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- ملخص البحث:

هــدف البحــث إىل قيــاس فاعليــة برنامــج تدريبــي  مقــرتح لتنميــة مهــارات االتصــال غــري اللفظــي، 

لــدى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــري اللغــة العربيــة يف كليــة العلــوم بجامعــة 

تبــوك، واعتمــد عــى املنهــج شــبه التجريبــي، باســتخدام مجموعتــن متكافئتــن مــن أعضاء هيئــة التدريس 

)تجريبيــة وضابطــة( بلــغ عددهــا )26( عضــواً، مبتوســط عمــري وانحــراف معيــاري قــدره)42.15±5.61(، 

وخضــع أفــراد املجموعــة التجريبيــة للربنامــج، وتــم إجــراء قيــاس قبــي وبعــدي وتتبعــي باســتخدام بطاقة 

املالحظــة، وأظهــرت نتائــج التحليــل لالســتجابات وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً يف مهــارات االتصــال غــري 

ــة ، وبــن  التطبيــق القبــي  اللفظــي بــن املجموعــة التجريبيــة والضابطــة يف اتجــاه املجموعــة التجريبي

والبعــدي لصالــح التطبيــق البعــدي، كــا ظهــرت فروقــا يف مهــارات االتصــال غــري اللفظــي لــدى املجموعــة 

التجريبيــة بــن القيــاس البعــدي، والتتبعــي ) شــهر، شــهران( يف اتجــاه القيــاس التتبعــي، وتــم تقديــم عــدد 

مــن املقرتحــات لتطويــر الربنامــج، ويف ضــوء النتائــج قدمــت عــدد مــن التوصيــات.

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــي، أعض ــري اللفظ ــال غ ــارات االتص ــي، مه ــج تدريب الكلمــات الرئيســة: برنام
ــوم.  ــة العل بكلي
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Abstract:
The aim of this research is to investigate the effectiveness of a proposed 

training program to develop non-verbal communication skills in a sample of 

foreign faculty members (non-native Arabic speakers) at the College of Sci-

ence at the University of Tabuk. The study employed the quasi-experimental 

approach using two equal groups; control and experimental groups. The sam-

ple was 26 members divided equally between the two groups with an average 

age 42.15 and standard deviation 5.61. The program has been implemented 

and pre, post, and sequential measurements have been conducted using an 

observation card.

Findings of the qualitative and quantitative analysis showed that there 

are statically significant differences in the non-verbal communication skills 

among the experimental group. Also, the post-observation results showed 

significant results compared to the pre-observation findings. In addition to 

this, results showed noteworthy differences in non-verbal communication 

skills among the experimental group as related to the sequential measure-

ments (one month and two months) compared to the post-observation results. 

The participants stated a number of suggestions to develop the program and 

in the light of the results a number of recommendations have been presented.

Key words: training program, non-verbal communication skills, faculty 

members at the College of Science
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املقدمة:

يف ظــل التقــدم التقنــي، والتحــوالت االجتاعيــة واالقتصاديــة، التــي تعصــف بعاملنــا اليــوم، أصبحــت 

برامــج التنميــة املهنيــة املوجهــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ركنــاً أساســياً مــن خطــط وسياســات الجامعــات 

املنتجــة )Productive Universities(؛ اعتــاداً عــى أن أداء عضــو هيئــة التدريــس وتطويــره هــو نــوع 

مــن االســتثار األكادميــي، )Al Mohsen , 2013(  )Academic Capital(، ويتوافــق ذلــك مــع إعــالن» 

رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030« تلــك الرؤيــة املواكبــة للتعليــم، والداعمــة ملســريته مــن خــالل 

رفــع جــودة مخرجاتــه، واالرتقــاء مبهــارات وقــدرات منســوبيه، )رؤيــة اململكــة 2030، 2017(.

ــارات  ــر مه ــاً )Scott-Parker 2017( فتؤث ــاً وثيق ــال ارتباط ــارات االتص ــح مبه ــم الناج ــط التعلي ويرتب

ــف  ــم توظي ــا يت ــة، وعندم ــة واألكادميي ــة واالنفعالي ــة االجتاعي االتصــال اللفظــي وغــري اللفظــي عــى البيئ

  Goleman( مهــارات االتصــال جيــداً بــن الطالــب وعضــو هيئــة التدريــس ســيتحقق  أفضــل منــاخ للتعلــم

ــب  ــون إىل التدري ــم يحتاج ــتمرار، فإنه ــالب باس ــع الط ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــل أعض ــرا لتعام 2006(؛ ونظ

عــى أفضــل طــرق االتصــال ليوظفوهــا معهــم؛ مــا ينعكــس عــى طالبهــم باإليجــاب، إذ يتحســن تعلمهــم 

.)Koshland-Crane , 2008 ,Khan , Khan ; Zia-UI-Islam & Khan ,2017( ومســتواهم الــدرايس

ــزر)Benzer , 2012( أن الفــرد يســتطيع مــن خــالل مهــارات االتصــال غــري اللفظــي   ويؤكــد بين

فهــم وإيصــال املشــاعر واالنفعــاالت بشــكل أوضــح مــن االتصــال اللفظــي، فاالتصــال غــري اللفظــي جــزء 

ــم  ــر عــى كل مــن املعل معقــد ومســتمر مــن التفاعــل االجتاعــي )Riggio & Riggio , 2012(، ويؤث

ــة، وتشــمل كل الســلوكيات  ــه بلغــة اإلشــارة أو اللغــة الصامت ــم )Okon 2011( وتســمى مهارات واملتعل

التــي تــؤدى يف وجــود اآلخريــن، أو التــي يتــم اســتقبالها مــن اآلخريــن ســواًء كان شــعورياً أو ال شــعوري 

)Bambaeeroo & Shokrpour , 2017( مثــل: حــركات وإميــاءات الجســم، وتعبــريات الوجــه، ونظــرات 

ــا  ــة إىل طابعه ــة الداعم ــري األدل ــوت )Cesario& Higgins, 2008(، وتش ــربة الص ــة إىل ن ــن، باإلضاف الع

)Bonaccio , O’Reilly; O’Sullivan &Chiocchio , 2016 العاملــي، أي اســتخدامها عــرب مختلــف الثقافــات

كــا أجريــت العديــد مــن البحــوث والدراســات التــي تناولــت مهــارات االتصــال غــري 

اللفظــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم، وعالقتهــا بأدائهــم التعليمــي، مثــل: 

دراســة )Oskouhi, Mohammadi & Rezvanfar , 2013( ،التــي توصلــت إىل وجــود عالقــة 

ارتباطيــة بــن مهــارات االتصــال غــري اللفظــي واألداء التعليمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس.

ــن  ــب م ــب، فالتدري ــالل التدري ــن خ ــابها م ــن اكتس ــه ميك ــارات ،فإن ــن امله ــة م ــا مجموع ولكونه
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أكــر الربامــج التــي تهتــم بهــا الجامعــات العامليــة واملحليــة لتنميــة أعضــاء هيئتهــا التدريســية؛ بصفتــه 

العمليــة الرئيســة والحيويــة يف مجــال التنميـــة املهنيـــة املســتمرة للعاملــن يف مختلــف الوظائــف، حيــث 

يجــدد معلوماتهــم، ويعمـــل علـــى تحـــسن معــدالت أدائهــم، واالرتقــاء بقيمهــم، وصقــل اتجاهاتهــم. 

ولــي يحقــق التدريــب أهدافـــه فـــإن برامجــه يجــب أن تبنــى حســب احتياجــات املتدربــن بعــد حرصها 

وتجميعهـــا )عبــد الغفــار، 2006(. وهــذا مــا أكدتــه دراســة )العرينــي، 2011( أن مهــارات االتصــال غــري 

ــم كانــت يف مســتوى متوســط،  ــوم بجامعــة القصي ــة العل ــة التدريــس يف كلي ــدى أعضــاء هيئ اللفظــي ل

واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )الحمــريي ،2017( التــي أجريــت عــى أعضــاء هيئــة التدريــس 

بكليــة العلــوم بجامعــة تبــوك.

ويــؤدي التدريــب عــى مهــارات االتصــال غــري اللفظــي إىل تنميــة مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس 

الشــخصية، يف إطــار العمليــة التعليميــة، كــا يؤثــر يف كل مــن إدارة العمليــة التعليميــة، وبنــاء املجتمــع 

)Goldin– Meadow , 2004(، لذلــك فهــم بحاجــة إىل أن يكونــوا قادريــن عــى قــراءة إميــاءات الطالب، 

.) Elias , Hunter & Kress , 2001( وفهــم معانيهــا عــى الفــور، والــرد عليهــا

وعــى الرغــم مــن أن العديــد مــن وســائل االتصــال غــري اللفظي هــي فطريــة وعامليــة: )أي أن الناس 

مــن ثقافــات مختلفــة، لديهــم فهــم مشــرتك لهــذه اإلشــارات(،  إال أن مســاهمة االتصــال غــري اللفظــي يف 

 Besson, Graf;( املعنــى الــكي للخطــاب ميكــن أن تكــون محــددة ثقافيــاً، وتختلــف باختــالف البلــدان

)Hartung; Kropfhausser & Voisard , 2005

وإذا كان هــذا األمــر -إىل حــٍد ما-يســرياً، بالنســبة ملــن هــم مــن ثقافــة واحــدة، ويتكلمــون نفــس 

اللغــة، فــإن األمــر أكــر تعقيــداً ملــن هــم مــن ثقافــات مختلفــة، وال يشــرتكون يف نفــس اللغــة األم، مــا 

ينعكــس بالســلب عــى مهــارات االتصــال غــري اللفظــي، بــل واللفظــي، ومــا تحملــه الكلــات مــن بعــض 

املعــاين التــي تختلــف مــن ثقافــة إىل أخــرى، بــل إن طريقــة نطــق الكلمــة لهــا مدلــول يختلــف حســب 

الثقافــة الســائدة.

لذلــك توجــه البحــث الحــايل إىل إعــداد وتطبيــق برنامــج تدريبــي مقــرتح لتنميــة 

ــري  ــن بغ ــب الناطق ــس األجان ــة التدري ــاء هيئ ــي ألعض ــري اللفظ ــال غ ــارات االتص مه

اللغــة العربيــة يف كليــة العلــوم بجامعــة تبــوك.
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مشكلة البحث:

ــة  ــاء هيئ ــي، أن أعض ــل التعليم ــي يف الحق ــري اللفظ ــال غ ــت االتص ــي تناول ــات الت ــد الدراس تؤك

ــريات  ــل: تعب ــة، مث ــري لفظي ــارات غ ــرب إش ــم ع ــأن توقعاته ــائل بش ــلون رس ــا يرس ــاً- م ــس -غالب التدري

ــري ملحــوظ عــى ســلوك  ــا تأث ــة له ــري اللفظي ــام، وهــذه اإلشــارات غ ــة الجســم بشــكل ع الوجــه، ولغ

 )Okon , 2011( الطــالب واســتجاباتهم؛ لذلــك فــإن االتصــال غــري اللفظــي مهــم يف العمليــة التعليميــة

ومــن املثــري لالهتــام أن البحــوث والدراســات التــي قارنــت كفــاءة االتصــال غــري اللفظــي  بــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس كشــفت عــن بعــض االختالفــات الواضحــة يف اســتخدام مهــارات االتصــال غــري اللفظــي، 

والتــي قيمهــا مقيمــون محايــدون )De Amorim &Da Silva, 2014( ،مــا يشــري إىل أن أعضــاء هيئــة 

التدريــس أنفســهم قــد ال يكــون لديهــم –دامئــاً- نظــرة ثاقبــة، حــول طبيعــة وفعاليــات مهــارات االتصــال 

غــري اللفظــي التــي ميارســونها، باإلضافــة إىل ذلــك ينظــر الطــالب إىل االتصــال غــري اللفظــي كجــزء حيــوي 

.)Dobrescu , 2014( مــن عمليــة التعلــم تتعلــق بتســهيل االتصــال اللفظــي

كذلــك بنــاء عــى توصيــة للباحــث -يف بحــث أجــراه ســابقاً-بتقديم برنامــج تدريبــي ألعضــاء هيئــة 

ــاًء عــى  ــة بن التدريــس األجانــب يف مهــارات االتصــال غــري اللفظــي، )الحمــريي، 2017( وجــاءت التوصي

مالحظتــه وجــود قصــور يف مهــارات االتصــال غــري اللفظــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب بكليــة 

ــم  ــة أدائه ــى فاعلي ــلبي ع ــري س ــه تأث ــا كان ل ــارات االتصــال اللفظــي م ــى مه ــوم، واعتادهــم ع العل

ــة  ــاء وتطبيــق برنامــج تدريبــي مقــرتح لتنمي ــك متحــورت مشــكلة البحــث الحــايل يف بن التدريــي ؛ لذل

مهــارات االتصــال غــري اللفظــي لــدى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــري اللغــة 

العربيــة يف كليــة العلــوم بجامعــة تبــوك. 

