتاااا عي
 ظلاذج ت ا ل    زلووة. است دام

ماادى شلارسااة مهااارات االتصااا  وااا ادلااديري  ماا  جههااة ر اار ادلعلمااا،  معرفااة، ىاادفت إىل (م0212ـــ دراســة  ــاب ر )4
جقااد اسااات دمت الدراسااة ادلااانهل ال  اافت التيليلااات، جأعاادت اساااتوياان   مااع الويااااانت، جأشااارت إىل جهااا د عالقاااة ذات 
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جم ات ى الكفااءة الذاتياة، جأج ات الدراساة إبقاماة دجرات تدريوياة لتي ااا  ،شلارساة االتصاا  ىيف م ات   إحصاائيةداللاة 
 خر.مهارات االتصا  لدى ادلديري ، جتق ض عملية االتصا  داخل ادلؤس ة التعليمية م  حا آل

دلهاارات االتصااا  م ات ى شلارساة مشاريف البوياة العملياة  معرفاة، ىادفت إىل (م0211اجلـ اد ) ــ دراسـة  ةـد ل، وعبـد3
البوا ا يف الياة البويااة يف هامعاة اهقصا  يف  اادة، جقاد اسات دمت الدراسااة ادلانهل ال  افت التيليلاات، اماا اساات دمت 

اهجىل اساتوارة شلارساة االتصاا ، جالثارياة اساتمارة مقاولاة دلعرفاة مع قاات االتصاا ، جت  الت الدراساة إىل  ؛للدراسة أداتا
تعاادى دلتوا ات ا انس، أج الت صاا ، أج احلالاة ال ظيفياة للمشاارفا البوا يا، جااان ماا   ئيا  إحصااعادم جها د فاارج  دالاة 

يف  اإلر اااريةادلشاارفا جالةلوااة دلعرفااة أىاام مع قااات االتصااا ، جتعديااد العالقااات ت  اايات الدراسااة عقااد جرش عماال تضاام 
 الويئة التعليمية.

اماتالك مادير ادلدرسااة الثار ياة العاماة يف مديناة دمشاق دلهااارة ، ىاادفت إىل معرفاة درهاة (م0214ادلـ   ) ــ دراسـة عبـد3
ويناات جهاا د فاارج  ج أداة ذلااا، هل ال  اافت التيليلاات، جاالسااتويان االتصااا  البواا ا الفعااا ، جقااد اساات دمت الدراسااة ادلاان

 تاباجح وااخاربة درساا الاذي  ؽلتلكا ن سان ات تصاب يف  اال ادل ،يف استياةت العينة تعدى دلتو  اخلاربة إحصائيا  دالة 
تعاادى دلتواا  ا اانس، جأج اات الدراسااة وضاارجرة وناااء واارامل  إحصااائيا  ساات ساان ات، امااا ويناات جهاا د فاارج  دالااة ج ثااالث 

 جاهفكار. اآلراءتدريوية تتناج  مهارات االتصا ، جعقد لقاءات جردجات وا ادلديري  لتواد  

 اهسااااتذةااء االهتماااعت جمهااارات االتصااا  لاادى ىاادفت إىل قيااااس العالقااة وااا الااذ  (،م0213ـ دراســة  ة ــ  ) 4
أداة  ماع الويااانت، نهل ال  افت، جاسات دمت االساتويان ا امعة ا دائرية يف ا دائر، جقد اتوعت الواحثة ادليف اإلداريا 

عالقاة واا عادم جها د ج جأظهرت الدراسة جه د عالقة وا الذااء االهتماعت جمهااريت التيادث جالقاراءة لادى اهسااتذة، 
منهاااا يااارجرة  ،الاااذااء االهتمااااعت جمهاااارات االساااتماع، جالكتاواااة، جالتفكااا ، اماااا ت  ااالت إىل رلم عاااة مااا  الت  ااايات

ا امعياة، جادلشاااراة يف الادجرات التدريويااة لتنمياة ىااذه  اإلدارةداخاال  جمهاراتااو جتة يرىاا االىتماام وتنمياة أساااليب االتصاا 
 تصالية الش صية.ادلهارات، جالتيكم يف ادلعيقات اال

يف مؤس اااات  طويعاااة العالقااة وااا مهاااارة االسااتماع جالرياااا الاا ظيفت معرفااة، ىااادفت إىل (م0214ـــ دراســـة العمــري )5
أداة  ماع الوياااانت، جأظهارت جهاا د هل ال  افت التيليلاات، جاالساتوارة جقااد اسات دمت الدراساة ادلاان ،اهعماا  ال اع دية

ر، جاحلالاة االهتماعيااة، جأج ات الدراساة وتا ف  الويئااة ادلناساوة لالساتماع، جالعماال تعاادى دلتوا ا العما إحصاائيا  فارج  دالاة 
 عل  تعديد مهاراتو يف الويئة التعليمية.

، ىاادفت إىل معرفااة جاقااع االتصااا  اإلدارا لاادى معلماات التعلاايم االوتاادائت و اليااة م ااتوا  يف (م0215ـــ دراســة دمحم )6
ل  اافت التيليلاات، ج ااممت اسااتوياان  ال ااائد، جقاد اساات دمت الدراسااة ادلاانهل اا دائار، ماا  خااال  معرفااة راا ع االتصااا  

ا اخلااربة جالت صاا ، يف حااا أظهاارت   تعاادى دلتواا إحصااائية، جت  االت إىل عاادم جهاا د فاارج  ذات داللااة أداة للدراسااة
كثياا  عملياااات تعاادى دلتوااا  ال اا  لاادى معلماات التعلاايم االوتااادائت، جقااد أج اات الدراسااة وت إحصااائيا  جهاا د فاارج  دالااة 

التدريب للمعلما جادلديري  م  أهل االتصا  الفعا ، جاالىتمام ةالتصا  اإلدارا الصاعد، جفتح مجيع قن اتاو، جتةوياق 
 سياسة الواب ادلفت ح.
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ـــ دراســـة جعـــرون 7 ، ىااادفت الدراساااة إىل معا اااة ا  اراااب اإلدارياااة جالتن يمياااة جاالتصاااالية دلهاااارات شلارساااة (م0216)ـ
هل ال  ااافت ، جقاااد اساات دمت الدراساااة ادلاانة دائاار يف ادلؤس ااات احلك مياااة ج اا  احلك مياااة جأسااااليوها عامااةالعالقااات ال

ةلا  اهعلياة يف رب اا العالقاات العاماة  ا  أداة  مع الويااانت، جأظهارت أن للمهاارات االتصاالية أثار التيليلت، جاالستويان 
الالزمااة  اإلمكاااانت دبؤس ااات اتصااا  ا دائاار، جقااد أج اات الدراسااة أبعليااة تاادريب العاااملا، جرب ااا مهااارا م، جتاا ف 

 هداء أدجارىم.

