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 زية املطورة يف املرحلة املتوسطة مقررات اللغة االجنلي تدريس يف الفعال االتصال مهارات استخدام  درجة

 امللخص

مقررات اللغة االجنليزية املطورة يف   تدريس الفعال يف االتصال مهارات استخدام درجة  التعرفهدفت الدراسة إىل

حصائية يف درجة استخدام معلمي اللغة االجنليزية عينة  إ فروق ذات داللة ا إذا كانت هناكاملرحلة املتوسطة، والكشف عم

املنهج   الدراسة  تولتحقيق ذلك اتبع  لدراسي. الصف او سنوات اخلربة،  البحث مهارات االتصال الفعال تعزى إىل

اللفظية،   ي ومهارات االتصال غ االتصال اللفظية  مهارات تتضمن الوصفي، وصمم بطاقة مالحظة اشتملت على قائمة 

يف   غة االجنليزية ا من معلمي الل( معلم  30لتأكد من صدق وثبات األداة، مت تطبيقها على عينة طبقية مكونة من )وبعد ا 

وعوجلت البياانت ابستخدام املتوسطات   هـ، 1439العام الدراسي  من الثاين الدراسي الفصليف  مكة املكرمة  مدينة 

 واختبار مان ويتين.   واالس  كروسكال   راب وكذلك ابخت  ، واالحنرافات املعيارية

  ؛( مهارة 33) اللغة االجنليزية تضمنتوصلت الدراسة إىل قائمة مبهارات االتصال الفعال الالزمة ملعلمي توقد 

 االتصال اللفظية  هارات مل اإلجنليزية اللغة معلمي درجة استخدام، وكانت لفظية وغي لفظية  اتصال  موزعة إىل مهارات 

 اللغة معلمي درجة استخدامأما  االستماع والقراءة والكتابة.  جماالت ة يف ضعيف  ت، بينما كانالتحدث ال جممتوسطة يف 

  كانت درجة االستخدام   ، وابلنسبة للمهارات ككلة متوسط تكانفقد  فعال غي اللفظية ال  االتصال هاراتمل زيةاإلجنلي

مهارات االتصال الفعال اللفظية وغي   اإلجنليزية  اللغة يممعل ال توجد فروق دالة إحصائيا  يف درجة استخدامة. و ضعيف 

 .  وسنوات اخلربة  الصف الدراسي ملتغيي اللفظية وفقا

  زية اللغة االجنلي يأوصى الباحث ابعتماد قائمة مهارات االتصال الفعال الالزمة ملعلم ويف ضوء نتائج الدراسة

تصال الفعال اللفظية وغي اللفظية، وتطوير  دمة على مهارات االخلاتدريب املعلمني أثناء ، و كأساس لتطوير إعداد املعلم

اللفظية وغي اللفظية، وتطوير معامل للتدريس   م تنمية مهارات االتصالبرامج إعداد معلمي اللغة االجنليزية حبيث يت

 . املصغر بكليات اإلعداد حبيث ميارس فيها الطالب املعلم مهارات االتصال الفعال بطريقة صحيحة 
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The Degree of Using the Effective Communication Skills in Teaching The Developed 

English Language Textbooks in the Intermediate Stage 
Abstract 

This study aimed at recognizing the degree of using the effective communication 

skills in teaching the developed English language Textbooks in the Intermediate stage، 
and discovering if there are statistically significant differences in the degree of using the 

study sample of the effective communication skills due to years of experience and 

educational level. To achieve this، the descriptive method was used، an observation 

sheet (instrument) have been designed including a list of the verbal and nonverbal 

communication skills. The instrument was applied after verification of the validity and 

reliability to a stratified sample consisting of (30) English language teachers of the 

Intermediate Stage in Makkah Almukaramah during the second semester the year of 

1439 AH. The data were processed by using means، standard deviations، Kruskal 

Wallis Test and Mann –Whitney Test.  
The study accomplished a list of recommended skills of the effective 

communication skills English language teachers containing of (33) skills، divided into 

verbal and nonverbal for communication skills. The results revealed the degree of using 

verbal communication skills by the sample was medium in the skill of speaking ، 
meanwhile it was weak in the skills of listening ، reading and writing. On the other hand, 

the degree of using nonverbal communication skills by the sample was medium. The 

degree of use was weak for the skills in general، and there were no statistically 

significant differences in the degree of using the sample of the verbal and nonverbal 

communication skills due to the variables of years of experience and educational level.  

In the light of study results، the study recommended the use of the list of the 

determined skills of the effective communication skills for English language teachers to 

be a fundament. They can also be used for developing teacher preparation and in-

service training to use the verbal and nonverbal communication skills. Moreover، it 

recommended developing language labs in the faculties of preparation for the sake of 

micro-teaching to be used by the teachers for practicing the effective communication 

skills in a proper way.  
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 (: Introductionاملقدمة )

قطب الرحى يف العملية التعليمية، فعلى عاتقه تقع مسؤولية بناء األجيال، وغرس القيم يف نفوس   املعلم يعترب 
ومهاراي ، فهو العنصر األكثر أتثيا    وجدانيا  وجسميا  و  قليا  الناشئة، وإكساهبم املهارات الالزمة هلم، وحتقيق النمو املتكامل ع