 أسئلة البحث:    

ــة  ــي مقــرتح لتنمي ــة برنامــج تدريب ــا فعالي ــايل: م ــس الت تتحــدد مشــكلة البحــث يف الســؤال الرئي

ــوم ؟  ــة العل ــب بكلي ــس األجان ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــة م ــدى عين ــي ل ــري اللفظ ــال غ ــارات االتص مه

ــة: ــئلة التالي ــس األس ــؤال الرئي ــن الس ــرع م ويتف

- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات االتصــال غــري اللفظــي بــن متوســطي رتــب 

درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة والضابطــة بعــد تطبيــق الربنامــج؟ 

- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات االتصــال غــري اللفظــي بــن متوســطي رتــب 
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درجــات املجموعــة التجريبيــة قبــل تطبيــق الربنامــج وبعــد التطبيــق؟

- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات االتصــال غــري اللفظــي بــن متوســطي رتــب 

درجــات املجموعــة التجريبيــة بالقيــاس البعــدي والقيــاس التتبعــي )شــهر، شــهران(؟

-ما الجوانب التي تحتاج إىل تطوير يف الربنامج التدريبي كا يراها املتدربون أنفسهم؟

أهداف البحث:

متثــل الهــدف الرئيــس للبحــث يف الكشــف عــن فعاليــة برنامــج تدريبــي مقــرتح لتنميــة مهــارات 

االتصــال غــري اللفظــي لــدى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب بكليــة العلــوم بجامعــة تبــوك، 

وينبثــق مــن هــذا الهــدف الرئيــس األهــداف الفرعيــة التاليــة:

- إعــداد وتحكيــم وتجريــب برنامــج تدريبــي يهــدف لتنميــة مهــارات االتصــال غــري اللفظــي لــدى 

عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب بكليــة العلــوم بجامعــة تبــوك.

- قيــاس فعاليــة الربنامــج التدريبــي املقــرتح بعــد انتهــاء تطبيقــه يف تنميــة مهــارات االتصــال غــري 

اللفظــي لــدى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب بكليــة العلــوم بجامعــة تبــوك.

-أمهية البحث:

تنبــع أهميــة البحــث مــن أهميــة تنــاول موضــوع االتصــال فتطــور املجتمعــات ال يتحقــق بــدون 

ــة  ــد الدراســات أن رسع ــاً، أو غــري لفظــي، )Wang, 2009( وتؤك اتصــال، ســواء كان هــذا االتصــال لفظي

ــم  ــي يت ــري اللفظ ــال غ ــة أن االتص ــك إىل حقيق ــع ذل ــي، ويرج ــري اللفظ ــال غ ــددة باالتص ــال مح االتص

 A. فــك شــفرته أرسع بـــ 4-5 مــرات مقارنــة باالتصــال اللفظــي، وتؤكــد نتائــج دراســة العــامل األمريــي

Mehrabian الــذي اكتشــف أنــه مــن خــالل االتصــال يســتجيب النــاس لـــ 8% للكلــات، و23% للتجويــد، 

.)as cited in Dobrescu ,2014( و69% إىل لغــة الجســد

كــا تنبــع أهميــة البحــث مــن أهميــة الــدور املنــوط بأعضــاء هيئــة التدريــس يف التعليــم الجامعي، 

ــب  ــم بالتدري ــن قدراته ــة وتحس ــاك رضورة لتنمي ــت هن ــك كان ــا ؛ لذل ــات ألهدافه ــق الجامع ويف تحقي

الهــادف واملســتمر، وبخاصــة يف مجــال االتصــال غــري اللفظــي مــع طالبهــم، ذلــك املجــال الــذي أصبــح 

مهــاً، ورضوريــاً لتحســن قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس وتطويــر العمليــة التعليميــة. 

كــا أثبتــت الدراســات أهميــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس ملهــارات االتصــال غــري اللفظــي 
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ــد  ــت العدي ــس، )Bambaeeroo & Shokrpour, 2017(، وتوجه ــة التدري ــاءة عملي ــى كف ــا ع وتأثريه

مــن الدراســات لتصميــم برامــج لتنميــة مهــارات االتصــال غــري اللفظــي لــدى املعلمــن لزيــادة كفاءتهــم 

.)Scott-Parker , 2017( التدريســية

األمهية النظرية:

ــري اللفظــي  ــارات االتصــال غ ــوم إىل تحســن مه ــة العل ــس بكلي ــة التدري - حاجــة أعضــاء هيئ

)العرينــي، 2011، الحمــريي،2017( ، وعــدم وجــود دراســات تناولــت مهــارات االتصــال غــري اللفظــي 

لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــري اللغــة العربيــة بكليــة العلــوم.

 Wang ,( أهميــة تنــاول موضــوع مهــارات االتصــال غــري اللفظــي وتأثــريه يف تحســن االتصــال -

2009( والتعلــم )Patterson , 2012( واملهــارات الشــخصية واملهنيــة والتدريســية ألعضــاء هيئــة التدريــس 

.)Goldin-Meadow , 2004; Khan et al. , 2017(

ــة  ــاء هيئ ــهم أعض ــى رأس ــوبيها، وع ــع منس ــتمر لجمي ــب املس ــو التدري ــات نح ــاه الجامع - اتج

ــذي يغــزو كل املجتمعــات؛ ولتحقيــق  ــري املســتمر، ال ــة التطــور والتغي التدريــس، كــرورة ملحــة ملواكب

ــة. ــة 2030 يف التنمي ــة اململك رؤي

األمهية التطبيقية:

- املســاهمة يف تطويــر وتنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس، وانعــكاس ذلــك باإليجــاب عــى 

ــق أهــداف وسياســات مؤسســات  ــة تحقي ــة، ويف النهاي ــة التعليمي ــم التدريســية، وجــودة العملي كفاءته

ــم الجامعــي. التعلي

مصطلحات البحث:

الربانمــج التدريــيب: يعرفــه )طعيمــة, والبنــدري، 2004( بأنــه كل برنامــج منظــم ومخطــط يســاعد 
ــن  ــا م ــة والســلوكية ، وكل م ــن الخــربات املعرفي ــد م ــاً بالحصــول عــى مزي ــو مهني ــن عــى النم املتدرب

شــأنه أن يرفــع مــن مســتوى عمليــة التعليــم والتعلــم، ويزيــد مــن الطاقــات اإلبداعيــة. ويعــرف الربنامــج 

إجرائيــاً يف البحــث الحــايل بأنــه برنامــج تدريبــي  مقــرتح يهــدف لتنميــة مهــارات االتصــال غــري اللفظــي 

ــر- اســتخدام  ــس واملظه ــريات الوجــه والعــن -حــركات الجســم - اســتخدام الصــوت – امللب ــة: تعب التالي

الرمــوز التعبرييــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــري اللغــة العربيــة بكليــة العلــوم 

ــب  ــة، التدري ــراءة املوجه ــز، الق ــدور، التعزي ــة )املناقشــة، لعــب ال ــب مختلف ــاليب تدري ــن خــالل أس م
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املصغر،الواجبــات املنزليــة ،التغذيــة الراجعــة(، ويتيــح لهــم الفرصــة الســتخدام هــذه املهــارات، وتوظيفهــا 

ــران،  ــم األق ــم ،هــي: تقوي ــة، ويعتمــد عــى مجموعــة مــن أســاليب التقوي ــة التعليمي بكفــاءة يف العملي

ــة. ــم املعتمــد عــى األداء، املالحظــة، املقابل التقيي

ــا  ــميدت )Richards & Schmidt, 2010( بأنه ــاردز وش ــن ريتش ــا كل م  مهــارات االتصــال غــري اللفظــي: يعرفه
ــن، حــركات الجســم  ــريات الوجــه والع ــارات: تعب ــات ،وتشــمل مه ــا الكل ــي ال تســتخدم فيه ــارات الت ــك امله تل

ــع، 2014(. ــة )ناف ــوز التعبريي ــتخدام الرم ــر، اس ــس واملظه ــوت، امللب ــص الص ــاءات(، خصائ )اإلمي

ــراد  ــددة وامل ــارات املح ــا امله ــث بأنه ــاً-يف البح ــي -إجرائي ــري اللفظ ــال غ ــارات االتص ــرف مه وتع

ــي املقــرتح، وتقــاس بالدرجــة التــي يحصــل  ــة التدريــس امللتحــق بالربنامــج التدريب إكســابها عضــو هيئ

عليهــا حســب بطاقــة املالحظــة، وتشــمل تعبــريات الوجــه والعــن، حــركات الجســم )اإلميــاءات(، اســتخدام 

ــة.  الصــوت، امللبــس واملظهــر، اســتخدام الرمــوز التعبريي

أعضــاء هيئــة التدريــس: يعــرف )ديــاب ،2006، ص 4( عضــو هيئــة التدريــس بأنــه أهــم عنــرص مــن عنارص 
العمليــة التعليميــة، فهــو امليــر واملنظــم واملطــور لعمليــة التعليــم والتعلــم، وهــو القائــم مبــارشة عــى 

تدريــس املــواد الدراســية؛ مــن أجــل إحــداث التغيــري املطلــوب لــدى املتعلمــن، و يف البحــث الحــايل  هــم 

أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــري اللغــة العربيــة بكليــة العلــوم يف تخصصــات ) الفيزيــاء- 

ــارات االتصــال غــري اللفظــي،  ــة مالحظــة مه ــم عــى بطاق ــن تنخفــض درجاته ــاء(، الذي ــاء- األحي الكيمي

ووافقــوا عــى االشــرتاك يف الربنامــج، وتــرتاوح أعارهــم  بــن )37-55( عامــاً .

- حدود البحث:

ــارات  ــي ، مه ــج التدريب ــة: الربنام ــريات التالي ــاول املتغ ــى تن ــار ع ــة: االقتص ــدود املوضوعي - الح

ــي. ــري اللفظ ــال غ االتص

  -الحــدود البرشيــة: اقتــرص التطبيــق عــى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب  الناطقــن 

بغــري اللغــة العربيــة مــن الذكــور بكليــة العلــوم يف تخصصــات: )الفيزياء-الكيميــاء – األحيــاء(، املتعاقديــن 

بجامعــة تبــوك للعــام الــدرايس: 1438 – 1439هـ.