، ىاادفت إىل معرفااة أىاام مع قااات االتصااا  الفعااا  يف الصاا  الدراساات ماا  جههااة ر اار (م0216دراســة الــزغ  )ـــ 12
لماات الصاا  يف زلاف ااة دمشااق، جقااد اساات دمت الدراسااة ادلاانهل ال  اافت التيليلاات، جاالسااتويان أداة  مااع الوياااانت، مع

تعادى  إحصاائيا  ا انس جاخلاربة التدري اية، ججها د فارج  دالاة  اتعادى دلتوا   إحصاائيا  جم  رتائيها، عدم جه د فارج  دالاة 
 ت افر مهاارات االتصاا  ا ياد يف الصا ، جالتن ايق ماع أجليااء اهما ر حلالجأج ت الدراسة وضرجرة  دلتو  ادلؤىل العلمت،

 أتايد عقد الدجرات التدريوية لتمكا ادلعلما م  امتالك ادلهارة.ادلشكالت الي تع   االتصا ، ج

ذه ىااوااا ج  هاااخااتالف وينوعااا رقاااط اتفااا  جاعاا دة إىل الدراسااات ال اااوقة صلااد ةل 8الةعقيــب علــى الدراســات الســابقة
 الدراسة، ر تعريها فيما أييت:

ثلت يف ربديد مشاكلة الدراساة، ججياع الت اابالت، جإثاراء اإلطاار دراسات ال اوقة متم  ال الدراسة احلالية ستفادةأجهو ا
 جوناء أداة الدراسة، جربليل النتائل. الن را، جطر  اختيار ادلنهل،

دراساااة احل اااي  مع ااام الدراساااات ال ااااوقة، ةساااتثناءاسااات دمت ىاااذه الدراساااة ادلااانهل ال  ااافت التيليلااات، ا ادلـــةا 8 ـــــــ
 الي است دمت ادلنهل التيريت. (م0223)

ـــ أداة  ماااع الويااااانت جادلعل ماااات، دامها لالساااتويان اشااابات ىاااذه الدراساااة ماااع الدراساااات ال ااااوقة يف اسااات  امداة8 ـــــ
 ادلالح ة. أسل بالي است دمت ( م0223) ي جاختلفت مع دراسة احل

ـــ يااارجرة اماااتالك عااا  يتضاااح يف أتاياااد رتاااائل الدراساااات ال ااااوقة ف ،ىاااذه الدراساااة للدراساااات ال ااااوقة أياااافتوأماااا ماااا  ـــــ
ىااذه الدراسااة جملاات رلتمعااا  دراساايا  م ػلااا أبيااة ماا  أن  ر معلاا  الااادلعلمااا جادلااديري  دلهااارات االتصااا  البواا ا الفعااا ، 

جههااة  إيضاااح ىااذه الدراساة ، امااا حاجلاتعليهاا متياادا   ضاافتي اهماار الاذادراساات يف ىااذا اجملاا  ح ااب علام الواحاا ، 
 ادلعاىااد التقنيااة العليااا دلهااارة االتصااا  البواا ايف ة التاادريس أر اار الةلوااة جالةالوااات فيمااا يتعلااق دباادى امااتالك أعضاااء ىياا

 ، جاخلرجج وت  يات جمقبحات قد ت هم يف تة ير ىذه ادلهارة جتنميتها.الفعا 

 واإلجراهاترابعًا8 الطر قة 

منهل يادرس ظااىرة أج قضاية م ها دة حالياا  ؽلكا    ادلنهل ال  فت التيليلت، جى  "است دم الواح :مةا  الدراسةـ 1
، م0222امغـــا، وامســـةاذ،)الويااا ، دجن تااادخل الواحااا  فيهاااا"  يصااال منهاااا علااا  معل ماااات ذبياااب عااا  أسااائلةتال

 .(64ص
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ادلعهاد طلواة ، ج جطالواتاو القواةيف يتأل  رلتمع الدراسة ما  مجياع طلواة ادلعهاد العاا  للمها  اذلندساية  رلةمع الدراسة8 ـ0
 يوا ذلأ. (1)جطالوة، جالشكل رقم  ا  طالو (664)، الوال  عددىم جطالواتو الويضاءيف العا  للمه  الشاملة 

 ( ب ز ع رلةمع الدراسة1الشكل ر   )

يف  دلهاا  اذلندساايةا ا؛العااالي ي ادلعهاادماا  ااال ماا   ،جطالوااة ا  طالوا (433)تك راات عينااة الدراسااة ماا   ـــ عيةــة الدراســة48
، ما  رلتماع الدراساة %(32)، جىت عيناة تشامل م0202 -0217الويضاء، للعام الدراست  يف دله  الشاملةالقوة، جا

 ذلأ. يوا (0)جالشكل رقم 

 ، ون ع ادلؤسسة الةعليميةاجلة  ي( ب ز ع عيةة الدراسة حسب مةغري 0الشكل ر   )



 MIU Journal – V 11 JUNE 2020           11العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية 

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                
 

 

 12 

ادلعاىاد يف التادريس  أعضااء ىياأة اماتالكذلأ دلعرفة مادى ج أداة للدراسة، لواح  االستويان : است دم اأداة الدراسةـ 3
طااالع علاا  اهدب البواا ا ، جوعااد االالةلوااة جالةالوااات راالتصااا  البواا ا الفعااا  ماا  جههااة ر ااالتقنيااة العليااا دلهااارات 

جالدراساااات ال ااااوقة ادلتعلقاااة دبشاااكلة الدراساااة، قاااام الواحااا  وتيدياااد اجملااااالت الرئي اااة الاااي جملهاااا االساااتويان، ج ااايا ة 
وعد القياام أبعماا  احلاذف ج  ،خلرباء جادلت صصاالفقرات يف ال رلا  يف   ر ا اهجلية،   عرض اهداة عل  عينة م  ا

 ظهار اهداة يف   ر ا النهائية.جالتعديل، مت إ

ـــ3 ـــدات )فاااو يعر   ـــدق امداة8 ـ ـــاس مـــا وضـــعا مجلـــ " أبراااو (م1766،عبي جقاااد قاااام  (13)ص ،" ـــدرعا علـــى  ي
قااام ا  الااذي  صصااا، جادلتاالسااتويان علاا  عينااة ماا  اخلاارباء ماا  خااال  عاارض  ،أاااد ماا  الصااد  ال اااىراتالواحاا  ةل

يا ء ذلاأ مت تعاديل وعاا  علا ربتاو، ج رتماء اال فقارة للمياا  الاذا تنادرج فقرات االستويان، جمدى ا يف  رائهمداء وإب
 رلاالت. (3)م زعة عل   ،فقرة (43) ىاجاستوعاد أخرى، ليصوح عدد ،الفقرات

ط وااا درهااة ااال رلااا  يف حب اااب معااامالت االرتواااجذلااأ  ،لتيقااق ماا  الصااد  الونااائت ل وعااادامااا قااام الواحاا  ة  ااا 
 .يوا ذلأ (1) الدرهة الكلية، جا دج  رقمج  االستويان

 الدرجة الكليةو ( معام ت االربباط ب  درجة  ل رلال 1اجلدول ر   )
 مسة ى الداللة الدرجة الكلية اجملال

 0.00دالة عند  0.8.0 الة دث واسةخدام الو ت
 0.00دالة عند  0.300 االسةماع

 0.00دالة عند  0.7.0 احل ار إدارة
 0.00دالة عند  0.800 الكةابة والقراهة

 اجملاالت ترتو  ةلدرهة الكلية لالستويان. يتوا م  ا دج  ال اوق أن مجيع

ادلقيـاس للةةـائ  ن سـاا بقر بـاً يف  ـل مـرة  طبـ  فياـا علـى اجملم عـة ن سـاا  إعطـاه": يقصد ةلثواات  بات امداةـ 4 
 مت ح اب ثوات اهداة وةريقتا علا:ج  ،(م1760،041)أب لبدة، ،"رادم  امف

،   ص، جالفقارات الدجهياة سالفقارات الفردياة  هادأي ؛ذبدئاة فقارات االساتويان إىل  تمتا إذ 8طر قة الةجزئة الةو ية . أ
تصاييح معاماال االرتواااط و ساااطة معادلااة   مت ح ااب معاماال االرتواااط وااا درهاات اهساائلة الفرديااة جاهساائلة الدجهيااة، 

 سو مان جوراجن، جادلعادلة ىت:

    
   

    
 

 (.13،صم1762أب حطب، و ادق،) 
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  :اآلتيةمعامل ثوات االستويان ح ب ادلعادلة  إلغلادلفا ارجرواخ: است دم الواح  ىذه الةريقة إطريقة  ب .