 نظرا  التصاله الدائم هبم.  ت طالبه يف شخصيا  اصر العملية التعليمية بني عن

طورت وزارة   فقد  وانعكاسا ألمهية هذا الدور وإمياان من القيادات الرتبوية العليا يف اململكة العربية السعودية بذلك 
  ، بةة إىل دور أكثر حداثة ومواكاملعلم من دوره التقليدي الناقل للمعرف  ن املشاريع اليت هتدف إىل نقلالتعليم جمموعة م

الذي مشل يف أهدافه تطوير أداء ومهارات املعلمني  و  روع تطوير مقررات اللغة االجنليزية يف التعليم العام،كمش
مشروع  رتاتيجيات التدريس وتدريبهم عليها ) دث طرائق واسوتوعيتهم أبح ، ورفع كفاايهتم املهنية ،تدريسهم واسرتاتيجيات 

 2012  ،ليم العام ات التعع كفاءجنليزية سيسهم يف رف تطوير اللغة اإل

https://www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?p=416644 

ملتأّمل  ملهنية إال أن اورفع كفاايهتم ااملعلمني واسرتاتيجيات تدريسهم  ورغم االهتمام جبانب تطوير أداء ومهارات 
تدني ا واضح ا يف مستوى أداء معلمي اللغة االجنليزية  ن هناك ربية السعودية جيد أ لواقع تعليم اللغة االجنليزية يف اململكة الع

ات  يف تبين املهارات واالسرتاتيجيات التدريسية احلديثة يف املراحل التعليمية املختلفة، وهذا ما أكدت عليه مجلة من الدراس
-Ihmeideh، Fathi.،&  AL-OMARI، Aieman.،& Al ،2010(، ودراسة )2010كدراسة الصغي)

Dababneh، Kholoud( ودراسة ،)Kazi&2017،Mosa  اليت أكدت أن السبب يف ضعف مستوى اللغة )
ما أوضح  اإلجنليزية لدى الطالب يكمن يف إخفاق املعلمني يف استخدامهم ملهارات االتصال الفعال مع طالهبم، ك

من التطوير املهين   ىل مزيدتاجون إلمي اللغة حيكبية من مع   ( أنه من املؤكد أن أعدادا  Johnson،2009جونسون )
بسبب عدم قدرهتم على التعامل مع املتطلبات اللغوية واملهارات املطلوبة لتنفيذ التواصل   ؛ لتحسني مهارات االتصال لديهم
   .بشكل فعال يف الفصول الدراسية 

التصال  هارات ايزية بشكل خاص معلمي اللغة االجنلم ما سبق يؤكد ضرورة استخدام املعلمني بشكل عام و  علول
اثرة الدافعية حنو التعلم  ساهم ذلك بشكل كبي يف إ الفعال  لاالتصا املعلم مهارات  الفعال أثناء التدريس، فكلما أجاد

ومن   والسلوكي، املستوى املعريف والنفسي علىة مرغوبإجيابية ت وإحداث تغيا ، وحتفيزهم للتعلم، وتعزيزهم، لدى الطالب 
 وتوظيفها  ،اإلجنليزية  يف تعليم اللغة الفعال  االتصال  مهارات  استخدام إن حيثلتعليمية؛ عملية امبخرجات ال  قاء تر اال مث

ومواجهة   -خمتلفة من املعلم اليت تفرض أدوارا   -أصبح متطلبا  ضروراي  لتدريس املقررات املطورة الدراسية، الصفوف  داخل
شطا  قادرا  على مواجهة التغيات واستيعاب  اعيا  ن تتطلب جيال  و اليت، 2030التحدايت، وحتقيق متطلبات رؤية 

 .املستجدات
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 : (Statement of The Study Problem)حتديد مشكلة الدراسة  

، وأدوار  يف الفصول الدراسية التقليدية جوهرية تيف التعليم إىل إحداث تغييا تطوير مقررات اللغة االجنليزية أدى 
)اللفظي   بنوعيه   ممارسة مهارات االتصال الفعالاالتصال يف الصفوف الدراسية، و  ة كفاءةمن أمهها زايد ب،والطال املعلمني

ة  . وبناء على ذلك فقد نفذت شركة تطوير للخدمات التعليمية، من خالل برانمج تطوير تعليم اللغوغي اللفظي(
اسرتاتيجيات وطرق التدريس  ى أحدث وتدريبهم عل ،وية اإلجنليزية، دورات وبرامج تدريبية لتطوير مهارات املعلمني اللغ

واصل  تدريس املناهج اجلديدة؛ هبدف حتسني املهارات اللغوية ومهارات الت ، ودمج استخدام وسائل التقنية يف والتقومي
 .م(2014م( )السكران،2014)الغامدي،ات التعليم  لتحسني خمرجوالتخاطب ابللغة اإلجنليزية؛ 

إال أن الشكوى من ضعف الطالب يف حتصيل اللغة االجنليزية الزالت  تنامي امل هذا االهتمام  وعلى الرغم من 
  لة املتوسطة بشكل خاص يعانون من صعوبة حتصيل اللغة االجنليزية، ح زال الطالب بشكل عام وطالب املر  ترتدد، وال

، وهذا ما أكدت  2030رؤية وافق مع متطلبات  التوافق مع رؤية املشاريع التطويرية اليت تت شي إىل خلل يفاألمر الذي ي
د تطبيق املقررات املطورة اليت متخضت عن املشروع الشامل لتطوير مناهج  عليه مجلة من الدراسات اليت أجريت مجيعها بع
(، ودراسة  2013)  (، ودراسة املراحمي2015) العضياين كدراسة  ؛التعليم العام يف اململكة العربية السعودية