الحدود الزمانية: تم التطبيق يف الفصل الدرايس األول للعام الدرايس 1438-1439هـ.  -
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أدبيات البحث:

االتصال غري اللفظي ومهاراته:

يعتقــد روكل )Rucle , 2000( أن االتصــال غــري اللفظــي هــو شــكل مــن أشــكال االتصــال الــذي 

يعــرب عــن الطاقــة واملعلومــات مــن خــالل املوقــف والحركــة واملــؤرشات  ،وهــو عالقــة نفســية جســدية 

)نفــس – روح(، ميكــن مــن خاللهــا التعبــري عــن املشــاعر والعواطــف؛ لذلــك يــؤدي االتصــال غــري اللفظي 

دوراً مهــاً يف التفاعــل االجتاعــي اإلنســاين )Surkamp , 2014(، ووفقــاً للبحــوث والدراســات، فــإن كل 

ــم  ــل معظ ــم نق ــة، ويت ــات منطوق ــكل كل ــم يف ش ــن املفاهي ــط م ــن 7% فق ــري ع ــم التعب ــة يت محادث

ــرص،  ــراف، الب ــة األط ــوف، حرك ــة الوق ــر، طريق ــن املظه ــدة م ــة معق ــالل مجموع ــن خ ــات م املعلوم

تعبــريات الوجــه، ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن تأثــري معظــم لغــات الجســد تقلــل مــن وعــي املســتقبل، أي 

أنــه يتلقــى اآلثــار العميقــة للموضــوع، دون أن يكــون عــى بينــة مــن ذلــك؛ لذلــك مــن لديهــم املهــارات 

 Bambaeeroo(غــري اللفظيــة لديهــم القــدرة عــى توجيــه اآلخريــن يف اتجــاه معــن لتحقيــق أهدافهــم

.)& Shokrpour , 2017

ــذي ال يعتمــد عــى  ــك االتصــال ال ــرز التعريفــات املبكــرة لالتصــال غــري اللفظــي هــو ذل ومــن أب

 Burgoon, Guerrero & Manusov,( بــل هــو تواصــل غــري لغــوي ،)Knapp, 2011( ،الكلــات أو اللغــة

Pan, 2014 ;2011(؛ لذلــك يفهــم االتصــال غــري اللفظــي عــى أنــه إرســال واســتقبال األفــكار واملشــاعر 

ــارد  ــاموفار وريتش ــرف الري س ــا يع ــي )Ambady & Weisbuch, 2010(، ك ــري اللفظ ــلوك غ ــرب الس ع

بورتــر وليــزا ســتيفاين )Samovar, Porter & Stefani, 2000( االتصــال غــري اللفظــي بأنــه: »ذلــك النــوع 

مــن االتصــال الــذي يشــمل كل املثــريات غــري اللفظيــة يف إعــداد االتصــال، والتــي يتــم اســتخدامها مــن 

جانــب كل مــن املرســل واملســتقبل يف البيئــة، وتعــد الرســالة املســتخدمة يف االتصــال لهــا قيمــة محتملــة 

لــكل مــن املرســل واملســتقبل« 

وتوجــد العديــد مــن مهــارات االتصــال غــري اللفظــي، ولكــن ســيقترص البحــث عــى املهــارات التاليــة 

وطــرق تنميتهــا، واملوضحــة يف الجــدول)1(.
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جدول )1( : مهارات االتصال غري اللفظي

داللتهااملهارةم

1
 تعبريات الوجه

 والعن

الوجه هو األساس إلظهار نوع وقوة املشاعر، كا أن العينن لها تأثري خاص لجذب االنتباه، واالهتام 

باآلخرين والتأثري فيهم وتوجيههم.

2
 حركات الجسد

واإلمياءات

 عند تحريك الجسد يتم إرسال رسائل محددة، كالتلويح باليد له معنى محدد، ومقصود مثل: تحية

 شخص ما أو قول: إىل اللقاء. وبعض اإلشارات األخرى قد تكون غري مقصودة، وتعرب عن رسائل عامة،

مثل: القلق أو التربم.

3
 استخدام

األصوات

 األصوات تشبه لغة الجسد وتعرب عن كل من الرسائل املقصودة وغري املقصودة،

 كهذا السؤال “ما الذي كنت تنوي القيام به؟” لو كررت هذا السؤال مرات بتغيري نربات الصوت،

والرتكيز عى بعض الكلات فأنت يف كل مرة تعرب عن رسالة مختلفة متاماً.

 امللبس واملظهر4

 يعرب املظهر عن الشخصية االجتاعية، فاألشخاص يستجيبون لبعضهم البعض بناًء عى جاذبيتهم،

 فعندما يعتقد األشخاص أننا نتمتع بالجاذبية، فنحن نكون راضن عن أنفسنا؛ ما يؤثر عى سلوكنا،

األمر الذي يؤثر، بالتايل عى إدراك األشخاص لنا.

5
 استخدام الرموز

التعبريية

 بتفاعل اإلنسان مع البيئة، تظهر الرموز املتعارف عليها، والتي تشري إىل االتجاه والسلوك، وما هو

 ممنوع وما هو مسموح. ونجد هذه الرموز يف الشارع، ويف املكتب، ويف املواصالت، وكلها تساعدنا

 ببساطة يف حياتنا دون أن نتبادل الكالم، فالكل قد تعارف عى معناها باختالف الثقافات والحضارات.

)نافع، 2014(

- االتصال غري اللفظي والعملية التعليمية:

إن الطابــع التكوينــي للعمليــة التعليميــة يفــرض مزيــداً مــن االهتــام بأســاليب وأشــكال االتصاالت، 

ــا  ــددة، فمنه ــة باالتصــاالت اإلنســانية الضــوء عــى أشــكالها املتع وتســلط البحــوث والدراســات املتعلق

االتصــال اللفظــي )املكتــوب واملنطــوق(، واالتصــال غــري اللفظــي )تعبــريات الوجــه والجســم واإلميــاءات(، 

واالتصــال البــرصي )الرســم التصويــر(، واالتصــال االلكــرتوين ) وســائل التواصــل االلكــرتوين( ،ويتــم تشــكيل 

 Dobrescu,( ــات ــا بالكل ــري عنه ــم التعب ــي ال يت ــائل الت ــن الرس ــة م ــي يف مجموع ــري اللفظ ــال غ االتص

.)2006

ــارات االتصــال غــري  ــواع مــن مه ــاي )Tai, 2014( مســحاً شــامالً عــى عــدة أن ــت دراســة ت وتناول

اللفظــي، وخصائصهــا، وأهميتهــا لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة اللغــات األجنبيــة بجامعــة هيــزي، 
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وأكــدت نتائجهــا أن لغــة الجســد مهمــة، ليــس فقــط يف التفاعــل بــن املعلمــن والطــالب فحســب، بــل 

ميكــن أن تــؤدي إىل التعبــري عــن املقصــود بفعاليــة ودقــة أكــر، وتبســيط التعليــات الخاصــة بالتدريــس، 

وتحفــز الطلبــة املتحدثــن، وتحســن مــن غــرض التدريــس، وتعــزز مــن فعاليــة التدريــس.

ويعمــل االتصــال غــري اللفظــي عــى إيصــال مجموعــة كبــرية مــن املعلومــات ســواًء عمــداً أو غــري 

 ،)Koshland-Crane, 2008( ــن ــالند كري ــة بيجيكوش ــه دراس ــا تناولت ــذا م ــك ) Shearer, 2008(،وه ذل

ــري اللفظــي  ــم عــى ســلوكيات االتصــال غ ــي قائ ــج تدريب ــة برنام ــن فعالي ــق م ــت إىل التحق ــي هدف الت

وأثرهــا عــى التقييــم الــذايت للمشــاركن، واســتخدم يف الربنامــج اســرتاتيجيات الــرشح واإليضــاح، وتقديــم 

ــج إىل تحســن وعــي ومعــارف  ــات مختلفــة، وأشــارت النتائ ــو وتدريب املعلومــات، وعــرض مشــاهد فيدي

 Houser & Frymier,( ــر ــورس وفرمي ــد ه ــا وج ــي. ك ــري اللفظ ــال غ ــلوكيات االتص ــول س ــن ح املتدرب

ــة  ــالب بالثق ــعور الط ــن، وش ــدى املعلم ــال ل ــي الفع ــري اللفظ ــال غ ــارات االتص ــن مه ــة ب 2009(عالق

ــردد  ــارات االتصــال غــري اللفظــي إىل ت ــؤدى ضعــف مه ــك ي مبوضــوع الدراســة، وعــى العكــس مــن ذل

الطــالب، وعــدم ثقتهــم باملوضــوع .

- الربامج التدريبية: 

ــراد،  ــة وتحســن األداء لألف ــا يف مجــال تنمي ــر االســرتاتيجيات املعــرتف به ــب أحــد أك ــد التدري يع

وهــو ال يتــم عشــوائياً ،وإمنــا يبنــى وينفــذ عــى أســس علميــة، ويتــم تحديــد مجاالتــه بنــاًء عــى حاجــات 

ــا األســاس لنجــاح أي  ــة كونه ــر الحاجــات التدريبي ــة تقدي ــأيت أهمي ــق تقديرهــا ، وت ــن عــن طري املتدرب

برنامــج تدريبــي بكاملــه )الريــايش, وحســن، 2014(، حيــث تســاعد يف تحديــد األهــداف التدريبيــة بدقــة 

،وتجعــل املتدربــن يقبلــون بحــاس عــى حضــور الربنامــج )McConnel, 2003(، وقــد أورد ) الطعــاين 

، 2009( عــدة معايــري لقيــاس فاعليــة الربامــج التدريبيــة، منهــا مــا يتعلــق باألهــداف )تلبيــة احتياجــات 

املتدربــن- وضوحهــا للمتدربــن – قابليــة األهــداف للتطبيــق – األهــداف محــددة ملحتــوى الربنامــج (، 

ومعايــري خطــة الربنامــج )وضــوح الخطــة – ترابــط األهــداف – تحديــد الزمــن لألنشــطة– تحديــد أســاليب 

ــع  ــط والواق ــن التخطي ــد الفجــوة ب ــة –تحدي ــزام باألهــداف اإلجرائي ــذ ) االلت ــري التنفي ــم(، ومعاي التقوي

وإجــراء تقويــم مســتمر (، ومعايــري التقويــم )قيــاس مــدى تحقــق األهــداف، التغذيــة الراجعــة(.
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ــد  ــم تحدي ــات، ث ــد الحاج ــل يف: تحدي ــة تتمث ــددة ودقيق ــوات مح ــي بخط ــج التدريب ــر الربنام ومي

األهــداف، ثــم وضــع التصميــم املناســب، ثــم التطبيــق ثــم التقويــم )الريــايش وحســن، 2014(. بينــا يؤكــد 

)الســكارنة، 2011( عــى أن بنــاء الربنامــج يســري وفــق عــدد مــن الخطــوات ميكــن اســتعراضها عــى النحــو 

التــايل:

- تحديد االحتياجات التدريبية كأساس لتحديد نوع التدريب ومستواه.

- تحديد األهداف املطلوبة من الربنامج التدريبي )معلومات، مهارات، اتجاهات(.

- وضع محتوى الربنامج التدريبي وإعداد املواد التدريبية.

- اختيار األساليب التدريبية والتقنيات السمعية والبرصية والوسائط املتعددة.

- تهيئــة التســهيالت التدريبيــة األخــرى )القاعــة، األجهــزة واملعــدات، وســائل النقــل واملواصــالت، 

الخدمــات املســاعدة(.

- املواءمــة بــن عــدد الســاعات التدريبيــة التــي حــددت للــدورة ككل، وبــن إجــايل عــدد الســاعات 

التدريبية.

- اســتقطاب املدربــن األكفــاء - اســتقطاب املشــاركن - إعــداد امليزانيــة الالزمــة للربنامــج -  إعــداد 

الجــدول الزمنــي للربنامــج - إعــداد خطــة الــدرس للموضوعــات.

ــة  ــة القــدرات الذهني ــة، وتنمي ــادة الكفــاءة املهني ــاء الخدمــة إىل زي وتهــدف برامــج التدريــب أثن

ــم  ــاء بأدائه ــك لالرتق ــارات واالتجاهــات؛ وذل ــات وامله ــن باملعلوم ــد املتدرب ــن خــالل تزوي ــة، م والعملي

 )Richard, 2011( ــت دراســة ريتشــارد ــال هدف ــي لألفضــل )الشــاعر، 2005( ،وعــى ســبيل املث الوظيف

إىل تطبيــق برنامــج تدريبــي لتطويــر مهــارات املعلــم غــري اللفظيــة يف التدريــس عــن طريــق ربــط طــرق 

ــل  ــم دروس قب ــم تقدي ــن املعل ــب م ــد، وطل ــة الجس ــاءات وحرك ــتخدام اإلمي ــات باس ــس الرياضي تدري

وبعــد تطبيــق الربنامــج التدريبــي التطويــري التعليمــي، ويف ضــوء ذلــك وبعــد انتهــاء جلســات الربنامــج 

ــة  ــا يف طريق ــك جلي ــر ذل ــة االتصــال باســتخدام اإلميــاءات، وظه ــة، عــدل املعلمــون مــن طريق التدريبي

تدريســهم بعــد الربنامــج، كــا أكــدوا عــى تطــور قدراتهــم ومهاراتهــم وفعاليتهــا، بينــا تعارضــت هــذه 

النتيجــة مــع  دراســة بــريون وآخريــن )Perron et al, 2014(التــي تناولــت تأثــري التدريــب عــى تنميــة 

ــتخدمت  ــب ،واس ــة الط ــس بكلي ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل ــة الريري ــال يف املارس ــارات االتص مه
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ــال  ــارات االتص ــاس مه ــم قي ــة(، وت ــة ضابط ــة و20 مجموع ــة تجريبي ــواً )28 مجموع ــة )48( عض الدراس

ــج إىل عــدم وجــود  ــت النتائ ــة الراجعــة، وتوصل ــارات التغذي ــج عــى مه ــي وبعــدي، واعتمــد الربنام قب

ــن. ــن املجموعت ــوع مهــارات االتصــال املحــددة ب اختــالف يف عــدد ون

ــة  ــي هدفــت إىل تنمي ــة الت ــة الربامــج التدريبي ــاك دراســات أكــدت عــى فاعلي ويتضــح مــا ســبق أن هن

 ،)Koshland-Crane, 2008( مهــارات االتصــال غــري اللفظــي لــدى املتدربــن مثــل: دراســة بيجيكوشــالند كريــن

ودراســة ريتشــارد )Richard , 2011(، ودراســة تــاي )Tai , 2014(، بينــا أظهــرت نتائــج دراســة بــريون وآخريــن 

)Perron et al. , 2014( عــدم فاعليــة الربنامــج التدريبــي. كــا يتضــح  نــدرة الدراســات العربيــة التــي 

تناولــت تنميــة مهــارات االتصــال غــري اللفظــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب بكليــة العلــوم مــن 

خــالل الربامــج التدريبيــة.