   
 

   
    

∑   
  

 
   

  
 

  

 يوا ذلأ. (0)جا دج  رقم  ،(433ص، م1776)ع دة،  

  رونباخ لكل رلال م  رلاالت االسةبيان  إل ا( معام ت 0اجلدول ر   )

N of Items Cronbach's  Alpha 
43 0.7.0 

، جىا  مؤشار ياد  علا  أن اهداة تتمتاع ودرهاة عالياة (2.542)يتوا م  ا دج  ال اوق أن معامال الثواات الكلات ولا  
 الدراسة. يفم  الثوات تةمئ  الواح  إىل است دامها 

 :اآلتية اإلحصائية: مت است دام ادلعا ات ادلسةخدم اإلحواه ـ5

   جاااذلأ ارببــاط ســبريمان وبــراون ومعامــل، ارببــاط بريســ نمعامــل حل اااب الصااد  جالثوااات اساات دم الواحاا ،
 . رونباخ  إل امعامل اربباط 

 وال زن الةس ، وال سط ادلرجح، الةكرارات الواح  ملا اهج  جالثال ، است دلإلهاوة ع  ال ؤا  . 
  لويان داللة الفرج  وا رلم عتا. ،()تا ةبارا  الثا ، است دم الواح  لإلهاوة ع  ال ؤ 

  امسًا8 عرض الةةائ  وحتليلاا

الةدر   يف ادلعاأد الةقةية العليا دلاارة االبوال اللب ي  أعضاه أي ةما مدى امة ك  ونو 8 ،السؤال امول
 ؟ال عال م  وجاة نظر الطلبة والطالبات

 امتالكدلدى  العينةهاوة ع  ىذا ال ؤا  است دم الواح  التكرارات، جال س  ادلرهح، جال زن الن ت الستياةت لإل
ال فقرة م  فقرات االستويان، جا داج    يف الفعا  رة االتصا  البو ااالتدريس يف ادلعاىد التقنية العليا دله أعضاء ىيأة

 توا النتائل الي ت  لت إليها الدراسة. (4-3-3-4)أرقام 

ماارة  رلالفقرات اجملال امول؛ )كل فقرة م  ( الةكرارات، وال سط ادلرجح، وال زن الةس  ل4اجلدول ر   )
 (   الة دث واسةخدام الو ت

ال سط  اجملم ع البدائل ال قرة م
 ادلرجح

ال زن 
 الةس 

 بربيب
3 . 0 

ال قفات  أسل بال غليد ادلعلم است دام  0
 جالصمت عند عرض ادلادة التعليمية

0.0 030 80 7.0 ..00. 70.830 . 
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للةالب وشكل يقرأ ادلعلم لوة ا  د  .
 فاعل

.0 000 .30 000 0.... .7..07 9 

ال ين ع   تو ارتفاعا  جاطلفايا  توعا   3
 للم ق  التعليمت

..3 .0 .7 9.. ..... 88.8.. 0 

 الوا  ال يك ن ادلعلم متيم ا ت اقا   .
 لليدي  ع  ادل ي ع التعليمت

..0 .. 33 937 ...39 87.989 . 

ح ب ادل ق ،  اإللقاءيراعت ت زيع سرعة  0
 خرمع است دام ال قفات م  حا آل

.09 .0 30 93. ...30 87..99 3 

الضع  يف اختيار الكلمات ادلناسوة  .
 ادلعا  إليصا 

..0 70 .0 900 ..0.9 8..97. 0 

  يدي ت دم أمساء الةالب أثناء احل 7
 معهم

0. 000 .00 0.3 0.080 0..8.3 7 

أفكار م  يتينب ادلعلم التهكم جال  رية  8
 الةالب

.7 000 .07 000 0.0.9 00...3 8 

جلوة  يف تعو ات جههوال يتيكم ادلعلم  9
 االىتمام إلظهاره ده 

.00 000 00 800 ...08 80..80 . 

  03...7 00..09 9.0. اجملم ع 00

ولااا   جاسااات دام الصااا تا  مهاااارة التيااادث  مااا  ا ااادج  ال ااااوق أن الااا زن الن ااات الساااتياوة عيناااة الدراساااة يف رلاااايتوااا
 جىت: ،، جىناك فقرات ربصلت عل  أعل  تراتيب يف ىذا اجملا (50.414)

ربصاالت فقااد  ،"ادلعلــ  ال  ةــ ع  ــ ب  ارب اعــاً واخن اضــاً ببعــاً للم  ــ  الةعليمــ ، الااي تاان  علاا  أن "(4)الفقاارة رقاام 
 التاادريس عضاا  ىيااأة إتقااان عاادمو ال اا  ، جيعاادج الواحاا  ذلااأ إىل(66.604)علاا  ادلرتوااة اهجىل، واا زن ر اات مقااداره 

 اايا  فجاطلفايااو، جحدتااو، جمرجرتااو توعاا  للم قاا  التعليماات،  ،ذلاذه ادلهااارة، ماا  حياا  القادرة علاا  يااو  ارتفاااع الصا ت
الااا ت ة ال احااادة مااادعاة للملااال، جفقااادان  احالاااة مااا  عااادم التقوااال لااادى الةالاااب، هن الصااا ت ذ انؼللقااا جأعليتاااو احلاادي 

الااي أج ااات أبعلياااة تن اايم دجرات تدريوياااة حااا    ،(م0227،حةـــ ن ) تمعا، جيتفاااق ذلاااأ مااع دراساااةالبايااد لااادى ادل اا
دجرات تدريويااة لتي اا مهااارات  إقاماةالاي أج ات أبعليااة  ،(م0212، ــاب ر)ظلااذج الت ا ال، جاااذلأ يتفاق مااع دراساة 

 االتصا  البو ا لدى ادلديري .

" ادلعل  غالباً ال  ك ن مة مسـاً، ب ا ـاً لل ـد ن عـ  ادل ضـ ع الةعليمـ أن " الي تن  عل  (3)جربصلت الفقرة رقم 
معن ياة هعضااء فد مادياة ج حا اد   عادم جهالل ا  وجيعادج الواحا  ذلاأ  ،(65.767)عل  ادلرتوة الثارية، وا زن ر ات ولا  

راو ما  ادلهاارات أفاراد العيناة أيعات  إذ التادريس، أثناءمهارات التعامل مع ادل اق  الفيائية  إتقا م، أج عدم التدريس ىيأة
التن ااايق واااا حديثاااو  جمراعااااة، جإثاااراء ادلعل ماااات، يف ادلعلااام الفعاااا  تااا افر احلي ياااة جاليق اااة جاحلماساااة اهساساااية لالتصاااا 

ربقيااق  تمك  ماا ياا ماا  أهاال أنماا  الدعاوااة وااا الفينااة جاهخارى،  جاساات دام القليالجتعوا ات جههااو، جحراااات ه ااده، 
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جيتفاق أفاراد العيناة،  جفاق جههاة ر ارالتادريس  ةأجىاذه ادلهاارات  ا  متا افرة لادى الكثا  ما  أعضااء ىيااذلدف التعليمت، 
صالت علا  ربالي وينات أن مهاارة اسات دام التعااو  اللف ياة جاحلرااات ا  امية،  ،(م0214،العمري )ذلأ مع دراسة 

 ر وة مت سةة يف استياةت العينة.