واليت أكدت   ، (2010ودراسة الشميمري واحلسن ) (،2013) (، ودراسة احملناء 2011اد) (، ودراسة احلم2011الزهراين)
وجود فجوة عميقة بني  ضعف حتصيل الطالب يف اللغة االجنليزية، وأكدت أن من أبرز أسباب ذلك الضعف يف جمملها 

ن التواصل البناء بني  ختلو م  ل غرف الصف، اليتتم تنفيذه يف أرض الواقع داخيوبني ما  نيار املطلوبة من املعلماألدو 
  وقد أوصت دراسة  وعدم مناسبتها لطبيعة املقررات احلديثة.  ، األطراف املتعددة يف العملية التعليمية

Almohanna،2011)  ا من أهم  تفاعل يف الفصول الدراسية واحلوار؛ ابعتبارمه( بضرورة اهتمام معلمي اللغة االجنليزية ابل
 . ة تعزيز تعلم اللغ   العوامل يف

فعلى الرغم من أمهية استخدام املعلمني مهارات االتصال الفعال اللفظية وغي اللفظية يف التدريس وخصوصا   
ليزية يف استخدامها، األمر الذي  غة االجن تدريس املقررات املطورة، إال أن امللحوظ أن هناك قصورا  واضح يف أداء معلمي الل

 ء الطالب. نعكس سلبا  على أداا

استخدام معلمي   درجة حتديد  ندرة الدراسات اليت تناولت  لى ما تقدم، تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف وبناء ع
ه ميكن التعبي عن مشكلة  علي، و املطورة املقررات تدريس اللغة االجنليزية يف املرحلة املتوسطة مهارات االتصال الفعال يف

 :التالية ةاألسئل  الدراسة احلالية يف
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 تصال الفعال الواجب توافرها لدى معلمي اللغة االجنليزية يف املرحلة املتوسطة؟ االارات ما مه -

 ةاملرحل يف املطورة املقررات تدريس يف الفعال اللفظية االتصال مهارات اإلجنليزية اللغة استخدام معلمي درجة ما -
 املتوسطة؟ 

 املرحلة يف املطورة املقررات تدريس يف اللفظية  غي   عال الف االتصال اتار مه اإلجنليزية اللغة استخدام معلمي  درجة  ما -

 املتوسطة؟ 

استخدام معلمي اللغة االجنليزية عينة البحث مهارات االتصال   درجةهل توجد فروق ذات داللة احصائية يف  -
 ؟ ، الصف الدراسي الفعال تعزى إىل سنوات اخلربة

  :(Objectives of the Study) الدراسة   أهداف

 :يلي ما حتقيق إىل احلالية الدراسة هتدف

املطورة يف   املقررات التعرف على مهارات االتصال الفعال اليت ينبغي توافرها لدى معلمي اللغة االجنليزية يف تدريس -
 املرحلة املتوسطة. 

 تدريس يف وغي اللفظية الفعال اللفظية االتصال مهارات من اإلجنليزية لغةلا استخدام معلمي درجةالتعرف على  -

 املتوسطة.  املرحلة يف املطورة ملقرراتا

الكشف عن الفروق الدالة إحصائيا  يف مستوى متكن معلمي اللغة االجنليزية عينة البحث من مهارات االتصال   -
 : سنوات اخلربة، الصف الدراسي. الفعال تعزى إىل

 (:Significance of the Studyالدراسة ) يةأمه

 :يلي  فيما احلالية الدراسة أمهية لتتمث 

مقررات اللغة االجنليزية املطورة   )اللفظية وغي اللفظية( الالزمة لتدريس الفعال االتصال تقدم الدراسة قائمة مبهارات -
 .يف املرحلة املتوسطة

ة  ت االتصال الفعال يف تدريس مقررات اللغ ارامه دام مدى استخ درجة تقدم الدراسة بطاقة مالحظة لرصد -
ا يفيد القائمني على التعليم وصناع القرار يف الوصول إىل تقييم واقع استخدام املعلمني ملهارات  طورة؛ مماالجنليزية امل

 االتصال الفعال يف مدارس التعليم العام ونظام املقررات. 

 عن فالكش خالل من مهاواملشرفني الرتبويني على تعلي اإلجنليزية غةالل معلمي من  كال   الدراسة تفيد أن من املتوقع -

 املطورة. املناهج أهداف لتحقيق للسعي تنميتها على  والعمل الفعال االتصال ياتآل

 املناهج مع يتالءم مبا الفعال  االتصال مهارات لتنمية برامج ابقرتاح الباحثون الدراسة  هذه نتائج من يستفيد قد -

 لتعليم. العام يف وزارة اائمني على ختطيط برامج تطوير التعليم القيد وتفاملطورة، 
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لفت نظر املسؤولني يف قطاعات الدولة إىل أمهية مهارات االتصال وقنواته لتطبيق اقتصاد املعرفة واملسامهة يف   -
 . 2030حتقيق متطلبات رؤية  

 : (Limitation of the Studyالدراسة )  حدود

 وغي )اللفظية فعالال  لتصااال مهارات ليزيةاإلجن اللغة درجة استخدام معلمي على  رفتعال على الدراسة اقتصرت 