ومــن هنــا هــدف الربنامــج التدريبــي الحــايل إىل تنميــة مهــارات االتصــال غــري اللفظــي لــدى أعضــاء 

هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــري اللغــة العربيــة بكليــة العلــوم يف جامعــة تبــوك.

منهج البحث:

أعتمــد يف البحــث الحــايل عــى املنهــج شــبه التجريبــي، القائــم عــى تصميــم املجموعــات 

املتكافئــة، وبقياســات متكــررة ؛ وذلــك ملالءمتــه طبيعــة ومتغــريات وأهــداف البحــث، فاملتغــري املســتقل 

هــو الربنامــج التدريبــي، واملتغــري التابــع هــو مهــارات االتصــال غــري اللفظــي، وباســتخدام مجموعتــن 

ــدي  ــي والبع ــاس القب ــررة )القي ــات متك ــة( بقياس ــة تجريبي ــة ومجموع ــة ضابط ــن )مجموع متكافئت

للمجموعتــن(؛ وللحصــول عــى البيانــات الالزمــة كميــاً وكيفيــاً، واملتعلقــة بفاعليــة الربنامــج، والجوانــب 

ــتخدام  ــج باس ــول للنتائ ــريها، والوص ــا وتفس ــم تحليله ــن ث ــج، وم ــر يف الربنام ــاج إىل تطوي ــي تحت الت

أســاليب كميــة وكيفيــة؛ لذلــك يعــد البحــث الحــايل بحثــاً مختلطــاً، وهــو ذلــك البحــث الــذي يســتخدم 

.)Creswell, 2014( ًــه أســاليب البحــث النوعــي والكمــي معــا في

ــة  ــداد مقابل ــم إع ــة ، إذ ت ــتخدام  املقابل ــى اس ــالوة ع ــة  ع ــاليب  الكمي ــتخدمت األس ــد اس  وق

ــن  ــدد م ــى ع ــول ع ــث وللحص ــي  يف البح ــزء الكيف ــل  الج ــز )Focus groups(؛ لتمث ــة الرتكي ملجموع

البيانــات ، فالبحــث الكيفــي هــو عمليــة التحقيــق التــي يقــوم بهــا الباحــث ليستكشف مشــكلة 

.)Creswell, 2013( إنســانية.  أو  اجتاعيــة 

جمتمع البحث:
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تكــون مــن كل أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــري اللغــة العربيــة يف كليــة العلــوم 

بجامعــة تبــوك يف تخصصــات )فيزيــاء – كيميــاء –أحيــاء( للعــام الجامعــي )1438 / 1439 هـــ(.

عينة البحث:

ــارات االتصــال غــري اللفظــي عــى )26( عضــوا مــن أعضــاء  ــة مالحظــة مه ــق بطاق ــم تطبي ت  

هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــري اللغــة العربيــة يف تخصصــات العلوم)فيزيــاء – كيميــاء –أحيــاء( 

بكليــة العلــوم يف جامعــة تبــوك. حيــث تــم تحليــل النتائــج واختيــار األقــل درجــة عــى البطاقــة، وبعــد 

اختيارهــم تــم توزيعهــم عشــوائيًا عــى مجموعتــن متكافئتــن )تجريبيــة -ضابطــة(، وذلــك بإعطــاء كل 

عضــو رقــاً متسلســالً عشــوائياً، عــى مجموعــة يحمــل أفرادهــا أرقامــاً فرديــة، ومجموعــة أخــرى يحمــل 

ــة، وهــذا يضمــن عشــوائية يف توزيــع أفــراد العينــة عــى مجموعتــن متكافئتــن. أفرادهــا أرقامــاً زوجي

وبعــد انتهــاء الربنامــج؛ وللتحقــق مــن النتائــج وملعرفــة أســباب فاعليــة الربنامــج مــن وجهــة   

نظــر املتدربــن، تــم اســتخدام مجموعــات الرتكيــز )Focus groups( باختيــار )5( متدربــن مــن الذيــن 

ــك  ــي، وكذل ــج التدريب ــوة يف الربنام ــاط الق ــة نق ــم ملعرف ــة معه ــاً واســتعداداً إلجــراء املقابل ــدوا تجاوب أب

ــم. ــة نظره ــن وجه ــج م ــر يف الربنام ــاج إىل تطوي ــي تحت ــب الت الجوان

خصائص العينة:

ــوم،  ــة العل ــب بكلي ــس األجان ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــواً م ــن )26( عض ــث م ــة البح ــت عين تكون

بواقــع )13( عضــواً شــكلوا أفــراد املجموعــة الضابطــة، و)13( عضــواً شــكلوا أفــراد املجموعــة التجريبيــة، 

ــة مالحظــة  ــم عــى بطاق ــن تنخفــض درجاته ــة، الذي ــة العربي ــم اختيارهــم مــن غــري الناطقــن باللغ وت

مهــارات االتصــال غــري اللفظــي، إىل جانــب موافقتهــم عــى االشــرتاك يف الربنامــج، وتراوحــت أعارهــم بــن 

)37-55( عامــاً مبتوســط قــدره )42.15( وانحــراف معيــاري قــدره )5.61(، ويوضــح الجــدول )2( التكافــؤ 

يف العمــر بــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة.

جدول )2(: الفروق يف العمر بن املجموعتن التجريبية والضابطة باستخدام اختبار مان-ويتنى

مستوى الداللةقيمة )U(مجموع الرتبمتوسط الرتبحجم العينةاملجموعة

1313,85180التجريبية
800,817

1313,15171الضابطة

ــة  ــن التجريبي ــن املجموعت ــب ب ــط الرت ــروق يف متوس ــود ف ــدم وج ــدول )2( ع ــن ج ــح م ويتض
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والضابطــة يف العمــر؛ حيــث أن قيمــة )U= 80(، وهــي قيمــة غــري دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة 

ــة. ــة والضابط ــن التجريبي ــراد العينت ــص ألف ــدول )3( التخص ــح الج ــا يوض )0,05(، ك

جدول )3(: الفروق يف التخصص بن املجموعتن باستخدام اختبار كومل وجورف-سمري نوف

مستوى الداللةقيمة )Z(الفروق السالبةالفروق املوجبةحجم العينةاملجموعة

13التجريبية
0000000001,000

13الضابطة

ويتضــح مــن جــدول )3( عــدم وجــود فــروق يف التخصــص بــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة، 

ــة )0,05(. كــا يوضــح  ــد مســتوى الدالل ــاً عن ــة إحصائي حيــث أن قيمــة )Z=00(، وهــي قيمــة غــري دال

الجــدول )4( الفــروق يف مهــارات االتصــال غــري اللفظــي بــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف القيــاس 

القبــي )قبــل تطبيــق الربنامــج التدريبــي(.

جدول )4(: الفروق بن متوسطي رتب درجات املجموعة التجريبية والضابطة يف القياس القبي 

ملهارات االتصال غري اللفظي باستخدام اختبار مان-ويتنى

مستوى الداللةقيمة )U(مجموع الرتبمتوسط الرتبحجم العينةاملجموعة

1314,46188الضابطة
720,52

1312,54163التجريبية

ويتضــح مــن جــدول )4( عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن متوســطي رتــب درجــات املجموعة 

التجريبيــة والضابطــة يف القيــاس القبــي بالنســبة ملهــارات االتصــال غــري اللفظــي، مــا يــدل عــى تكافــؤ 

املجموعــة التجريبيــة والضابطــة يف القيــاس القبــي؛ حيــث بلغــت قيمــة U = 72  ،وهــي قيمــة غــري دالــة 

إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.05(.

أدوات البحث:

ــة املالحظــة  ــم اســتخدام بطاق ــة، ت ــة والكيفي ــات الكمي ــع البيان ــق أهــداف البحــث، ولجم لتحقي

ــي: ــا ي ــا في ــن إيضاحه ــي، وميك ــب الكيف ــة للجان ــي، واملقابل ــب الكم للجان

أ- بطاقــة مالحظــة مهــارات االتصــال غــري اللفظــي )إعــداد الباحــث(: لتصميــم بطاقــة املالحظــة 
ــي، 2011(،  ــة)Koshland-Crane, 2008(، )العرين ــن الدراســات التالي ــم اطــالع واســتفادة الباحــث م ت

)أرنــاؤوط والصــادي، 2014(، )نــدى ودويــكات، 2016(، وقــام بإعــداد مبــديئ للبطاقــة مكونــة مــن )40( 
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فقــرة ملهــارات االتصــال غــري اللفظــي لعضــو هيئــة التدريــس, موزعــة عــى )5( أبعــاد وهــي مهــارة: ) 

تعبــريات الوجــه والعــن - حــركات الجســم )اإلميــاءات(- اســتخدام الصــوت – امللبــس واملظهر-اســتخدام 

ــق  ــد وف ــر كل بن ــوزع تقدي ــود، ويت ــن )5- 9( بن ــد م ــكل بع ــود ل ــدد البن ــراوح ع ــة( وت ــوز التعبريي الرم

تقديــر ليكــرت الخــايس ) متوافــر بشــدة، متوافــر، متوافــر إىل حــد مــا، غــري متوافــر، غــري متوافــر بشــدة( 

وفــق درجــات )5 – 1( .

- صدق بطاقة املالحظة:

تــم عــرض البطاقــة عــى )8( مــن املحكمــن املتخصصــن يف املناهــج وطــرق التدريــس ،وعلــم النفس 

،وتــم إجــراء التعديــالت التــي أوىص بهــا املحكمــون، واملتمثلــة يف حــذف بعــض الفقــرات؛ لضعــف صلتهــا 

بالبعــد الــذي تنتمــي إليــه، أو التــي ليــس لهــا عالقــة مبوضــوع املالحظــة، إىل جانــب إضافــة بعــض البنــود، 

وإعــادة صياغــة البعــض اآلخــر حتــى خرجــت يف صورتهــا النهائيــة؛ وللتأكــد مــن صــدق االتســاق الداخــي 

تــم التطبيــق عــى عينــة اســتطالعية قوامهــا )25 ( عضــوا، وظهــرت النتائــج يف الجدولــن )5(، )6( التاليــن: 

جدول )5( :معامل االرتباط بني البنود والبعد الذي تنتمي إليه ومستوى داللة كل منها
البعد

البنود )مهارة فرعية()مهارة أساسية(
مستوى الداللةمعامل االرتباط

 تعبريات الوجه

والعن

دالة0,83 يوزع نظراته عى طالبه أثناء الرشح.

دالة0,87 يعزز بإشارات برصية مشاركة طالبه.

دالة0,84  يركز النظر إىل الطالب أثناء الحديث معه.

دالة0,76 تتميز نظراته بالعمق.

دالة0,82 يستخدم تعبريات الوجه أثناء الرشح.