 باتيب يف استياةت العينة يف رلا  مهارة التيدث جاست دام الص ت، جىت:ال أدىنجىناك فقرات ربصلت عل  

ادلرتوااة التاسااعة،  يف حلااتفقااد  ،" قــرأ لغــة اجلســد للطــ ب بشــكل فاعــلأن ادلعلاام "الااي تاان  علاا   ،(0ال قــرة ر ــ  )
 أجذه ادلهاارة، ىا إتقاانالتادريس علا   عادم تادريب أعضااء ىياأة ، جيعادج الواحا  ذلاأ إىل(35.315)و زن ر ت قدره 

ماا   ةدقاااثاار أ ا  ااا ،الاار م ماا  أعليااة اساات دام التعاااو   اا  اللف يااة، جاحلراااات ا  ااميةعلاا  ف راسااتهم دلفردا ااا،عاادم د
ريس ال التااد أخاارى، إال أن أعضاااء ىيااأة ةأبا طريقااطة لوااة ا  ااد أاثاار شلااا ػلاادث االتعواا ات اللف يااة، جمااا ػلاادث و ساا

مفاااردات مااانهل  إدراجالاااي أج ااات وضااارجرة  ،(م0223،احلســـ  )فاااق ذلاااأ ماااع دراساااة تا، جيذلاااغليااادج ا، جال يهتمااا ن 
 ا امعات.يف االتصا  الفعا  يم  ادلناىل البو ية 

ادلرتوااة  يف "مــ  أفكــار الطــ ب ةجةــب الــةاك  والســخر ة ادلعلــ  الااي تاان  علا  أن " (6 ــ  )ال قــرة ر  اراادرهتاماا 
الاي ترتكاد ةلدرهاة  ،اهااادؽلت اإلعداديع  ورامل  جيعدج الواح  ذلأ إىل، (31.434)الثامنة، و زن ر ت مقداره 

وعاا  إىل تواي أدىماا ، اإلر ااريةجبارب العالقات  جتقدؽلو للةالب، دجن االىتمام ،اهجىل عل  عرض اضت ى التعليمت
الةاالب أثنااء  إحاراج يف اث  م  اهحياان جتعمدىم ،ةلتدريس مقيامه أثناءاضاجلة جاخلةأ  أسل ب التدريس أعضاء ىيأة

ج اا   الرسااالة  عاا ، جىااذا مااا يقةااع الةرياق ىماحلادي  معهاام، جاساات دام تعليقاات ربماال يف مضاام  ا االسااتهداء أبفكاار 
علا  الت ا ال ماع  ةقادر اثار ، ااان أان ادلعلام أاثار ياوةا  الرفعاالتاويف حا أرو الما اا ،لها وشكل مشّ هي  ، أج إليهم
ئ اسااات دام ظلااااذج  ااااج دبوت عياااة ادلعلماااا جادلاااديري   أج اااتالاااي  ،(م0227،حةـــ ن )جيتفاااق ذلاااأ ماااع دراساااة ، طالواااو

الاااي أج اات وتقاا ض عملياااة االتصااا  داخاال ادلؤس اااة  ،(م0212، ــاب ر )ت ا اال  اا  زلووااة، جااااذلأ يتفااق مااع دراساااة 
   التعليمية م  حا آلخر.

 دى امااتالك أعضاااء ىيااأةدلاا السااتياةت العينااة ،ادلاارهح، جالاا زن الن ااتامااا قااام الواحاا  حب اااب التكاارارات، جال ساا  
يوااا  (3)جا اادج  رقاام  ،ماــارة االســةماع() ؛دلهااارة االتصااا  البواا ا يف اجملااا  الثااا  ادلعاىااد التقنيااة العليااايف التاادريس 

 ذلأ.
 ؛ )ماارة االسةماع(وال زن الةس  السةجاابت العيةة يف اجملال الثاين الةكرارات وال سط ادلرجح( 3اجلدول ر   )

ال سط  اجملم ع البدائل ال قرة م
 ادلرجح

ال زن 
 الةس 

 اللبيب
3 . 0 

جال يتيح فر ة  ،يقاطع ادلعلم ادلتيدث 0
 لليدي  معو

.00 000 .0 900 ..030 8..007 3 

 . .80..8 00... 9.0 00 0.0 0..ال يصوت ادلعلم وشكل هيد حلدي   .
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 الةالب
 0 87.3.3 09... 930 00 000 30. يولعدم تقول ادلعلم للنقد ادل هو إ 3
الذىي  ةلشرجدادلعلم  اث ا  ما يتص  .

 أثناء التيدث إليو
0.. 009 7. 7.. ..0.. 70.0.9 . 

ردجد الي تد  عل  عل  اللمعلم ل قدرةال  0
 اىتمامو دب ي ع النقاش

070 0.0 00 830 ..338 77.93. . 

يدجن ادلعلم مالح اتو أثناء استماعو  .
 للةالب

30 03. 088 007 0.0.9 0..300 7 

ػلرص ادلعلم عل  الت ا ل الوصرا مع  7
 الةالب

.8 0.0 087 000 0.00. 00.737 8 

 ه ىرية تتعلق أسئلةال ي هو ادلعلم  8
 ةدل ي ع ادلةرجح للنقاش

0.. 033 .0 80. ...87 7..... 0 

  .73.00 03..07 7... اجملم ع

ىنااك فقارات أن ، ج (54.334)أن ال زن الن ت الستياةت العينة يف رلا  مهارة االستماع ول   م  ا دج  ال اوق يتودى
 منها:ج  ،ربصلت عل  أعل  تراتيب

فقاد ربصاالت علا  ادلرتوااة اهجىل، وا زن ر اات  ،"م بقبـل ادلعلــ  للةقــد ادل جـ  إليــ عــد"الاي تاان  علا   ،(4ال قـرة ر ــ  )
 ،التادريس أن االرتقاادات ادل ههاة إلايهم ارتقاادات ساةيية أعضااء ىياأة عتقااديرهاع ذلاأ إىل اردبا ج ، (65.404)ه قدر 
الاااي  ،(م0212، ـــاب ر )ماااع دراساااة  ذلاااأ ، جيتفاااقيف اامااال ادل يااا عية مأن سااال اه ىمداعتقاااالتقااادم هديااادا ، أج  جال

، جتقوااال جههاااات اآلخاااري راء  دلرجراااة، جاحااابام اا  ؛ت ا اال ا يااادل ااامات الش صاااية لللادلعلماااا  اماااتالك أج اات أبعلياااة 
 الي أج ت وضرجرة ت افر مهارات االتصا  ا يد يف الص . ،(م0216،الزغ  )مع دراسة  اما يتفق ،الن ر

ةدلرتوااة الثاريااة، واا زن  ،"الطــ بادلعلــ  ال  وــغ  بشــكل جيــد حلــد ن الااي تاان  علاا  أن " (0ل قــرة ر ــ  )اح ياات ج 
 ،التاادريس لل قاات الكااايف لالسااتماع عاادم امااتالك عضاا  ىيااأةو لل اا  ، جيعاادج الواحاا  ذلااأ(64.633)ر اات مقااداره 

 علياة مهاارة االساتماع ا ياد،مايدا   ا  مادرك هرلتمعنا وصفة عامة  إيافة إىل أنرتيية اثرة اهعواء ادللقاة عل  عاتقو، 
الاااي أظهاااارت أن مهااااارة  ،(م0214،ادلــــ    عبــــد)جيتفااااق ذلاااأ مااااع دراساااة ، يف ربقياااق االتصااااا  الفعاااا هاااام ادل ىاااادجر ج 

ت عاادم جهاا د الااي أجيااي ،(م0213،الكة ــ  )يف احلاادجد الضااعيفة لاادى ادلااديري ، جاااذلأ مااع دراسااة  االسااتماع تقااع
 التدريس. ت جمهارة االستماع لدى أعضاء ىيأةعالقة وا الذااء االهتماع

ادلعلــ  صــرص ، الااي تاان  علاا  أن "(5ال قــرة ر ــ  ) ، جمنهااايف اسااتياةت العينااة حلاات يف تراتيااب أدىنجىناااك فقاارات 
ادلرتواااااة الثامناااااة، وااااا زن ر ااااات ولااااا   ارااااادرهت يففقاااااد  ،"علـــــى الة ا ـــــل البوـــــري مـــــع زلد يـــــ  أ ةـــــاه احلـــــد ن معاـــــ 

التااادريس دلهاااارات االتصاااا   ااا   ك عضااا  ىياااأةأعلياااة اماااتالاد العيناااة أفااار  إدراك ، جيعااادج الواحااا  ذلاااأ إىل(31.545)
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ينوواات أن ي هااو حديثااو إىل ادلشاااراا، جلاايس إىل الشاشااة أج ال ااو رة، جأن ين اار يف  إذ، ع طالوااواللف يااة أثناااء احلاادي  ماا
 أنالاااي وينااات  ،(م0216،جعـــرون )جيتفاااق ذلاااأ ماااع دراساااة اشااارة، جيتيناااب حرااااة العاااا ال اااريعة، عياااي ادلتيااادث مو