التعليم العام ونظام املقررات( يف  ) احلكومية املدارس املتوسطة، يف املرحلة املتوسطة  يف املطورة املقررات تدريس يف اللفظية(
 .هـ1439 عاملا من الثاين الدراسي الفصل ، خاللاملكرمة مكة مدينة

 (:Study Terminologiesالدراسة ) مصطلحات

 (: Effective Communication) الفعال االتصال 

( االتصال أبنه: "عملية تفاعل مشرتكة بني طرفني لتبادل فكرة معينة أو خربة معينة  2015عرف عطار وكنسارة)
 45عن طريق وسيلة أو قناة"ص

عاين  ل املعلومات واملوك أفضل السبل والوسائل لنق نه" سلفع ال أب ال ال االتص ( 2013) سالمة والدايل  عرفو 
ألحاسيس واآلراء إىل أشخاص آخرين والتأثي يف أفكارهم وإقناعهم مبا تريد سواء كان ذلك بطريقة لغوية أو غي  وا

 . 127لغوية"ص

  تخدام مهارات والطالب ابس املعلم ية التفاعل اليت حتدث بنيجرائيا  يف هذه الدراسة: عمل إ ويعرفه الباحث 
 إجرائيا الفعال االتصال يعرف الباحث مهارةو  اللفظية وغي اللفظية يف هذه الدراسة.هارات لة واملتمثلة ابملاالتصال الفعا

 داخل الطالب حياة يف اإلجيايب التغيي إحداث هبدف فعالة مهارية أساليب استخدام على االجنليزية  اللغة معلمي أبهنا قُدرة

 بتنمية تتعلق أهداف لتحقيق وذلك وهادفة، ومعربة واضحة بطريقة املنطوقة وغي ةاملنطوق  اللغة ؛ ابستخدامهاوخارج املدرسة

 اللغة تعليم وتعلم مشكالت وتقليل التعلم، حنو ودافعيتهم تفاعلهم وزايدة الطالب، أداء وحتسني االنسانية، العالقات

 اإلمكان.  قدر االجنليزية

 ( : Developing Textbooksات املطورة )قرر امل

ا: "ابلتغيي الكيفي يف أحد مكوانت املنهج الفرعية، أو يف بعضها، أو مجيعها، والذي  رة أبهنررات املطو ف املق وتعر 
 (. 286ص ، 2010يؤدي إىل رفع كفاءة املنهج يف حتقيق غاايت النظام التعليمي من أجل التنمية الشاملة" ) اخلليفة،

لتصبح صاحلة ملتطلبات   ؛ طريقة عرضها تواها و اليت تطورت يف حم أبهنا: تلك املقررات ويعرفها الباحث إجرائيا  
بة ملتغيات احلياة املعاصرة، وتتحدد يف مقررات اللغة االجنليزية احلديثة اليت متخضت عن املشروع  األجيال القادمة ومواك  

  ، وبدأ ـه1431ام الدراسي الفصل الثاين من الع عت اململكة تطبيقها يف شر واليت مل لتطوير مناهج التعليم العام، الشا
 تدريسها بعد تعريبها ومواءمتها للبيئة احمللية. 
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 اخللفية النظرية للدراسة:

 (: Definition of Effective Communicationالفعال ) االتصال مفهوم

 والرتابط  هم تفاوال  ابألمان  ورالشع لألفراد حيقق حيث  أفرادها وبني اجملتمعات يف الرتابط وسيلة هو االتصال الفعال

 ونقل االفراد  من غية مع ابرتباطه يُسهم حيثُ  االنسان، ُوجد حيثما وضرورية مهمة وسيلة  االتصال ويعترب ي.جتماعالا

 . ودوامها  اجملتمعات وترابط بينهم، واخلربات املعارف

  communicate يين الالت مشتقة من الفعل  communication ن كلمة اتصالإ م( 2016) سعدات بنّي و 
مبعىن مشاركة شيء ما بني شخصني أو عدة أشخاص أو عدة   to make commonيشارك  يشيع أو ومعناها 

 .  37مجاعات"ص

 أو ومتعلمني، معلم أو ومتعلم، معلم بني لفظي، غي أو لفظي، تفاعل " أبنهم( 2015عطار وكنسارة) كما عرفه

 عرب  التعليمية، واخلربات واملعارف،  كار، األف قللن  تعليمي ووسيط معلم أو ر،وآخ تعليمي ووسيط متعلم أو ومتعلم، ممتعل

 . 19ص "حمددة تعليمية أهداف حتقيق على للعمل معينة، قنوات

 : التعليمية العملية يف الفعال االتصال أمهية

(Importance of Effective Communication in The Educational Process): 

 ختطيطها يتم  ومقصودة منظمة عملية وهو  وخمرجات، وعمليات مدخالت ة لهنظوم عن م ةالفعال عبار  االتصال

والتدريس مبعناه العام عملية اتصال هادف ومقصود بني املعلم والطالب والبيئة  ، والتغيي التعلم إلحداث وإدارهتا وتنفيذها
قل املشاعر  املعارف، ونلومات و سطته تبادل املع ام بو تـي  ؛يتحققا دون نشاط اتصايللم ال ميكن أن  فالتعليم والتعاحمليطة هبم، 
، ويف هذا الصدد يذكر عبود  بني طريف العملية االتصالية  الفهم واإلفهام يتحقق ، وابلتايل املهاراتاكتساب و  ، واالجتاهات