دالة0,88 يستخدم تعبريات الوجه أثناء اإلنصات.

دالة0,89 يستخدم تعبريات الوجه أثناء القراءة.

دالة0,86 يستخدم تعبريات الوجه أثناء التحدث.
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حركات الجسم

)اإلمياءات(

دالة0,90 يحرك رأسه بكفاءة أثناء التفاعل مع طالبه.

دالة0,93 يحرك أصابعه ويداه أثناء الرشح.

دالة0,71 يصافح طالبه بحرارة.

دالة0,78 يستخدم االمياءات الجسدية يف االتصال باستمرار.

دالة0,90 يتحرك بنشاط يف القاعة أثناء الرشح.

دالة0,90 يحافظ عى املسافة بينه وبن طالبه أثناء التفاعل.

دالة0,90هيئته مستقيمة أثناء الجلوس والوقوف.

دالة0,85 يبدو هادئا يف تفاعله مع طالبه.

دالة0,82يراعي االعتبارات الثقافية يف حركته أمام طالبه.

استخدام الصوت

دالة0,92 ينوع يف استخدام نربات صوته )ال ينطق الجملة بنغمة واحدة(.

دالة0,61 ينوع يف مستوى شدة الصوت )منخفض – مرتفع(.

دالة0,68مستوى إيقاع صوته مناسب )ال رسيعا وال بطيئا(.

دالة0,83 يوظف الوقفات )السكتات( الصوتية أثناء الرشح بكفاءة.

دالة0,87 يستخدم التشديد يف بعض الكلات لبيان أهميتها.

امللبس

واملظهر

دالة0,84مظهره الئق كعضو هيئة تدريس جامعي.

دالة0,76يهتم بنظافته الشخصية.

دالة0,82نوعية مالبسه مالمئة.

دالة0,88 مالبسه نظيفة.

دالة0,89 مالبسه منسقة

 استخدام الرموز

التعبريية

دالة0,86 يستخدم الرموز التعبريية يف العروض التقنية

دالة0,90 يستخدم الرموز التعبريية يف التنبيهات.

دالة0,93 يستخدم الرموز التعبريية يف املراسالت اإللكرتونية مع طالبه.

دالة0,71 يرسم رموز تعبريية أثناء الرشح.

ــقة  ــة متس ــة املالحظ ــري إىل أن بطاق ــا يش ــا، م ــة إحصائي ــاط دال ــالت االرتب ــع معام ــدول )5( جمي ــن ج ــح م ويتض

ــة. ــارات الرئيس ــة للمه ــة منتمي ــارات الفرعي ــع امله ــاً، وأن جمي داخلي
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جدول )6( :  معامل ارتباط املهارات األساسية مع الدرجة الكلية

معامل االرتباطاملهارات األساسية

0,96تعبريات الوجه والعن

0,95حركات الجسم )اإلمياءات(

0,97استخدام الصوت

0,91امللبس واملظهر

0,92استخدام الرموز التعبريية

يتضــح مــن الجــدول )6( أن معامــالت االرتبــاط لجميــع املهــارات األساســية بالدرجــة الكليــة مرتفعة 

،وجميعهــا دالــة إحصائيــا عند مســتوى 0,01.

ثبات بطاقة املالحظة: 

تــم االعتــاد عــى معامــل »ألفــا كرونبــاخ« للتأكــد مــن الثبــات مــن خــالل قيــاس الرتابــط واالتســاق 

بــن املهــارات الفرعيــة باملهــارات األساســية التــي تنتمــي إليهــا، ويوضــح الجــدول )7( قيــم معامــل الثبات. 

جدول )7( :قيم معامل الثبات لألداة ابستخدام “ألفا كرونباخ” للمهارات
معامل الثباتاملهارات األساسية

0,89تعبريات الوجه والعن
0,91حركات الجسم )اإلمياءات(

0,89استخدام الصوت
0,90امللبس واملظهر

0,90استخدام الرموز التعبريية
0.90الكي

ويتضــح مــن جــدول)7( أن قيمــة معامــل الثبــات تــرتاوح بــن )0,89، 0,91( ،وجميــع هــذه القيــم 

دالــة عنــد مســتوى 0,01،  وميكــن القــول أن األداة عــى درجــة عاليــة مــن الثبــات، ومعامــل الثبــات »ألفــا 

كرونبــاخ« لبنــود بطاقــة املالحظــة ككل هــو )0,90(، وهــي درجــة ميكــن الوثــوق بهــا.
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ب-املقابلة:

تم اإلعداد للمقابلة بشكل أويل بطرح األسئلة التالية: 

 -ما نقاط القوة والضعف التي ساهمت يف نجاح الربنامج من وجهة نظركم؟

-ما الجوانب التي تحتاج إىل تطوير يف الربنامج التدريبي من وجهة نظركم؟

وللتأكــد مــن صدقهــا، تــم عرضهــا عــى )5( محكمــن إلبــداء آرائهــم، واتفقــوا عــى رضورة تعديــل 

الســؤال األول إىل )مــا أســباب فاعليــة الربنامــج مــن وجهــة  نظركــم؟( ، لكــون الربنامــج أثبــت فاعليتــه، 

ــاين، فقــد  ــة الربنامــج، أمــا الســؤال الث ــة أجريــت بعــد اســتخراج النتائــج، والتأكــد مــن فاعلي وأن املقابل

أجمــع املحكمــون عــى مناســبته.

جـ-الربانمج التدرييب:

-اهلدف العام للربانمج التدرييب:

هــدف منــايئ، ويتمثــل يف تنميــة مهــارات االتصــال غــري اللفظــي لــدى أفــراد املجموعــة التجريبيــة، 

مــن خــالل إكســابهم معلومــات ومهــارات اتصــال غــري لفظيــة، تتيــح لهــم فرصــة اســتخدامها وتوظيفهــا 

بكفــاءة يف العمليــة التعليميــة.

-األهداف اإلجرائية للربانمج التدرييب:

- التوعية بالربنامج وأهدافه وإجراءاته ومدته وخطة سري الجلسات.

- التعريف مبهارات االتصال غري اللفظي وأهميتها ومحدداتها ومبادئها وأنواعها.
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- التعريف مبهارات االتصال والفروق بن الثقافات وتقديم أمثلة عى ذلك.

- التوعية بأهمية الوجه والعينن ورشح تعبرياتها وتقديم أمثلة عى ذلك.

- التعريف بحركات الجسم )اإلمياءات( ،وقواعدها وأهميتها وتقديم أمثلة.

- التعريف بأهمية استخدام الصوت وخصائصه وطرق تحسينه.

- التعريف بأهمية امللبس واملظهر ورشح األمثلة والطرق لتحسينه.

- التعريف بالرموز التعبريية وأهميتها وعرض مناذج لها.

- الفئة املستهدفة من الربانمج:

    أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــري اللغــة العربيــة يف كليــة العلــوم بجامعــة تبــوك، 

واملتخصصــن يف الفيزيــاء ،و األحيــاء ،والكيميــاء ، ممــن تنخفــض درجاتهــم يف  بطاقــة مالحظــة مهــارات 

االتصــال غــري اللفظــي.

- مصادر إعداد الربانمج التدرييب:

تم بناء الربنامج وإعداده للتطبيق وفقاً للخطوات اآلتية:

- االطــالع عــى العديــد مــن املراجــع والدراســات التــي تناولــت مهــارات االتصــال غــري اللفظــي 

مثــل: )Koshland-Crane, 2008(، )جــروب والمبــريت، 2010(، )الحيــايل، 2011(، )العرينــي، 2011(، 

ــابق  ــث س ــى بح ــاء ع ــن؛ بن ــي للمتدرب ــي الفع ــاج التدريب ــادي، 2014(، واالحتي ــاؤوط والص )أرن

أجــراه الباحــث عــى نفــس العينــة )الحمــريي، 2017(.

ــة إىل  ــة املوجه ــا، وبخاص ــا وتطبيقه ــة إعداده ــة وكيفي ــج التدريبي ــة للربام ــراءة املتعمق - الق

ــج. ــاء الربنام ــا يف بن ــاد عليه ــس؛ لالعت ــة التدري ــاء هيئ أعض
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- عمــل تصــور مبــديئ للربنامــج ومحتــواه وطريقــة ســريه وعــدد جلســاته، وعرضــه  عــى )5( 

محكمــن يف  التدريــب واملناهــج وطــرق التدريــس وعلــم النفــس والقيــاس الرتبــوي؛ إلبــداء الــرأي 

فيــه ،وتــم األخــذ مبالحظاتهــم وتوجيهاتهــم.

-عدد جلسات الربانمج التدرييب:

ــو  ــى النح ــبوعياً، ع ــتن أس ــع جلس ــة، بواق ــة جاعي ــات تدريبي ــن )10( جلس ــج م ــون الربنام يتك

التــايل: )7( جلســات تدريبيــة، و)3( جلســات تقييــم )بعــدي، وتتبعــي بعــد شــهر، وتتبعــي بعــد شــهرين(.

- تنفيذ الربانمج التدرييب:

بــدأ تطبيــق الربنامــج التدريبــي يــوم األحــد املوافــق 17 /9/ 2017م، وانتهــى الربنامــج يــوم الخميــس 

املوافــق 2017/12/7م بواقــع جلســتن أســبوعياً )األحــد واألربعــاء(، ومبجمــوع )10( جلســات: )7( 

جلســات تدريبيــة، و )3( جلســات تقييميــة )بعديــة، وتتبعيــه بعــد شــهر مــن انتهــاء الربنامــج، وتتبعيــه 

بعــد شــهرين مــن انتهــاء الربنامــج(، ومتــت االســتعانة مبــدرب مســاعد ؛ للتواصــل مــع املتدربــن، وتحديــد 

موعــد الجلســات، وتوزيــع املتدربــن عــى مجموعــات، واإلرشاف عــى تنفيــذ التعليــات أثنــاء الجلســات 

التدريبيــة والتدريــب، ويوضــح الجــدول )8( تفاصيــل جلســات الربنامــج:
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جدول )5(: معامل االرتباط بن البنود والبعد الذي تنتمي إليه ومستوى داللة كل منها

الوسائل املستخدمةأساليب التدريباألهداف اإلجرائيةاملوضوعم
أساليب 

التقويم
اليوم /التاريخزمن الجلسة

1

متهيدية – واكساب 

معلومات

- التعارف بن املدرب واملتدربن

- التوعية بالربنامج وأهدافه 

وإجراءاته ومدته وخطة سري 

الجلسات.

- التعريف مبهارات االتصال غري 

اللفظي وأهميتها ومحدداتها 

ومبادئها وأنواعها.

املناقشة، لعب 

الدور، التعزيز 

والتغذية الراجعة، 

والواجبات املنزلية 

القراءة املوجهة، 

التدريب املصغر 

- أوراق عمل.

-مقاطع فيديو

- صور.

- عروض بوربوينت.

- تقويم 

األقران.

- التقييم 

املعتمد عى 

األداء.

- املالحظة.

- املقابلة.

 90 – 60

دقيقة

األحد

2017/9/17م

2

مهارات االتصال غري 

اللفظي والفروق 

بن الثقافات

- التعريف بالثقافات والفروق بينها.

- رشح العوامل الثقافية املؤثرة عى 

مهارات االتصال غري اللفظي 

- عرض مهارات االتصال غري اللفظي 

املرتبطة بثقافات مختلفة.

 90 – 60

دقيقة

االربعاء

2017/9/20م

3

مهارة تعبريات 

الوجه والعن.

- التوعية بأهمية الوجه والعينن يف 

االتصال غري اللفظي.

- رشح التعبريات باستخدام العينن.

- عرض التعبريات باستخدام الوجه 

وتقديم أمثلة.

 90 – 60

دقيقة 

االحد

2017/9/24م

4

مهارة حركات 

الجسم

)االمياءات(.

- التعريف بحركات الجسم 

)االمياءات( وأهميتها.

- معرفة قواعد قراءة لغة. 

-حركات الجسم.

- عرض أمثلة.

 90 – 60

دقيقة 

األربعاء

2017/9/27م

5

مهارة استخدام 

الصوت.

- التعريف بأهمية استخدام الصوت 

يف االتصال غري اللفظي.

- التعريف بخصائص الصوت.

- إرشادات لتحسن استخدام 

الصوت.