 ةل  اهعلية يف رب ا العالقات العامة. ا  للمهارات االتصالية أثر 

ادلرتوااة يف  هاااءت" فقااد ادلعلــ   ــدوالن م حظابــ  أ ةــاه اســةماع  للطــ ب، الااي تاان  علاا  أن "(4ال قــرة ر ــ  ) جأيضااا  
 أعضااااء ىياااأة تفضااايلإىل  قاااد يعااا د ىاااذا البتياااب يفىاااذه الفقااارة  جماااربر جقااا ع، (30.422) ال ااااوعة، وااا زن ر ااات قااادره

، أيضااا   االاارد عليهاا، ج ادلعل مااة تقاادضاساات دام ادلهااارات الكالميااة يف أ لااب اهجقااات جادل اقاا ، ه ااا اهساارع يف  التاادريس
أن مهنااة التاادريس تتةلااب مهااارات أدائيااة ت اات هب التاادرب  إلدرااهاامالن ااوة عنااد أفااراد العينااة  تلااأالفقاارة  انلااتجقااد 

ةالىتماااام دباااا يق لااااو إػلاااااء  جإعةااااءة التاااادريس علااا  االساااتماع، جت ااااييل ادلالح اااات، أعليهاااا، جمنهاااا قاااادرة عضااا  ىيااا
 جههة ر ره.ادلتيدث، جتفهم 

 )ماــارة ؛اجملااا  الثالاا  لعينااة يفالسااتياةت ا ،قااام الواحاا  حب اااب التكاارارات، جال ساا  ادلاارهح، جالاا زن الن اات امااا 
 يوا ذلأ. (3)، جا دج  رقم احل ار( إدارة

 إدارة )ماارة ؛( الةكرارات، وال سط ادلرجح، وال زن الةس  السةجاابت العيةة يف اجملال الثالن3ر   )اجلدول 
 (احل ار

ال سط  اجملم ع البدائل ال قرة م
 ادلرجح

ال زن 
 الةس 

 اللبيب
3 . 0 

جيتأاد م  فهمهم  ،يهتم ادلعلم ةحلايري  0
 للم ي ع

.. 000 .00 003 0.007 00.9.. 7 

 0 030..8 0.3.. .89 .3 000 0.. ال يق م ادلعلم وقيادة ادلناقشة مع الةالب .

اال و رة   ،عدم است دام اهدجات التعليمية 3
أثناء عرض  ..إخلجأههدة العرض، جالنماذج

 ادلادة الدراسية

3.0 .0 00 00.0 ..873 90.77. 0 

جػلرص عل   ،يشيع ادلعلم التفاعل .
 ادلشاراامع مجيع  االتصا 

.0 30 .90 ..0 .0..39 .0.30. 8 

ىتمام وت ف  ويئة  منة للةالب عدم اال 0
 إدارة الصراع داخل اجملم عةجعدم 

300 3. 0. 0009 ..8.. 9...70 . 

 3 .89.00 70... 9.8 37 3. 70. عدم إدارة ال قت وفاعلية .
عدم التيلت ةدلرجرة، جالضع  يف ربقيق  7

 اذلدف التعليمت
000 0.0 80 780 ..097 73..39 . 

جؼلرج ع  سيا   ةوت امتو،ال ػلتفا ادلعلم  8
 ادل ي ع

..0 000 .0 900 ..0.3 80.... . 

  9.8..7 7...08 .00. اجملم ع
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قااااد ولاااا   (ماــــارة إدارة احلــــ ار) ؛أن الاااا زن الن اااات السااااتياةت العينااااة يف اجملااااا  الثالاااا  ماااا  ا اااادج  ال اااااوق يتضااااح
 ىناك فقرات ح يت وباتيب متقدمة، جىت:، جأن (54.736)

ســـــب رة، وأجاـــــزة العـــــرض، ،  الالةعليميـــــة ألدواتلـــــ"عـــــدم اســـــةخدام ادلعلـــــ  الااااي تااااان  علااااا   ،(4ال قـــــرة ر ـــــ  )
، جيعاااادج (73.553)ادلرتواااة اهجىل، واااا زن ر ااات ولاااا   احتلااااتقااااد ف ،خل، أ ةــــاه عــــرض ادلــــادة الدراســـية"والةمـــاذج...إ

ادلتمثلاااة يف اهدجات جادلعيناااات التعليمياااة، جأسااااليب  جفعاليتهاااا، االتصاااا  أعلياااة جيااا ح قنااااةإدرااهااام  الواحااا  ذلاااأ إىل
ةالواو، ادلعتمادة يف الوالاب علا  أسال ب جاحاد يف ليف ت  يل اضت ى التعليمت أج ادلهاارة ادلعلم  التدريس الي ي ت دمها

 .البايد مالتدريس، ما يؤدا إىل عدم مشاراة الةالب، جفقدا 

دم إدارة الوــراع دا ــل وعــ ،بةــ فري بيئــة آمةــة للطــ ب عــدم االأةمــامالااي تاان  علاا  " (3ال قــرة ر ــ  ) جربصاالت
ةهمااار  التاادريس عضاا  ىيااأة وت االيمجؽلكاا  تف اا  ذلاااأ ، (73.351)علاا  ادلرتوااة الثاريااة، وااا زن ر اات ولاا  " اجملم عــة
أن  ويااادادلؤس اااة التعليمياااة، يف  اإلدارياااة اهق ااااممااا  اختصااااص  جمناخهاااا االىتماااام وويئاااة العملياااة التعليمياااة جعاااد ّ ، ال اقاااع

ل، جالفهام، جالتفاعا ،االساتيعاب  ؼللق ويئة  منة ي  دىا ال د جاالحبام، جي اعد الةاالب علا الفعا  ى  الذا االتصا 
وتعدياد العالقاات  أج اتالاي  ،(م0211،اجلـ اد   ةد ل وعبـد)راسة جيتفق ذلأ مع د ةلةمأرينة جاالستقرار، مجيشعرى
 يف الويئة التعليمية. اإلر ارية

 جىت: ،يف استياةت العينة جىناك فقرات ربصلت عل  تراتيب أدىن

هااءت فقاد  ،"مع مجيع ادلشـار   وصرص على االبوال شجع الة اعل، الي تن  عل  أن ادلعلام " ،(3ال قرة ر   )
قاااارة علااااا  ترتياااااب مااااان فا يف صااااال ىاااااذه الفرب، جيعااااادج الواحاااا  (31.413)ه ادلرتوااااة الثامناااااة، وااااا زن ر اااات مقااااادار يف 

ة خاااارب  ةالسااااتناد إىلالتاااادريس ؽلااااارس مهااااارات االتصااااا  أثناااااء قيامااااو ةلتاااادريس  إىل أن عضاااا  ىيااااأة اسااااتياةت العينااااة
تصاااا  اال التااادريس يف عملياااات لااادى أعضااااء ىياااأة قصااا ر جاياااح إىل أدىماااا  ،خلفياااة علمياااة ال ترتكاااد علااا ش صاااية، 

  .البو ا

علاا   ،"و ة  ــد مــ  فاماــ  للم ضــ ع ، اــة  ابحلاضــر  الااي تاان  علاا  أن ادلعلاام " (1ال قــرة ر ــ  )ااذلأ ربصاالت ج 
مااا  ،داخاال القاعااة الةااالباثاارة عاادد وتعليلااا؛ إمااا  الواحاا  ذلااأ  جيااربر، (31.703)ادلرتوااة ال اااوعة، واا زن ر اات ولاا  

م عااااة ماااا  ا اااادارات يف إدارة التاااادريس تنقصااااهم رل أةأن أعضاااااء ىياااا ، أجعاااادم القاااادرة علاااا  متاااااوعتهم مجيعااااا   يااااؤدا إىل
اساات دام اهساااليب التدري ااية ادلناسااوة لكاال زلتاا ى تعليماات، جاساات دام ال سااائل  ا هااادة،  جتنفيااذىا شااةة التعليميااةاهر