قق  نه حيلكو  ؛ ةنه جزء من العملية التعليمي التصايل على ألرتبية ينظرون إىل النشاط اعلماء اأن  ( 21، ص 2008ونرجس)
كما يؤكد براون  ،  ها طبقا ملتطلبات املوقف التعليمي التعلمي وما يقتضيه التفاعل بني املعلم والطالب  أجزائالربط بني 

(Brown،2012 )  عملية   وهو كل ما حتوية  ، أن التفاعل هو يف الواقع قلب االتصال يف سياق تدريس اللغة الثانية
 . جيايب املتبادل إلأثي اإىل الت   لفعال اليت تؤدياالتصال ا

يساهم يف  و  التعليمية،  العملية  مبخرجاتويرتقي  ، والتعلم التعليم فاعلية  التعليمة  العملية يف  الفعال االتصال  حيقق و 
التعليمية،   العملية عناصر  كافة بني وكذلك البعض، بعضهم الطالب بنيو  وطالبه، املعلم بني اإلنسانية، العالقاتتنمية 

كما يؤثر االتصال الفعال يف    .(Bygate، 2013ية التعليم والتعلم لن يتحققا )يس وعمللتدر تصال، فإن االدون عملية اوب
 لتطبيق املعلم حاجةو  (.Farrell،2009)الفصول الدراسية على تصورات الطالب ومشاركاهتم يف األنشطة الصفية 

 يف املعلمني مواهب يربز لفع الا التصفاال منه، تفادةسالا يف الطالب حاجة عن تقل ال التعليمي  املوقف يف الفع ال االتصال
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 التعليمي، املوقف يفهم وإدماج الطالب، بني الفردية الفروق مراعاةو  ،الدرس وقت ستثمار وا وضبطها، فصوهلم، إدارة

يف   يؤدي ا مم معلومات، من معليه التبس  عما االستفسار هلم ح ويتي املادة، أبعاد فهم يف  الطالب مشكالت من والتقليل
 . التعليمي  مستواهم ورفع ئهمأدا حتسني إىل يةالنها

 (: Elements of effective communicationاالتصال الفعال ) عناصر

تمعة وهي كما اتفق  جم التالية األساسية العناصر هلا توفرت إذا إال تتم ال اهنا إال تنوعت مهما االتصال عملية أن
  لي:ما يل فيالرتبويون على حتديدها تتمث

 برانجما   أو آلة يكون وقد أكثر، أو شخصا   يكون  وقد االتصال، عملية منطلق أو بداية هوSender:   رسلامل .1

 ملما   نيكو  أن وينبغي املستقبل. إىل تُوجه اليت  الرموز من متعددة أشكال يف الرسالة  إبرسال مهمته  يبدأ تعليميا ،

 .جمتمعه وتقاليد داتلعا فتهومعر  وفنونه، صالاالت مهارات من متمكنا   رسالته، مبحتوى

 أو األفكار أو املفاهيم أو املعلومات من وحمتواه ومضمونة االتصال، عملية هدف هي :Message  الرسالة .2

 مع املستقبل سلوك تطابق إذا لتصااال عملية وتتحقق املستقبلني. أو للمستقبل إيصاهلا املرسل يود اليت االحاسيس

 مستوى يف تكون وأن والغموض، التعقيد عن وبعيدة واضحة، بسيطة، تكون أن  وينبغي .ضهاوغر  الرسالة حمتوى

 .لديهم استحساان   يتلقى مشوق أسلوب وذات ورغباهتم، احتياجاهتم تليب وأن التالميذ،

 ئلوسا لا تنوعت وقد. املستقبل إىل املرسل من الرسالة  ل حتم اليت األداة هي :) Channelالوسيلة(االتصال قناة .3

 والوسائل التعليمية السمعية والبصرية والربامج والتلفاز واالذاعة والصور والرسوم واخلرائط تطبوعاملوا كالكتب

 .يلاآل واحلاسب

 من عليه ينعكس  وما املستقبل فعل برد االتصال عملية جناح ويٌقاس .الرسالة  ُمتلقي  هو: Receiver لاملستقب .4

 واالقتصادية واالجتماعية النفسية حالته منها ددةمتع صائخص على الةرسلل لاملستقب  استعداد ويتوقف .تصرفات

 .اخلصائص من ذلك وحنو واللغوية واجلسمية العقلية وقدراته

 الرسالة،  حمتوى وفهم بقبول إجيابية  تكون وقد. الرسالة  على املستقبل فعل  رد هي: Feed Back الراجعة التغذية .5

 الراجعة وللتغذية الرسالة، حمتوى برفض سلبية الراجعة تغذيةال تكون وقد ني،تقبلاملس  سلوك تغيي يف به التأثر ومدى

.)الل واجلندي،  املتعلمني على رسالته أتثي مدى  معرفة من املعلم متكن فهي التعليمي، املوقف يف كبية أمهية
 ( 37 ص م،2016، العساف( )23 صم، 2016

 أثناء بعضا   بعضها تكمل العناصر هذه أن ا كم ،عالالف يبجيااإل صالالتإىل  يؤدي  معا   العناصر هذه تفاعل نإ

 . واضح بشكل الباقية العناصر أتثرت العناصر هذه من عنصرا   االتصال عملية فقدت فإذا االتصال، عملية
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 (: Characteristics of effective communication)  الفعال االتصال خصائص