 90 – 60

دقيقة 

األحد

2017/10/1م

6

مهارة امللبس 

واملظهر.

التعريف بأهمية اللبس واملظهر يف 

االتصال غري اللفظي.

- رشح أمثلة عى اللبس واملظهر  

- تقديم ارشادات لتحسن اللبس 

واملظهر.

 90 – 60

دقيقة 

األربعاء

2017/10/4م

7

مهارة استخدام 

الرموز التعبريية

- التعريف بالرموز التعبريية.

- رشح أهمية استخدام الرموز 

التعبريية.

- عرض مناذج الرموز التعبريية

 90 – 60

دقيقة 

االحد

2017/10/8م

- تقييم بعدي.8
 إنهاء الربنامج وتطبيق بطاقة 

املالحظة 
التقييم البعدي

تطبيق بطاقة 

املالحظة

 90 – 60

دقيقة 

األربعاء

201/10/11م

9

تقييم تتبعي بعد 

شهر
التقييم التتبعيتطبيق بطاقة املالحظة

تطبيق بطاقة 

املالحظة

 90 – 60

دقيقة 

األربعاء 

2017/11/8م

10

تقييم تتبعي بعد 

شهرين
التقييم التتبعيتطبيق بطاقة املالحظة

تطبيق بطاقة 

املالحظة

 90 – 60

دقيقة 

الخميس

2017/12/7م
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- أساليب التدريب املستخدمة يف الربانمج:

ــول  ــن للوص ــابقة للمتدرب ــربات الس ــات والخ ــة املعلوم ــع حصيل ــا يف تجمي ــن هدفه - املناقشــة: يكم
ــات  ــادة معلوم ــا: زي ــذه االســرتاتيجية منه ــا له ــد مــن املزاي ــاك العدي ــم، وهن إىل تحســن أفضــل ملهاراته

املتدربــن، تقــوي مهــارة التعبــري والثقــة بالنفــس لديهــم، انتقــال أثــر التدريــب ، حيــث يقــوم املتــدرب 

ــل ، 2005( أن  ــد ) كام ــة ، 2011(، ويؤك ــع )مقابل ــات إىل الواق ــه يف الجلس ــا تعلم ــق كل م ــل وتطبي بنق

ــرق  ــم ط ــن تعل ــرد م ــن الف ــابقة، ومتك ــكار الس ــأ يف األف ــب الخط ــى اكتشــاف جوان ــل ع ــة تعم املناقش

جديــدة تــؤدي إىل تنميــة قدراتــه، وتحقيــق أهــداف أكــر واقعيــة، مــا يســاعده يف النهايــة عــى تعديــل 

ســلوكه.

واسـتخدمت املناقشـة يف جميـع جلسـات الربنامـج التدريبيـة لزيـادة معلومـات املتدربـن عـن مهـارات 

االتصـال غـري اللفظـي، واكتشـاف جوانـب الخطأ يف األفـكار السـابقة املتعلقة بهـا، وتعلم مهـارات االتصال 

غـري اللفظـي الجديـدة، وانتقـال أثـر التدريـب ملـا تعلمـوه بالجلسـات إىل الواقع.

ــل  ــاكاة أو متثي ــالل مح ــن خ ــخاص م ــن األش ــالت ب ــة تفاع ــدور إىل مارس ــب ال ــري لع - لعــب الــدور: يش
مواقــف حيويــة وأكــر تعريــف تقليــدي يف علــم النفــس الســلويك يــرى أن لعــب الــدور وســيلة لتقييــم 

وتعديــل ســلوك األفــراد يف ســياقات محــددة )Levi-Minzi, Browning & Van Hasselt, 2011( ، وتعمل 

اســرتاتيجية لعــب الــدور عــى تعليــم املتــدرب ســلوك جديــد، والــذي ســيتحول إىل خاصيــة دامئــة لديــه، 

مــا يســاعده يف املواقــف الجديــدة بثقــة أكــرب، باإلضافــة إىل املشــاعر اإليجابيــة التــي تســيطر عليــه، بعــد 

أن أتقــن متثيــل الــدور بطريقــة انفعاليــة وســلوكية مناســبة ) كامــل ، 2005(، وأكــدت النتائــج البحثيــة أن 

 Lekhi& Nussbaum( برامــج التدريــب التــي تعتمــد عــى أنشــطة لعــب األدوار تــؤدى إىل أفضــل النتائــج

2015 ,(  فاســرتاتيجية لعــب األدوار متكــن املتعلمــن مــن االنخــراط يف تعلــم الخــربة الجديــدة -وإن كانــت 

متثيليــة- حيــث يقــوم املتدربــون يف ســيناريوهات محــددة بــأداء أدوارهــم؛ لتحســن مارســاتهم والحصــول 

.)Kiger , 2004(عــى تغذيــه رجعيــة إيجابيــة

ــث كان  ــج ، حي ــة املســتخدمة يف الربنام ــن األســاليب التدريبي ــت اســرتاتيجية لعــب األدوار م وكان

يطلــب مــن أحــد املتدربــن لعــب دور مــدرب، وتقديــم ومارســة مهــارات االتصــال غــري اللفظــي، ويطلب 

مــن باقــي املتدربــن التعليــق عليــه، وقــد ســاعد ذلــك عــى تعلــم املهــارات الجديــدة ومارســتها، وخاصــة 

حــن الحصــول عــى تغذيــة رجعيــة إيجابيــة.
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- التعزيــز: يعــرف بأنــه اإلجــراء الــذي يــؤدي فيــه حــدوث الســلوك إىل توابــع إيجابيــة أو إزالــة توابــع 
ســلبية األمــر الــذي يرتتــب عليــه زيــادة احتــال حــدوث ذلــك الســلوك يف املســتقبل يف املواقــف املشــابهة 

ــم  ــز اإليجــايب والســلبي لتشــجيع التحســن يف تعل ــم اســتخدام اســرتاتيجية التعزي ــب، 2003( وت )الخطي

ومارســة مهــارات االتصــال غــري اللفظــي.

- التغذيــة الراجعــة: هــي تزويــد املتــدرب باملعلومــات اإليجابيــة والســلبية حــول األداء الحــريك  مــا يســهم 
ــكال  ــذ أش ــي تتخ ــة، والت ــة الراجع ــات بالتغذي ــذه املعلوم ــل ه ــث تتمث ــارة، حي ــان امله ــول إىل إتق يف الوص

متعــددة, منهــا اللفظيــة واملرئيــة التــي تعطــي املتــدرب صــورة واضحــة عــا يفعلــه أثنــاء تطبيــق املهــارة 

بالعــن املجــردة، وعليــه يســتطيع أن يصحــح أخطــاءه تبعــاً للمعلومــات التــي يتلقاهــا مــن املــدرب قبــــــل 

ــد  ــة؛ لتأكي ــة كل جلس ــة يف نهاي ــة راجع ــاك تغذي ــت هن ــق، 2016(، و كان ــوار ورفي ــاءه ) ن ــق وأثن التطبي

ــادة إتقــان املهــارات املتعلمــة يف الجلســة. املعلومــات التــي تــم إعطاؤهــا، ودافــع لزي

ــطة  ــداد لألنشـ ــه، وهــي امتـ ــدرب يف منزل ــا املت ــة يقــوم به - الواجبــات املنزليــة: هــي أنشــطة تعليمي
ــم  ــا ت ــق مل ــت داخــل جلســات الربنامــج، وهــي جــزء مكمــل أو تطبي ــي حدث ــة الت ــة والتدريبي التعليمي

تنفيــذه ومناقشــته بالربنامــج. ويؤكــد )السفاســفة، 2003( أن احتاليــة اســتمرارية التحســن الناجــم عــن 

ــاة  ــا يف مواقــف الحي ــدرب عليه ــم الت ــي ت ــارات الت ــم مارســة امله ــل إذا مل يت ــة ضئي الجلســات التدريبي

الفعليــة؛ لذلــك ففــي نهايــة كل جلســة يتلقــى أفــراد املجموعــة التجريبيــة واجبــاً منزليــاً محــدداً يقومــون 

فيــه مبارســة وتوظيــف املهــارات التــي تــم تعلمهــا داخــل كل جلســة. وتــم اســتخدم اســرتاتيجية الواجــب 

املنــزيل يف نهايــة كل جلســة لتوظيــف املهــارات التــي تــم تعلمهــا يف الربنامــج عــى أرض الواقــع، وزيــادة 

إتقــان املتدربــن للمهــارات املتعلمــة يف الجلســات.

- القــراءات املوجهــة: هــي القــراءة يف موضــوع معــن يف املراجــع واملصــادر املختلفــة، بتوجيــه وإرشاف 
مــن املــدرب والــذي يــزود املتدربــن بالتعليــات الالزمــة قبــل وبعــد وأثنــاء القــراءة ؛ إلكســابهم مهــارات 

فهــم النــص املقــروء )الحوامــدة والبليهــد، 2016(، وتــم اســتخدام اســرتاتيجية القــراءات املوجهــة بتوجيــه 

املتدربــن نحــو قــراءة موضوعــات محــددة حــول أســس وأنــواع مهــارات االتصــال غــري اللفظــي؛ لزيــادة 

معــارف ومعلومــات املتدربــن حولهــا، مــا يشــكل األســاس ملارســتها العمليــة فيــا بعــد.

- التدريــس املصغــر أو التدريــب املصغــر: هــو أســلوب مــن أســاليب التدريــب، ميثــل صــورة مصغــرة 
للــدرس، أو جــزءاً مــن أجزائــه، أو مهــارة مــن مهاراتــه، تحــت ظــروف مضبوطــة، ويقــدم لعــدد محــدود 

مــن املتدربــن )وزارة الرتبيــة والتعليــم، 2014(، وتــم اســتخدامها لتدريــب املتدربــن عــى املهــارة مــن 



فاعلية برنامج تدريبي مقرتح لتنمية مهارات االتصال غري اللفظي ألعضاء هيئة التدريس األجانب بكلية العلوم

38

خــالل تقســيمهم إىل مجموعــات صغــرية وإتاحــة الفرصــة لــكل متــدرب ألداء املهــارة بنفســه.

- أساليب التقومي يف الربانمج:

اعتمــد الربنامــج التدريبــي عــى أســاليب التقويــم البديــل يف تقويــم املتدربــن؛ نظــراً ملــا توفــره 

هــذه األســاليب مــن قــدرة عــى تحديــد مســتوى تقــدم املتدربــن مــن خــالل توظيــف اســرتاتيجيات غــري 

تقليديــة )Nazir,2000(، وأيضــاً مــا يتطلبــه التقويــم البديــل مــن اشــرتاك كل مــن املــدرب واملتدربــن 

يف عمليــة التقويــم، وبحيــث يقــوم املتــدرب بتنفيــذ مهــام تســاعده يف التمكــن مــن مهــارات معينــة، يف 

حــن يقــوم املــدرب مبالحظــة األداء وتقييــم مســتوى كفاءتــه )Stggins,2001(، ومــن أســاليب التقويــم 

التــي تــم اســتخدامها يف هــذا الربنامــج التدريبــي مــا يــأيت:

- التقــومي املعتمــد علــى األداء: مــن خــالل إتاحــة الفرصــة للمتــدرب لتوظيــف مهــارات االتصــال غــري 
ــك  ــم أو املناظــرة، ويشــجعهم ذل ــدة تحــايك الواقــع مــن خــالل التقدي ــة جدي اللفظــي يف مواقــف حيوي

عــى أن يكونــوا أكــر تأمــالً ونقــداً ألعالهــم )Davies, 2002؛ عبــد الحميــد، 2017(، حيــث كان يســجل 

املتــدرب فيديــو لنفســه أثنــاء أدائــه للمهــارة ويطلــب املــدرب منــه تقييــم نفســه.