، ج  ىااااا ماااا  جفهمااااو ، جالتأاااااد ماااا  اسااااتيعاب الةااااالب للم يااا ع التعليمااااتجإتقا ااااالتعليمياااة، جفهاااام ايفيااااة القيااااام هبااااا 
 .ا دارات التعليمية

ماـــارة ) ؛الساااتياةت العيناااة يف اجملاااا  الراواااع ،اماااا قاااام الواحااا  حب ااااب التكااارارات، جال سااا  ادلااارهح، جالااا زن الن ااات
 يوا ذلأ.( 4)، جا دج  رقم القراهة والكةابة(
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ماارة القراهة ) ؛السةجاابت العيةة يف اجملال الرابع ،( الةكرارات، وال سط ادلرجح، وال زن الةس 4اجلدول ر   )
 والكةابة(

ال سط  اجملم ع البدائل ال قرة م
 ادلرجح

ال زن 
 الةس 

 اللبيب
3 . 0 

، جعدم االختصار أسل بيعتمد ادلعلم  0
 الكتاوة

000 0.. 7. 790 ....8 7...7. 0 

ربت ا رسالتو ادلكت وة عل  ال ادلعل مات  ال .
 جاحلقائق

300 30 .0 990 ..788 9..907 0 

ال يرو  ادلعلم ادل ي ع ةذلدف وص رة  3
 جايية

000 0.0 80 780 ...00 73.708 . 

 8 .9.... 0.9.0 89. ..0 .03 000 يق م ادلعلم وتصييح اهخةاء اللو ية .
 9 0.039. ..0.3 80. 00. 80 0. يتقيد يف اتاةتو وق اعد اللوة العروية 0
جروةو ةهىداف وشكل  ،عدم ربديد العن ان .

 جايح
..0 00. .. 900 ..0.. 80.039 3 

عدم تف   الكلمات جادلصةليات الي  7
 ي تعملها

.00 0.3 30 880 ...78 8....9 . 

 7 73.0.0 .09.. 779 80 ..0 000 ةال يعةت ادلعلم مل صا  سريعا  للنقاط الرئي  8
 . 90.079 .73.. 970 0. 00 80. الةالب أثناء قراءتوال يشد ادلعلم ارتواه  9

  .70.90 .0.00. 7.80 اجملم ع

، جأن (53.730)أن الاا زن الن اات السااتياةت العينااة يف رلااا  مهااارة الكتاوااة جالقااراءة ولاا   ماا  ا اادج  ال اااوق  هااري
 جىت: ،ىناك فقرات ربصلت عل  أعل  تراتيب

 يف حلاات إذ ،رســالة ادلعلــ  ادلكة بــة ال حتةــ ي علــى  ــل ادلعل مــات واحلقــائ ""الااي تاان  علاا  أن  ،(0ال قــرة ر ــ  )
 التادريس ادلهاارة يف ا تانق  أعضااء ىياأةاثا ا  ما  وراأبلاأ الواحا  ذ جيعلال، (70.735)ت قادره ادلرتوة اهجىل، و زن ر ا

علاا  أاثاار ماا  معاا ،  ربتاا ا جال ججايااية، جسلتصاارة، جلو يااة و اايةة لةااالب وصاا رة اتاويااةلت  اايل ادلعل مااات جادلفاااىيم 
 لكث  م  ادلهارات.لالي خضع ا ذلا ساوقا ، الي تفتقر  اإلعدادورامل  جمرد ذلأ

دلرتواة الثاريااة، واا زن ر اات ةنةبــامل الطــ ب أ ةــاه  راهبــ " ادلعلــ  ال  شــد ا"لااي تان  علاا  أن ا (7ر ــ  ) ةال قــر جح يات 
 إتقااانالتاادريس علاا   عاادم تاادريب أعضاااء ىيااأة أحااد أمااري ؛ اهج  إىل يرهااع ال ااوب يف ذلااأ ردباااج ، (71.257)قاادره 
  اا ا هبااماال الااذا يتعا كلمااات تفقااد معناىااا إذا اااان الشاا   اايا ة ا ماال، جالكلمااات، جرااربات الصاا ت، فال مهااارة

، ججيااا ح الصااا ت، مااا  اهشاااياء الااي تشاااد ارتوااااه الةااالب أثنااااء القااراءة، النةاااق وصااا رة  اايييةفهاااارة القااراءة، دلتق  ماا
جيتفاق ذلاأ  اعوا ،  أمارا  ما غلعل  شاد ارتوااىهم مجيعاا   ،اثرة الةالب داخل القاعة التدري يةجالثا   جاست دام ال قفات، 

 ودرهة مت سةة. تشد االرتواه جاالىتمام اار ادلديري  يف الي وينت أن مهارة ،(م0214،العمري )مع دراسة 
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 جىت: ،رلا  مهارة القراءة جالكتاوة يفيف استياةت العينة  أدىنهاءت يف تراتيب ىناك فقرات ج  

ادلرتواة التاساعة، وا زن حلات يف فقاد  ،ادلعل   ةقيد يف  ةاابب  بق اعد اللغة العربية"" ، الي تن  عل  أن(3ال قرة ر   )
علاا   يف الكتاوااة التاادريس عتماااد أعضاااء ىيااأةال علاا  ىااذه الن ااوةلها صاارب جيعاادج الواحاا (، 33.347)ر اات مقااداره 
صلاااز إعتماااد الكثاا  ماانهم يف اختصااارا  لل قاات جا هااد، جااذلأ ال جاهاثاار ،اهسارع لك  ااا، ة ادل تلفااةلكبجريااال ساائل اإل

تقياااد  معاااد يفأفاااراد العيناااة  ي  يف أمااااا  عملهااام، جىاااذا ماااا عك اااتو اساااتياةتمهاااامهم الكتاوياااة علااا  مااا ظفا م ااااعد
، جااااذلأ جتراايوهاااا اسااات دام الق اعاااد اللو ياااة إتقاااا م د اللواااة العروياااة يف اتااااة م، جياااع اعاااالتااادريس وق   أعضااااء ىياااأة

رة دفعلاا  الاار م ماا  اىتمااام الاان م التعليميااة وتعلاايم الكتاوااة، إال أن الكثاا  يشااك ن ماا  عاادم القاا ،ق اعااد النياا  جالصاارف
الااي أظهارت أن مهااارة الكتاوااة  ،(م0214، ادلــ   عبـد)جيتفااق ذلااأ ماع دراسااة أج التعواا  عنهاا،  ،علا  عاارض أفكاارىم

الي وينت عدم جها د عالقاة واا الاذااء  ،(م0213،الكة   )حلدجد ادلت سةة لدى أفراد العينة، جاذلأ دراسة تقع يف ا
 التدريس. عت جمهارة الكتاوة لدى أعضاء ىيأةاالهتما

ادلرتواة الثامناة، وا زن ر ات علا   اللغ  ـة" اه"ادلعلـ   قـ م بةوـ يح ام طـالي تان  علا  أن  (3ال قرة ر   ) جربصلت
، جالصااا اب يف ال اااليمأعلياااة الباياااب النيااا ا جاللوااا ا إدراك أفاااراد العيناااة  ، جيعااادج الواحااا  ذلاااأ إىل(43.473)ولااا  

 تقارو. التدريس إ الكث  م  أعضاء ىيأة ال غليدىذا ما يرجراي  لتيقيق ال ي ح يف الكتاوة، ج  دالذا يع ، يا ة الن 

أعضـــاه أيـــ ة  امـــة ك دىدلـــ ت العيةـــةيف اســـةجااب إحوـــائيةة أـــل ب جـــد فـــروق ذات داللـــ ونوـــ 8 ،ســـؤال الثـــاينال
 (؟ةلب، طالبا) ط؛ بعزى دلةغري اجلة  ال عال اارة االبوال اللب يالةدر   يف ادلعاأد الةقةية العليا دل