 صائص اليت متيزه، أوردها العديد من الرتبويني من بينهمة من اخلوعفيه جممتوافرت يكون االتصال فعاال  إال إذا  ال

ويوجز الباحث مجلة ما   (37صم، 2016والعساف ) (23 صم،2016الل واجلندي )( و 31ص م، 2009) مخيس
 :يلي فيماه من خصائص لالتصال الفعال دمو ق

 مـن وفهمهـا والبيـاانت تعلومـاملا إرسـال ووهـ  د،دحمـ  هدف حتقيق إىل االتصال يرمي حيث: هادفة عملية االتصال .1

  .اآلخر الطرف

 وال يتأثر واألخر يؤثر األول واملستقبل، املرسل بني تفاعال االتصال عملية تتضمن حيث  :ديناميكية عملية االتصال .2

 مـن متغـية االتصـال عمليـة فـإن وبـذلك بينهمـا األدوار طرفـانلا يتبـادل قـد بـل احلـد هـذا عن االتصال عملية تتوقف

 .املكانو  زمانلا حيث

 منظمـة بصـورة وإدارهتـا وتنفيـذها وتصـميمها ختطيطهـا يـتم مقصـودة عمليـة ابعتبارهـا هـيف: منظمـة عمليـة االتصـال .3

 .حمددة أبدوار االتصال عملية عناصر من عنصر كل يقوم آخر جانب ومن التعلم، إلحداث

، بـل هـي املسـتقبل إىل املرسـل مـن واحـد هاجتـا يف تسـي يـةطخ عمليـة ليسـت االتصـال عمليـة: دائريـة عمليـة لتصااال .4
 املرسل فيستقبل الراجعة التغذية طريق عن فعل رد له يكون حيث املستقبل إىل رسالة لنقل ابملرسل تبدأ دائرية عملية

 تسـتمر وهكـذا منهـا اهلـدف يتحقق مل إذا األوىل رسالته يف يعدل أو أخر هدف لتحقيق جديدا نشاطا ليبدأ الرسالة

 .لتصااال عملية

 أو اللفظيـة، اللغـة اسـتخدام عنـد تتوقـف ال اجتماعيـة عمليـة أبنـه اإلنسـاين االتصـال ميتـاز :متنوعـة عمليـة التصـالا .5

 .إلمياءاتاو  واحلركات كاإلشارات اللفظية، غي اللغة استخدام أيضا يتم بل فقط التحريرية أو الشفهية،

تفاعليـة، ألهنــا تـؤثر يف طرائــق العـرض ونوعــه ونــوع مليــة اللعساسـية لانت األبيئـة االتصــال والتواصـل هــي أحـد املكــو  .6
 االستجاابت.

 قنوات االتصال والتواصل ال تقتصر على األذن والعني فقط فهي متتد لتشمل مجيع احلواس جمتمعة.  .7

 يتسع ليشمل مجيع مصادر التعلم األخرى.إن املصدر ال يقتصر على املعلم فقط، وإمنا  .8

 :(Effective communication skillsالفًعال ) تصالالا مهارات

( أبهنا" القدرة على إيصال املعاين الصرحية والضمنية  د.ت )  د حمم عرفها كما الفع ال  االتصال مهارات تعين
رسل من نقل ما يقصد إليه فعال  بدقة و 

ُ
وضوح، ومتكن املتلقي من استيعاب وفهم ذلك  املقصودة، فيتمكن امل

 آخر، إىل شخص من  املعرفة انتقال  طريقها  عن يتم اليت املهارات  تلك "( أبهنام 2016) ت داسع ، وعرفها 109"صالقصد 

 وكذلك فيه، يستمر واجتاه ومكوانت عناصر العملية هلذه يصبح وبذلك أكثر، أو الشخصني، هذين بني التفاهم إىل وتؤدي

يظهره املعلم يف نشاطه  ي الذي يسوك التدر " السلأبهنا ( م 2009وعرفها الصيفي) . 11صحتقيقه" إىل  عىتس هدف
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التعليمي هبدف حتقيق أهداف معينة، ويظهر هذا السلوك من خالل املمارسات التدريبية للمعلم يف صورة استجاابت  
 . 39والتكيف مع ظروف املوقف التدريسي"صانفعالية أو حركية أو لفظية تتميز بعناصر الدقة والسرعة يف األداء  

يث من تطورات متالحقة ومستجدات متسارعة، ابت من الضروري على املعلم أن  داحلصر ل ما يشهده العظ  يفو 
من املهم ملعلم العصر أن جييد   أصبح بقوله ( 268، ص2010املرشد )يستخدم مهارات االتصال الفعال، وهذا ما يؤكده 

املهم أيضا  أن يتعرف  ومن  ي، الدراس داخل الصفاالتصال يف تفعيل دورة التعليمي والرتبوي  ات ار مه ويتقن استخدام
ويف عملية التعليم   للصف،  املعلم على مفهوم االتصال وأمهية استخدام مهارات االتصال اللفظية وغي اللفظية يف إدارته

أن مهنة التدريس تستوجب من املعلمني  رها تباابع( 248 ، ص2008) ابن زعموش وتؤيده الرأي  لطالبه.  والتعلم
لزايدة فعالية املعلم يف نقل املعلومات واملعارف عرب  ابلغة تعد ذات أمهية اليت تصال، الت اليا حكم يف آليات وعمالت