ــاط  ــة، أو لنش ــة تدريبي ــذه ملهم ــد تنفي ــدرب بع ــران املت ــه أق ــوم ب ــم يق ــو تقوي - تقــومي األقــران: وه
تدريبــي معــن، ويســاعد هــذا النــوع مــن التقويــم يف تحســن مهــارات املتدربــن مــن خــالل زيــادة قــدرة 

ــارات  ــي مه ــه ينم ــا أن ــن وأفكارهــم، ك ــال اآلخري ــم وأفكارهــم، وأع ــى مالحظــة أعاله ــن ع املتدرب

اتخــاذ القــرار وإصــدار األحــكام لــدى املتدربــن )عــالم ،2004(. وقــد تــم توظيــف هــذا األســلوب خــالل 

جميــع جلســات الربنامــج، حيــث كان املــدرب يقــوم بــرشح إحــدى مهــارات االتصــال غــري اللفظــي، ثــم 

ــد عــن خمــس  ــذ هــذه املهــارة يف عــرض ألحــد املوضوعــات يف مــدة ال تزي ــن بتنفي يقــوم أحــد املتدرب

دقائــق، مــع االســتعانة بتســجيل مصــور ألداء املتــدرب، وبعــد ذلــك يســتمع املتــدرب إىل تقييــم أقرانــه 

ومالحظاتهــم عــى أدائــه؛ مــن خــالل مشــاهدة التســجيل املصــور.

ــلوك  ــاهدة س ــل يف مش ــة تتمث ــة منظم ــي مالحظ ــاء التدريــب: وه - املالحظــة مــن جانــب املــدرب أثن
املتدربــن أثنــاء مارســتهم ملهــارات االتصــال غــري اللفظــي، أثنــاء التدريــب وأثنــاء التفاعــل مــع بعضهــم 

ــث  ــي(، حي ــدي والتتبع ــاس البع ــج )القي ــاء الربنام ــد انته ــة املالحظــة بع ــق بطاق ــك تطبي البعــض، وكذل

طلــب مــن كل متــدرب يف القيــاس البعــدي تقديــم عــرض ال تزيــد مدتــه عــن )15( دقيقــة للمتدربــن، أمــا 

يف القيــاس التتبعــي فتــم زيــارة كل متــدرب أثنــاء تقدميــه ملحارضاتــه، ويقــوم املــدرب مبالحظتــه، وتقديــر 

مارســته ملهــارات االتصــال غــري اللفظــي أثنــاء تقدميــه للمحــارضة.
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- املقابلــة: تعــد املقابلــة إحــدى أســاليب التقويــم باالتصــال، حيــث يتــم جمــع املعلومــات مــن خــالل 
فعاليــات االتصــال، عــن مــدى التقــدم الــذي حققــه املتــدرب، وأيضــاً مــن خــالل التعــرف عــى طبيعــة 

تفكــريه وأســلوبه يف معالجــة املعــارف وحــل املشــكالت )عــالم ،2004(، وقــد تــم عقــد مقابلــة مــع عــدد 

ــم حــول هــذه  ــم بعــض التســاؤالت، وســجل إجاباته ــز(، وطــرح عليه ــة الرتكي ــن ) مجموع ــن املتدرب م

التســاؤالت، ومــن ثــم حللــت هــذه اإلجابــات كيفيــاً بعــد انتهــاء التدريــب، وأفــادت يف تفســري النتائــج 

وتقديــم املقرتحــات التــي تســهم يف تطويــر وتحســن الربنامــج.

- نتائج البحث:

- إجابــة الســؤال األول: ونصــه » هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات االتصــال غــري 
اللفظــي بــن متوســطي رتــب درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة والضابطــة بعــد تطبيــق الربنامــج؟« 

وتتضــح يف الجــدول )9( .

جدول )9(: الفروق بن املجموعتن يف مهارات االتصال غري اللفظي بعد التطبيق باستخدام اختبار مان-ويتنى

مستوى الداللةقيمة )U(مجموع الرتبمتوسط الرتبحجم العينةاملجموعة

1320260التجريبية
00,000

13791الضابطة

ويتضــح مــن جــدول )9( وجــود فــروق يف متوســط الرتــب بــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف 

مهــارات االتصــال غــري اللفظــي بعــد تطبيــق الربنامــج التدريبــي يف اتجــاه املجموعــة التجريبيــة؛ حيــث إن 

قيمــة )U=0(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة )0,05( مــا يــدل عــى فاعليــة الربنامــج.

ــارات االتصــال  ــة يف مه ــة إحصائي ــروق ذات دالل - إجابــة الســؤال الثــاين: ونصــه » هــل توجــد ف
غــري اللفظــي بــن متوســطي رتــب درجــات املجموعــة التجريبيــة قبــل تطبيــق الربنامــج وبعــد التطبيــق؟« 

ويوضــح الجــدول )10( هــذه الفــروق. 
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جدول )10( : الفروق بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف مهارات االتصال غري اللفظي 
ابستخدام اختبار ويلكوكسن

القياس

القبي -البعدي
متوسط الرتبحجم العينة

 مجموع

الرتب
)Z( مستوى الداللةقيمة

13791الرتب املوجبة
3,1870,001

000الرتب السالبة

ويتضــح مــن جــدول )10( وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات االتصــال غــري اللفظــي 

ــاس  ــق الربنامــج( والقي ــل تطبي ــاس القبــي )قب ــة يف القي بــن متوســطي رتــب أفــراد املجموعــة التجريبي

البعــدي )بعــد تطبيــق الربنامــج( يف اتجــاه القيــاس البعــدي، حيــث أن االحتــال ملســتوى الداللــة أقــل 

ــارات  ــاع مه ــدل عــى ارتف ــدي، وهــذا ي ــاس البع ــاه القي ــروق يف اتج ــن درجــة الشــك α =0,05، والف م

ــة الربنامــج. ــايل فاعلي االتصــال غــري اللفظــي بعــد تطبيــق الربنامــج ، وبالت

ــة إحصائيــة يف مهــارات االتصــال  - إجابــة الســؤال الثالــث: ونصــه » هــل توجــد فــروق ذات دالل
ــاس التتبعــي  ــاس البعــدي والقي ــة بالقي غــري اللفظــي بــن متوســطي رتــب درجــات املجموعــة التجريبي

)شــهر، شــهران(؟« وتتضــح يف الجــدول)11(:

جدول )11( :الفروق يف مهارات االتصال غري اللفظي ألفراد اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي والقياس 
التتبعي )شهر، شهران( ابستخدام اختبار فريدمان

مستوى الداللةمربع كامتوسط الرتب القياس

1,58البعدي

9,140,000
1,81بعد شهر

2,62بعد شهرين

  يتضــح مــن جــدول )11( وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات االتصــال غــري اللفظــي 

بــن متوســطي الرتــب ألفــراد املجموعــة التجريبيــة يف القيــاس البعــدي والقيــاس التتبعــي )شــهر، شــهران( 

يف اتجــاه القيــاس التتبعــي، مــا يشــري إىل اســتمرارية تحســن مهــارات االتصــال غــري اللفظــي لــدى أفــراد 

املجموعــة التجريبيــة مبــرور الوقــت.

إجابــة الســؤال الرابــع: ونصــه »مــا الجوانــب التــي تحتــاج إىل تطويــر يف الربنامــج التدريبــي كــا يراهــا 
ــن  ــدد م ــة ع ــاء املقابل ــز( أثن ــة الرتكي ــن )مجموع ــن املتدرب ــة م ــدم مجموع ــهم؟« ق ــون أنفس املتدرب
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االقرتاحــات التــي تســهم يف تطويــر الربنامــج التدريبــي مســتقبالً مــن وجهــة نظرهــم ، وميكــن اســتعراضها 

عــى النحــو التــايل:

تحســن األشــكال والرســومات املتضمنــة يف املــادة العلميــة للربنامــج، واملســتخدمة للتعبــري عــن   -

حــاالت االتصــال غــري اللفظــي؛ لتكــون معــربة بشــكل أفضــل.

أن يتــم الرتكيــز بشــكل أكــرب عــى االختالفــات الثقافيــة بــن الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس   -

يف االتصــال غــري اللفظــي؛ ألن هــذه االختالفــات تنتــج عنهــا مشــكالت غــري مقصــودة عنــد االتصــال مــع 

الطــالب.

أن يضــاف للربنامــج موضوعــات أخــرى مثــل: كيفيــة االتصــال مــع الطــالب املشــاغبن، وأيضــا   -

ــارات. ــى االختب ــة ع ــان املراقب ــي يف لج ــري اللفظ ــال غ ــف االتص ــة توظي كيفي

أن يكون مقر التدريب خارج بيئة العمل.  -

منح إجازة للمتدربن أثناء تنفيذ الربنامج التدريبي.  -

أن يتــم تقديــم الربنامــج التدريبــي وبشــكل مســتمر ألعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد بالجامعــة   -

نظــراً ألهميتــه وحاجتهــم إليــه.

استخدام الجانب التقني بشكل أكرب، بحيث يقدم الربنامج إلكرتونياً بشكل كي أو جزيئ.  -

- تفسري النتائج ومناقشتها:

ــج الجــدول  ــن نتائ ــث يتضــح م ــج حي ــة الربنام ــق بفاعلي - تفســري نتائــج الســؤال األول والثــاين: واملتعل
ــة والضابطــة يف مهــارات االتصــال غــري  ــن التجريبي ــن املجموعت )9( وجــود فــروق يف متوســط الرتــب ب

اللفظــي, بعــد تطبيــق الربنامــج التدريبــي ، كــا يتضــح مــن نتائــج جــدول )10( وجــود فــروق ذات داللــة 

إحصائيــة يف مهــارات االتصــال غــري اللفظــي بــن متوســطي رتــب أفــراد املجموعــة التجريبيــة يف القيــاس 

ــاس البعــدي  ــق الربنامــج( يف اتجــاه القي ــاس البعــدي )بعــد تطبي ــق الربنامــج( والقي ــل تطبي ــي )قب القب

ــارات  ــن مه ــي يف تحس ــج التدريب ــة الربنام ــي فاعلي ــن ع ــن النتيجت ــدل هات ــة، وت ــة التجريبي واملجموع

االتصــال غــري اللفظــي لــدى أفــراد املجموعــة التجريبيــة.

 ، )Koshland-Crane, 2008( وتتفــق هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســة بيجيكوشــالند كريــن

ودراســة ريتشــارد ) Richard , 2011(، ودراســة تــاي)Tai , 2014( يف فاعليــة الربنامــج التدريبــي يف 
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تحســن مهــارات االتصــال غــري اللفظــي لــدى أفــراد املجموعــة التجريبيــة ، وتختلــف مــع نتائــج دراســة 

ــي . ــج التدريب ــة الربنام ــدم فاعلي ــدت ع ــي أك ــن )Perron et al . , 2014(، الت ــريون وآخري ب

ــة  ــاء هيئ ــي ألعض ــري اللفظ ــال غ ــارات االتص ــة مه ــي  لتنمي ــج التدريب ــة الربنام ــود فعالي ــد تع وق

التدريــس األجانــب بكليــة العلــوم إىل عــدة عوامــل ســاهمت يف نجاحــه وفعاليتــه، كــا جــاء يف األدبيــات 

ــايل: ــا يف الت ــة، وميكــن توضيحه ــاء املقابل ــز )Focus group( أثن ــج مجموعــة الرتكي ونتائ

أ -عوامل تتعلق ابلربانمج:

ــم بالفعــل  ــا ت ــن، وهــذا م ــاً الحتياجــات املتدرب -حاجــة املتدربــني للربانمــج :أي أن الربنامــج جــاء ملبي
حيــث تــم بنــاء الربنامــج بعــد حــرص احتياجاتهــم مــن خــالل توصيــة دراســة كل مــن )العرينــي، 2011( 

، التــي أجريــت عــى أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم جامعــة القصيــم، ودراســة )الحمــريي،2017( 

التــي أجريــت عــى أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم جامعــة تبــوك، كذلــك انخفــاض درجــات عينــة 

البحــث عــى بطاقــة مالحظــة مهــارات االتصــال غــري اللفظــي املســتخدمة يف البحــث، وتــأيت رضورة تقديــر 

الحاجــات التدريبيــة للمتدربــن األســاس لنجــاح أي برنامــج تدريبــي بكاملــه ) الريــايش وحســن، 2014( 

ــن  ــل املتدرب ــة، وتجع ــة بدق ــد األهــداف التدريبي ــة يف تحدي ــر الحاجــات التدريبي ــث يســاعد تقدي ،حي

يقبلــون بحــاس عــى حضــور الربنامــج )McConnel, 2003؛ الطعــاين، 2009؛ الريــايش وحســن ، 2014(، 

ويتطابــق ذلــك مــع مــا ذكــره املتدربــون يف الربنامــج ودل عــى حاجتهــم لهــذا الربنامــج وذكــره املتــدرب 

ــة  ــل أعضــاء هيئ ــق بتعام ــي تتعل ــدورات الت ــك ال ــه وخاصــة تل ــه: »ونحــن يف حاجــة إلي ــم )1( بقول رق

ــوف  ــي س ــارات الت ــن امله ــري م ــه الكث ــت من ــم )3(: »تعلم ــدرب رق ــول املت ــالب«، وق ــع الط ــس م التدري

تســاعدين يف االتصــال غــري اللفظــي الجيــد مــع طــاليب«، وقــول املتــدرب رقــم )4(: »تعلمــت أشــياء جديــدة 

بالنســبة يل «. وقــول املتــدرب رقــم )5(: »وأنــا اقــرتح أن تقــدم لباقــي الزمــالء«.