 يوا ذلأ. (5) جا دج  رقم، T. testع  ىذا ال ؤا  قام الواح  ةست دام اختوار ت  لإلهاوة

 فروق يف اسةجاابت العيةة بعزى دلةغري اجلة ا ةبار داللة ( 5اجلدول ر   )

 الداللة    يمة ت االحنراف ادلة سط العدد اجلة 

 00..0 0.0.0 00.000 0.0.000 .07 طالبة

 00.098 007.088 079 طالب

ا دجلية، جىذا يوا عدم جه د فرج  ذات داللة  (ت)اض  وة أقل م  قيمة  (ت)ال اوق أن قيمة  م  ا دج  ودىيت
أن أفراد العينة م  الةلوة  إىل جقد يع د ال وب ،طالب، طالبة()يف استياةت العينة تعدى دلتو  ا نس  إحصائية

جأن الةر  ادل ت دمة يف التدريس  جمناخ إدارا جاحد، متشاهبة، جالةالوات يعيش ن يف رلتمع جاحد، جويئة تعليمية
 تصا  البو ا الفعا .تدري ية دلهارات االلا وضع  امتالك أعضاء اذليأة تكاد تك ن جاحدة، جأ م مجيعا  يشعرجن
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ادلـ    عبـد)جؼلتلا  ماع دراساة  ،(م0211،اجلـ اد  عبد)، جدراسة  ةد لو  (،م0227،حة ن) جيتفق ذلأ مع دراسة
 .تعدى دلتو  ا نس إحصائيةجه د فرج  ذات داللة  رتائيها ، الي أظهرت(م80214

يف ادلعاأـد  الةـدر   أعضـاه أيـ ة امـة كةجاابت العيةـة دلـدى ونوـ 8 أـل ب جـد ا ة فـات يف اسـ ،السؤال الثالن
 حسب مةغري ن ع ادلؤسسة الةعليمية؟دلاارة االبوال اللب ي ال عال  الةقةية العليا

ماتالك الساتياةت العيناة ال ،ت، جال سا  ادلارهح، جالا زن الن اتاع  ىاذا ال اؤا  قاام الواحا  حب ااب التكارار  لإلهاوة
، (اــ  شــاملةدل معاــد عـال   -اـ  أةدســيةدل معاــد عــال  ) ؛ح اب متواا  را ع ادلؤس ااة التعليمياة مهاارة االتصاا  البواا ا

 يوا ذلأ. (6)جا دج  رقم 

وال سط ادلرجح، وال زن الةس ، السةجاابت العيةة حسب مةغري ن ع ادلؤسسة ( الةكرارات، 6اجلدول ر   )
 الةعليمية.

عدد  اجملال
 ال قرات

ن ع 
 ادلؤسسة

أفراد 
 العيةة

رلم ع 
 الدرجات

 سط ال
 رجحادل

 زن ال
 ةس ال

 اللبيب

 واسةخدام الة دثماارة 
 الو ت

 3 73.707 09.900 ...3 .08 ىندسية 9

 .0...7 09.0.9 .338 073 شاملة

 . ..73.9 07.7.7 3.30 .08 ىندسية 8 االسةماعماارة 

 903..7 .07.97 3000 073 شاملة

 0 70.3.0 .08.07 3.90 .08 ىندسية 8 احل ار إدارةماارة 

 .77.90 99..08 3.30 073 شاملة

 . 90..9. 08.708 3.00 .08 ىندسية 9 الكةابة والقراهةماارة 

 0...70 08.909 3.80 073 شاملة

 73.333 800..7 .00.. 300 ىندسية .3 الدرجة الكلية

 شاملة

مااتالك دلادى ا يف اساتياةت عينااة الدراساة  اهجىلعلا  ادلرتواة  صال رلاا  مهاارة إدارة احلاا ارربما  ا ادج  ال اااوق ضاح يت
ادلعاىاد التقنياة العلياا دلهاارة االتصاا  البوا ا ما  جههاة ر ار الةلواة جالةالواات، وا زن ر ات ولا  يف التدريس  ىيأة أعضاء
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مهاارة يلياو رلاا   لعيناة معهاد ادلها  الشااملة، (55.713) لعينة معهاد ادلها  اذلندساية، ججزن ر ات مقاداره (53.402)
 يف حاادلرتواة الثالثاة، ة ، الاذا ح اتمهاارة التيادث جاسات دام الصا ت ربصل عل  ادلرتواة الثارياة،   رلاا ج  ،االستماع

 عل  ادلرتوة الراوعة.مهارة القراءة جالكتاوة  ربصل رلا 

فقااد ااراات  ماا  جههاة ر اار أفااراد العيناة، التادريس دلهااارة االتصااا  البوا ا هااة الكلياة دلاادى امااتالك أعضااء ىيااأةالدر  أماا 
ا ادلعاىااد التقنيااة العليااايف التاادريس  أعضااااء ىيااأة يااع  امااتالكمؤشااار يااد  علاا   جىااذا، (54.444)واا زن ر اات قاادره 

جىااات رتييااة هاااءت مت افقاااة مااع ال اقاااع البواا ا الااذا ؽلاااارس يف ادلؤس ااات التعليمياااة، دلهااارة االتصااا  البوااا ا الفعااا ، 
يف ادلؤس اااتا  فاااأفراد العيناااةاء عملياااة التعلااايم، أثنااا  اااع وة الت ا ااال وفاعلياااةمنهاااا  عااادة، الاااذا يعاااا  قصااا را  يف ه ارااابج 

   .ذلذه ادلهارة التدريس يف ادلعاىد التقنية العليا أعضاء ىيأةيع  امتالك  ح    ن يف استياة م  التعليميتا ال ؼلتلف

جإدخاذلاااا يااام  الاااي أج ااات وضااارجرة التااادريب علااا  مهاااارة االتصاااا ،  ،(م0223،احلســـ  )دراساااة  جيتفاااق ذلاااأ ماااع
يف االىتمااام ةالتصااا  الفعااا ، جفااتح مجيااع  (م80215 دمحم)مااع دراسااة  يتفااق ، جاااذلأمفااردات مناااىل طاار  التاادريس

 قن اتو.

 ة التدريس يف ادلعاىد التقنية العليا إىل:أم  خال  النتائل الي ت  لت إليها الدراسة توا احتياج أعضاء ىي الة  يات8

 جاسات دام  ،، امهارة التيادثجإهاد ا عل  است دام مهارات االتصا  اللف ت أعضاء ىيأة التدريس تدريب
التوذيااة الراهعااة، جمهااارة القااراءة  جتقاادضارة احلاا ار، جاساات دام اهساائلة، الصاا ت، جمهااارة االسااتماع، جمهااارة إد

 جالكتاوة الفعالة.
 امهاارات لواة ا  اد، جإهاد اا مهاارات االتصاا   ا  اللف اتعلا  اسات دام  أعضااء ىياأة التادريس بتادري ،

 جمهارات االتصا  الرمدا.
 علااا  اسااات دام اهسااااليب التدري اااية ادل تلفاااة، جإدراك أعليتهاااا داخااال القاعاااة  أعضااااء ىياااأة التااادريس تااادريب

 خارهها، طوقا  للم ق  التعليمت.ج التدري ية 
 .تق ض عملية االتصا  البو ا يف ادلعاىد التقنية العليا م  حا آلخر 
  مهارات االتصا  البو ا الفعا  يم  مفردات ادلناىل الدراسية. إدراجأتايد 
 جتقليااال ع ائاااق االتصاااا  معهااام، لل  ااا   هبااام إىل متعاااة ا  جهاااداريا ، ج ذىنياااج ، مااااداي   ؛للةاااالب تااا ف  ويئاااة  مناااة ،

 التعلم.