هارات االتصال الفعال أبنواعها عند تدريسه  االهتمام مبيستوجب من املعلم ، ولعل ذلك الرسائل الشفوية والكتابية 
وإغفال ذلك   ، وبكل أشكال التعبي املتاحة له ،ارةإلشوا ، واحلركة ،لمة التفاعل بينه وبني الطالب ابلك  من خالل لطالبه،

ينشد حتقيقها )قطاوي،   اليت  التعليمية مما ينعكس سلبا  على حتقيق األهداف ، أن يقلل من أثر التفاعل معهم شأنه من
 عليها، لمنياملع تدريب ميكن  مكتسبة  ( 2016)  )د.ت( وسعدات  حممد  أشار كما  االتصال مهارات و    (.85م،ص2007

 اتصال عمليات إىل  حتتاج اليت املختلفة املواقف يف واخلربة والتعلم القراءة خالل من بنفسه تطويرها معلملل كنمي كما

يف تدريس   الفع ال الاالتص مهارات  تقسيم ويشيع الفعال، االتصال مهارات  تصنيفات وتتعد. املختلفة  وأنواعها أبشكاهلا
 مهارات ومها  (2016)  وسعدات  م(2012هللا) م( وفتح2013العياصرة) يهمالإ   أشار رئيسيني،  قسمني إىلاللغة االجنليزية  

 توضيح يلي وفيما احلالية، الدراسة يف الباحث اتبعه الذي  التقسيم وهو اللفظي، غي االتصال ومهارات اللفظي االتصال

 منهما:  لكل موجز

 يزية اإلجنل اللغة تدريس يف  اللفظي االتصال مهارات :أوالً 

(Verbal Communication Skills in Teaching English Language :) 

 املنطوقة  اللغوية االلفاظ  استخدام تتطلب  اليت القدرات "أبهنا الفظي االتصال  مهارات  م( 2013العياصرة) عرف

 هبدف فيها تمت اليت واخلربات وماتعلوامل لألفكار تبادل من يتضمنه مبا التعلمية، ميةالتعلي العملية أثناء يف الصوتية، والرموز

 هي مهارات، أربعة على اللفظي  االتصال مهاراتيف  الباحثني من كثي ويركز، 22-23ص"أطرافها بني مشرتك فهم اجياد

 وهو  ،Writing والكتابة  ، Readingوالقراءة ،  Listeningواالستماع ،Speakingالتحدث :الرئيسية اللغة  مهارات

 هذه جوانب أهم توضيح  يلي وفيما الدراسة، أداة يف اللفظي االتصال مهارات رو حم اءنب  يف الباحث بهذ أخ الذي التقسيم

 :املهارات
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 :(Speakingالتحدث ) أواًل: مهارة

 فنون أحدث التحد مهارة وتعد ن،لإلنسا ابلنسبة لالتصال الرئيس الشكل أهنا على اللغويني إليها ينظر ما وهي

 املطالب عن التعبي يف املهارة هذه الفرد يستخدم حيث واستخداما ، عا  يو ش ثرهاكأ ومن الرئيسية، االتصال ومهارات

ويف   .املشكالت حل يف واملشاركة والتعليقات، اآلراء وإبداء  واملناقشات، احملاداثت يف واالشرتاك اخلربات، وحكاية والرغبات
اء الفرصة للطالب للحديث أكثر من  عطفإواضح،  ة واملناقشة بشكلينبغي تعزيز أنشطة احملادثتوسطة لة امليس املرحتدر 

 Stevens &Fleming،2010،p134))  الكتابة يعمل على كسر حاجز اخلوف لدى املتعلم للغة األجنبية

 :(Listeningاالستماع )  اثنيًا: مهارة

 رسلملا :رئيسينيل ا االتصال عملية طرفا يتحدد معا   ومنهما احلديث، ملهارة اآلخر هالوج متثل االستماع مهارة أن

 للحديث انتباهه ويركز  للمتحدث، اهتمامه كل املستمع الشخص فيها يٌعطي معقدة، مهارة االستماع ومهارة واملستقبل،

 اللفظية الرسائل استقبال  على القدرة عن  يعرب ماملعل لدى الفع ال واالستماع وحركاته، وإمياءاته  ألصواته التفسي حماولة  مع

 (. 1959ص  م، 2013والعساف، مسارة) الطالب قبل من ةرسل امل اللفظية وغي

 :( Reading) القراءة  اثلثًا: مهارة

 رغباته، الفرد يشبع طريقها فعن لالتصال، عنها غىن ال قناة وأهنا  البشرية، إجنازات أعظم من تعد القراءة مهارة أن

 القارئ  وتفاعل  والفهم، االستبصار  على  قومت واسعة آلية  مهارات إىل يستند عقلي  نشاط وهي خرباته، ويثري  فكره، نمييو 

 وتعديل املقروء، وتقومي مفهومة، ألفاظ إىل املكتوبة الرموز  حتويل يعين فأصبح القراءة مفهوم تطور وقد املقروء، النص مع

 (. 1960ص  ، م 2013والعساف، مسارة) وأفكار قيم من املقروء يف ملا تبعا   السلوك

 :( Writingالكتابة ) مهارة رابعًا: 

 فكما للمكتوب، إال تكون ال القراءة أن ذلك القراءة، عن أمهية تقل ال اليت  اللغة مهارات من  واحدة كتابةلا تعد