ــة  ــات وافي ــارف ومعلوم ــم مع ــن خــالل تقدي ــك م ــم ذل -كفــاءة ومالءمــة احملتــوى املعــريف للربانمــج: ت
ــم  ــركات الجس ــن، ح ــه والع ــريات الوج ــة: تعب ــي التالي ــري اللفظ ــال غ ــارات االتص ــن مه ــن ع للمتدرب

ــة ) نافــع ، 2014(،وتعــد  )اإلميــاءات(، اســتخدام الصــوت ، امللبــس واملظهــر ، اســتخدام الرمــوز التعبريي

هــذه املعــارف واملعلومــات األســاس الــذي اعتمــد عليــه املتدربــون عنــد مارســة مهــارات االتصــال غــري 

اللفظــي  وتطورهــا لديهــم، وميكــن االســتدالل عــى مــا ســبق مــن خــالل عبــارات املتدربــن التــي تــدل 

عــى كفــاءة ومالءمــة محتــوى الربنامــج مثــل: قــول املتــدرب رقــم )1(: »توفــري مــادة علميــة تركــز عــى 

املعلومــات التطبيقيــة«، ومــا ذكــره املتــدرب رقــم )4(: »ورشــة متميــزة وموضوعاتهــا ثريــة وقيمــة«، ومــا 

ذكــره املتــدرب رقــم )5(: »كان لــدي معلومــات بســيطة باألساســيات، واآلن بعــد الورشــة اســتفدت كثــرياً«، 
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وقــول املتــدرب رقــم )3(: »تعلمــت منهــا الكثــري مــن املعلومــات واملهــارات ... وســوف أطبــق مــا تعلمتــه« 

.

- تركيــز الربانمــج علــى تطبيــق املهــارات: ويقصــد بتطبيــق املهــارات قــدرة املتدربــن عــى مارســة مهارات 
االتصــال غــري اللفظــي، وقــد أجمــع املتدربــون عــى أن الربنامــج ســاعدهم عــى تعديــل ســلوكهم وتحســن 

ــر أقرانهــم وتقديرهــم لذواتهــم  ــاً مــن خــالل مالحظــة ســلوكهم وتقدي مهاراتهــم، وقــد ظهــر ذلــك جلي

مثــل: قــول املتــدرب رقــم )2(: » ولقــد طبقنــا مــا تعلمنــاه خــالل التدريــب«، ومــا ذكــره املتــدرب رقــم 

)5(: »اســتفدت كثــرياً مــن التطبيــق « وقــول املتــدرب رقــم )ا(: »الرتكيــز عــى التطبيــق ســاعدين عــى إنجــاز 
الــدورة بــكل ســهولة وير«.

ــاليب  ــن أس ــدد م ــج ع ــتخدم يف الربنام ــث اس - فاعليــة أســاليب التدريــب املســتخدمة يف الربانمــج: حي
ــي  ــد، 2016(، والت ــدة والبليه ــة )الحوام ــراءات املوجه ــة، 2011(، والق ــة )مقابل ــل: املناقش ــب مث التدري

ــب  ــاء لع ــارات. ج ــة للمه ــس النظري ــول األس ــن ح ــات املتدرب ــارف ومعلوم ــراء مع ــى إث ــاعدت ع س

الــدور لتمكــن املتدربــن مــن االنخــراط يف تعلــم املهــارة الجديــدة )Kiger, 2004(، والتدريــب املصغــر، 

ــز  ــفة، 2003(، والتعزي ــج )السفاس ــارات بالربنام ــن مه ــه م ــم تعلم ــا ت ــق م ــة لتطبي ــات املنزلي والواجب

اإليجــايب لتأكيــد املارســة الناجحــة للمهــارات )الخطيــب، 2003(، والتغذيــة الراجعــة لتزويــد املتدربــن 

باملعلومــات اإليجابيــة والســلبية حــول األداء الحــريك للوصــول إىل إتقــان املهــارة )نــوار ورفيــق، 2016(. 

ويتضــح تأثــري أســاليب الربنامــج وفعاليتهــا مــن خــالل اســتجابات املتدربــن، حيــث ذكــر املتــدرب رقــم 

ــن  ــد اســتفدت م ــم )2(: »وق ــدرب رق ــره املت ــا ذك ــرة«، ك ــدورة بطــرق ســهلة ومي ــذ ال ــم تنفي )1(: »ت

لعــب األدوار يف تطبيــق مــا تعلمنــاه خــالل التدريــب«، ومــا ذكــره املتــدرب رقــم )4(: »ورشــة متميــزة مــن 

حيــث طريقــة الــرشح والعــرض« ومــا ذكــره املتــدرب رقــم )5(: »أفادتنــي املناقشــات التــي كانــت تنــاول 

املهــارات أوالً بــأول« وقــول املتــدرب رقــم )1(: »كانــت هــذه الــدورة أفضــل دورة حرتهــا فهــي متميــزة 

مــن حيــث طريقــة التدريــب«.

- جودة أساليب التقومي يف الربانمج: 

اعتمــد الربنامــج التدريبــي عــى أســاليب التقويــم البديــل يف تقويــم املتدربــن؛ نظــراً ملــا توفــره 

هــذه األســاليب مــن قــدرة عــى تحديــد مســتوى تقــدم املتدربــن مــن خــالل توظيــف اســرتاتيجيات 

غــري تقليديــة )Nazir,2000(، كاســرتاتيجية التقييــم املعتمــد عــى األداء، والتــي عملــت عــى أن يكــون 

ــرتاتيجية   ــاءت اس ــد، 2017(، وج ــد الحمي ــم )Davies, 2002, عب ــداً ألعاله ــالً ونق ــر تأم ــون أك املتدرب

ــن  ــكار اآلخري ــن عــى مالحظــة أعالهــم وأفكارهــم، وأعــال وأف ــدرة املتدرب ــادة ق ــران لزي ــم األق تقوي
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)عــالم، 2004(، وجــاءت اســرتاتيجية املالحظــة واملقابلــة لتقويــم  مــدى التقــدم الــذي حققــه املتدربــن 

ــك  ــي، وكذل ــج التدريب ــة الربنام ــة، أو يف نهاي ــة تدريبي ــة كل جلس ــم يف نهاي ــذي يت ــالم ،2004(، وال )ع

التغذيــة الراجعــة يف نهايــة كل جلســة والتــي أعطــت للمتــدرب  صــورة واضحــة عــا يفعلــه قبــل وأثنــاء 

ــق ، 2016(. ــوار ورفي ــه يســتطيع أن يصحــح أخطــاءه ) ن ــارة، وعلي ــق امله تطبي

ب-عوامــل تتعلــق ابملــدرب: فاملــدرب لــه دور يف فاعليــة الربنامــج، فتخصصــه ومعارفــه ومهاراتــه 
وإيجابيتــه، وحســن إدارتــه للتدريــب وجديتــه، وتنــوع أســاليبه، وتفاعلــه مــع املتدربــن، ســاهمت بقــوة 

يف اســتفادة املتدربــن مــن الربنامــج، وتــم التأكــد مــن ذلــك مــن خــالل رصــد عبــارات تــدل عــى االنطبــاع 

الجيــد تجــاه املــدرب مــن خــالل املتدربــن مثــل: قــول املتــدرب رقــم )2(: »أشــكر املــدرب عــى حســن 

تدريبــه وتواصلــه وتفاعلــه مــع املتدربــن«، وقــول املتــدرب رقــم )3(: » وجــدت التعامــل معكــم ســهالً 

جــداً« وقــول املتــدرب )4(: » شــكراً جزيــالً للمــدرب عــى متيــزه«.

- تفســري نتائــج الســؤال الثالــث: واملتعلــق باســتمرار التحســن يف مهــارات االتصــال غــري اللفظــي بعــد 
انتهــاء الربنامــج، ويتضــح مــن نتائــج جــدول )11( وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات االتصــال 

غــري اللفظــي بــن متوســطي الرتــب ألفــراد املجموعــة التجريبيــة يف القيــاس البعــدي والقيــاس التتبعــي 

ــري  ــارات االتصــال غ ــا يشــري إىل اســتمرارية تحســن مه ــي، م ــاس التتبع ــاه القي )شــهر، شــهران( يف اتج

اللفظــي لــدى أفــراد املجموعــة التجريبيــة مبــرور الوقــت.

   وقــد يرجــع ذلــك إىل انتقــال أثــر التدريــب للمهــارات التــي تــم تعلمهــا بالربنامــج، ومــا ســاعد 

عــى انتقــال أثــر التدريــب ،األســاليب املســتخدمة بالربنامــج، فاملناقشــة تــؤدي إىل انتقــال أثــر التدريــب 

)مقابلــة، 2011(، والواجبــات املنزليــة تســهم يف اســتمرارية تحســن مارســة املهــارات )السفاســفة، 2003(، 

كــا أن مارســة أعضــاء هيئــة التدريــس ملهــارات االتصــال غــري اللفظــي أثنــاء التدريــس عمــل عــى تثبيتهــا 

ــدرات  ــة الق ــة، وتنمي ــة املهني ــادة الكفاي ــؤدي إىل زي ــة ي ــاء الخدم ــب أثن ــا، فالتدري ــم له ــم وإتقانه لديه

الذهنيــة والعمليــة بنــاء عــى االســتفادة مــن تجــارب األفــراد بعــد مارســتهم العمــل ) الشــاعر، 2005(.

ــي ،  ــر يف الربنامــج التدريب ــاج إىل تطوي ــي تحت ــق بالجوانــب الت - تفســري نتائــج الســؤال الرابــع: واملتعل
كــا يراهــا املتدربــون أنفســهم )مجموعــة الرتكيــز( أثنــاء املقابلــة.

ــا  ــث أنه ــرى الباح ــج، وي ــر الربنام ــهم يف تطوي ــات تس ــن االقرتاح ــة م ــون مجموع ــرح املتدرب ــد ط  وق

مقرتحــات مناســبة؛ تســهم بالفعــل يف تفعيــل الربنامــج، وتحســن مخرجاتــه، وخصوصــاً أنهــا تتنــاول العديــد مــن 

الجوانــب يف الربنامــج، منهــا املتعلــق بتحســن عــرض املــادة العلميــة، واالهتــام بالفــروق الثقافيــة يف االتصــال، 
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ــع الطــالب املشــاغبن، واســتخدام  ــارات االتصــال م ــق مبه ــات تتعل ــاول موضوع ــب، وتن ــن التدري ــري أماك وتغي

الوســائل التقنيــة بالربنامــج.

- التوصيات:

ــة  ــدى أعضــاء هيئ ــري اللفظــي ل ــارات االتصــال غ ــة مه ــج تنمي ــن برام ــج ضم ــاد الربنام اعت  -

التدريــس األجانــب بالجامعــات الســعودية، مــع األخــذ يف االعتبــار املقرتحــات التــي طرحهــا املتدربــون 

ــج. ــن الربنام ع

ــري اللفظــي،  ــارات االتصــال غ ــة مه ــة بتنمي ــج املعني توجــه البحــوث والدراســات نحــو الربام  -

وانعكاســها عــى القــدرات املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس، والبيئــة األكادمييــة ككل.
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املراجع العربية واألجنبية
ــة  ــدى أعضــاء هيئ ــوي غــري اللفظــي ل ــاؤوط، أروى والصــادي، مــروان )2014(. مهــارات االتصــال الرتب أرن  .1
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