 ادلقلحات8

   البو ا.دراسة ح   دجر ادلعاىد التقنية العليا يف تفعيل مهارات االتصا 
 . دراسة ع  مع قات االتصا  البو ا الفعا 
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  مهارات االتصا . يفدراسة ع  أثر التدريب 
 .دراسة مقاررة ع  امتالك مهارات االتصا  البو ا يف القةاعا العام جاخلاص 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

 راجعــة ادلــمـائــ 

   مكةبة امجنل  ادلور ة :القاىرة، مصر ..ط .علم النفس البو ا .(م1762حطب، فؤاد )أب. 
   دار رلدالوي للةشر والة ز ع .االتصا  جدجره يف التفاعل االهتماعت .(م1774) إبراأي عر  ب، أب. 
 اجلامعـــــة  :عمااااان، اهردن .3ط. موااااادئ القيااااااس النف اااات جالتقاااا ض البواااا ا .(م1760لبــــدة، ســــبع )بــــ  أ

 .امردنية
 مطبعــة  : اادة، فل ااةا .مقدمااة يف تصااميم الوياا  البواا ا .(م0222زلمــ د) ، وامســةاذ، إحســانغــا، اآل

 الرنةيس .
 القااااااىرة،  .االتصاااااا  الش صااااات يف عصااااار تكن ل هياااااا االتصاااااا  .(م0222ادلـــــةع  ) البكـــــري، فـــــؤاد عبـــــد

 .عامل الكةب:مصر
 ( م0216جعــــرون، أميةــــة).  مؤس ااااة أثاااار مهااااارات االتصااااا  علاااا  فعاليااااة العالقااااات العامااااة، دراسااااة حالااااة

-http://dspace.univ علـــى الـــرابط  ]009.-00-30[مت اسااابهاعو يف  .اتصااااالت ا دائااار و رفلاااة

ouargla.dz   
 ( م0223احلس ، رغد فياض).  أثر التدريب عل  مهارات االتصاا  يام  مانهل التقنياات البو ياة يف أداء

 العـــدد اخلـــام  .رللـــة  ليـــة اللبيــة امساســـية ،ا امعااة ادل تنصااارية، اليااة البوياااة، العاارا  ،الةلوااة، ادلعلماااا
 (..30 -300 ص ص) الصفيات .وامربع ن

 (  م0227حة ن، بكر عل).  اإلعدادياةظلاذج الت ا ل ال ائدة مع ادلعلما لدى مديرا جماديرات ادلادارس 
 ،يف جاالاة الواا ث يف زلاف اات الضاافة الوروياة، جعالقتهااا ةلا الء التن يماات ما  جههااة ر ار ادلعلمااا جادلعلمااات

 انولس، فل ةا. :معة الةجاح ال طةية، هارسالة ماجسةري غري مةش رة
 (  م0221زبيــدات، فاطمــة ســلي).  مهااارات االتصااا  اللف اات لاادى معلماات العلاا م يف ادلرحلااة اهساسااية يف

 فل ةا. :جامعة القدس، رسالة ماجسةري غري مةش رة، زلاف ة رام هللا
 ( م0221الزبيــدي، زلمــ د جــابر). 0ط .ال سااائل جالتقنيااات التعليميااة احلديثااة يف التاادريب ادلهااي جالتقااي .

 .ادلدرب  وإعدادادلر ز العريب للةدر ب ادلا   د.ت.
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 (  م0216الــزغ ، جياـــان بـــرأ).  مع قااات االتصاااا  الفعااا  يف الصااا  الدراساات مااا  جههااة ر ااار معلمااات
 .رللــة جامعــة البعــن ،دراسااة ميداريااة يف ماادارس احللقااة اهجىل للتعلاايم اهساساات يف زلاف ااة دمشااق ،الصاا 
 (.089-070 ص صالصفيات ) .02العدد  ،0.اجمللد 

 مهااارات االتصااا  البواا ا الفعااا  الااي ؽلتلكهااا ماادير ادلدرسااة الثار يااة  .(م0214) غةــا زلمــ د ادلــ  ، عبــد
 ليـــة اللبيـــة، جامعـــة  ،رســـالة ماجســـةري غـــري مةشـــ رة ،العامااة يف مديناااة دمشاااق جعالقتهاااا واااوعا ادلتوااا ات

 .ةس ري :دمش 
 ( م1766عبيـــــدات، ســـــليمان).  دار الشـــــروق للةشـــــر  :عماااااان، اهردن .0ط .البوااااا االقيااااااس جالتقااااا ض

 .والة ز ع
 ( م1770العــد ل ، ر ــر دمحم.)  8الســع د ةالاارايض،  ، من اا ر الاات متكاماال.التن يماات اإلر ااا ال اال ك 

 .اإلدارة العامة للب  ث
 ونوااازا، ليويااا .0ط .مادخل إىل اإلدارة البو يااة .(م1774عبــدق  اســ ، وماــدي، عبــاس عبــد ) ،العــريف: 

 .مةش رات جامعة  ار  ن 
 ( ـــــ  ســـــعيد ت الااااا ظيف العالقاااااة واااااا مهاااااارات االساااااتماع لااااادى ادلاااااديري  جالرياااااا .(م0214العمـــــري، دمحم ب

 .4العـــــدد ..0. اجمللاااااداجمللـــــة امردنيـــــة يف إدارة امعمـــــال ،للمربجسااااا يف مؤس اااااات اهعماااااا  ال اااااع دية
 .(0..ا 3..الصفيات )

 ( م1776عــ دة، أ ـــد). دار اممـــل للةشـــر  :عمااان، اهردن ..ط .القياااس جالتقاا ض يف العملياااة التدري ااية
 .والة ز ع

 8موــر. االتصاا  ججساائلو وااا الن رياة جالتةوياق .)د.ت( احلميــد غبـاري، دمحم سـ مة، وعطيــة، السـيد عبـد 
 ادلكةب اجلامع .

 ( م0224الغـــراري، حليمـــة). مطبعـــة الةجـــاح  :الااادار الويضااااء، ادلوااارب .0ط .القياااادة ر راي اااا جتةويقا اااا
 اجلد دة.

 ـــة، وعبـــد ـــراأي  إايداجلـــ اد،   ةد ل،أنيســـة عطي مهاااارات االتصاااا  جالت ا ااال البوااا ا لااادى  .(م0211) إب
علــى  ]م 009.-.0-0. [مت اساابهاعو يف   اادة.، مشااريف البويااة العمليااة يف اليااة البويااة جبامعااة اهقصاا 

  http://educations. Iugaza.edu.p الرابط
 ( م0212 اب ر، أةد). مت مهاارات اتصاا  ادلادير دبعلمياو ما  جههاة ر ار ادلعلام جعالقتهاا ةلكفااءة الذاتياة ،

  www.damascusuniversity. Edu.sy  على الرابط ] 009.-00-0. [اسبهاعو يف

http://education/
http://www.damascus/


 MIU Journal – V 11 JUNE 2020           11العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية 

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                
 

 

 25 

 ( م0213 ة  ، مجيلة). دراساة  ،الذااء االهتماعت جعالقتاو دبهاارات االتصاا  التن يمات ة امعاة ا دائرياة
 ليـــة العلـــ م   ،رســـالة ماجســـةري غـــري مةشـــ رة .جبامعاااة ادل ااايلة اإلداريااااميدارياااة علااا  عيناااة مااا  اهسااااتذة 

 .اجلزائر 8واالجةماعية، جامعة دمحم  يضر  اإلنسانية
 ــــد  ..ط .مهااااارات االتصااااا  جالتعاماااال يف عمليااااي التعلاااايم جالااااتعلم .(م0223الســــميع ) دمحم، موــــط ى عب

 .دار ال كر العريب :اهردن
 ( م0215دمحم، ف اطمية).  جاقع االتصا  اإلدارا لدى أساتذة التعليم االوتدائت، دراسة ميدارياة ةدلؤس اات

ا  070الصااافيات ) .5العــدد  ،فــاق فكر ـــةآرللـــة  ،م اااتوا  يف ا دائاارالبو يااة للتعلاايم االوتااادائت و اليااة 
080.) 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 