 للمستقبل إيصاهلا املطلوب  املعاين أو الرسائل بث فيها يتم اتصاالت ( أهنا1960ص م، 2013) والعساف  مسارة أشار

 ابملوضوع، العالقة ذات املعلومات مجيع واستحضار ،أن مت  بشكل سائلالر  ةاغ صي إمكانية هااايمز  ومن مكتوب، بشكل

 عندما الكتابية االتصاالت وتستخدم عنها، االجابة من ليتمكن الرسالة مضمون لفهم للمستقبل الكايف الوقت وإاتحة

 . ليمية تع ال العملية يف مشهورة أهنا كما كثية، تفصيالت لذكر ملحة احلاجة تكون

هنا تعد مظهرا  من مظاهر  مها يف املواقف االجتماعية، حيث إ يتم استخداو  ا  معقدا  اتصالي ا  كتابة فنعترب الوت
 ستمارات وغي ذلك. يتم استخدامها يف مواقف احلياة اليومية يف كتابة الرسائل، الربقيات، اخلطاابت، ملء اال ؛ إذ االتصال 

إلضافة إىل  ية، ومهارات القراءة، اب يع مهارات اللغة الشفهتطبيق مج الل الكتابة جيب ولكي يتم التواصل من خ 
 (. Messe ،2010القدرة على التفكي، وتنظيم املوضوع، وهتجي الكلمات، وانتاج احلروف خبط واضح ومقروء )
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 ا يلي: أهم مهارات االتصال اللفظي الالزمة للمعلم فيم ( 2367ص  م،2013) العياصرةوقد أمجل 

ح للطالب  يشر ضحة وسليمة/ رس وابلتسلسل/ يستخدم لغة وا مالئم/ يربط بني عناصر الدس بتقدمي يبدأ الدر 
يطرح   / يستخدم وسائل مسعية واضحةويقدم معلومات وأفكارا / يتحدث بسرعة مناسبة/ يستخدم درجة صوت مالئمة/ 

على   يقوم ابلثناءواضحة/  إرشادات امر وتوجيهات و أو ب يعطي الطال  /جاابت الطالبإ الطالب/ يعلق على  األسئلة على
يتقبل مشاعر  تقبل أفكار املتعلمني وتعليقاهتم/ ي قد التصرفات غي املرغوبة للطالب/ يتف عزيز سلوكهم اجليد/ طالب وت ال

 ينهي الدرس بطريقة مشوقة.   /الطالب وعواطفهم

 Non-verbal communication in) Teachingزية اإلجنلياللفظي يف تدريس اللغة  غي  االتصال رات مها /اثنياً 

English Language skills ): 
 الوجه وتعبيات واالرشادات  التصرفات فيه  تستخدم  الذي االتصال من  النوع  ذلك  اللفظي  غي ابالتصال  يقصد

فه أبو  عر  كما. (212ص م،2012حمددة )عبدالفتاح، معاين حتمل اليت الرموز وكل اجلسم، وحركة الصوت ونربة
وال يستخدم اللغة املنطوقة أو   لفاظ والكلمات واجلمل والعبارات،نه االتصال الذي ال يعتمد على األ( أب2012النصر)

ءات وتعبيات الوجه،  منا يتمثل يف أي استجابة إنسانية غي كالمية كاإلشارات واإلمياكتوبة يف التواصل مع االخرين، وإامل
مل أخرى مثل مظهر كل من  املنطوقة أو املكتوبة وتتضمن عوا  الكلمة  تستقبل مستقلة عنمبعىن انه أي رسالة ترسل و 

ملستقبل، واملسافة بينهما واملواقع واملكان واستخدام الوقت هذا ويطلق يف الكتاابت احلديثة على االتصال غي  املرسل وا
وال  هو حيدث ط ن قصد و على حنو طبيعي دو وهو التواصل غي اللفظي التلقائي الذي حيدث  د.اللفظي مصطلح لغة اجلس

   .فسر الحظ ويُ نه يُ رسة إال أ الوقت يف حجرات الدا

 وحركات الوجه،  وتعبيات واالمياءات اإلشارات استخدام وتتطلب اللفظية غي اللغة  على  تعتمد اليت  القدرات  فهو

 اليت  واخلربات واملعلومات ألفكار ل  تبادل  من  يتضمنه  مبا ، التعليمية العملية  أثناء يف  واملكان واألدوات، العام،  واملظهر  اجلسم،

 (. 2362ص  م،2013أطرافها")العياصرة، بني مشرتك فهم إجياد هبدف فيها تتم

بة كبية يف الفصول  إن مهارات االتصال اللفظي املتمثلة يف االلقاء، والتحدث واالستماع، واألسئلة تستخدم بنس
استخدام اإلشارات غي  يد من التطوير، يف حني حيتاج املعلمون إىل ىل املز غي أهنا حتتاج إالدراسية من قبل املعلمني، 

املظهر اخلارجي للمعلم يؤثر على عملية االتصال   ولعل . (Bleach ، 2016)صل الفعال مع الطالباللفظية من أجل التوا
عرف عن خصائص السن  وما ي  ،املرحلة العمرية  طالب، ابعتباره القدوة اليت حيتذي هبا طالب هذهالفعال بني املعلم وال

  ، شارات حتفيزيةللطالب إترسل اته وإشاراته وإمياءاته ات املعلم وتصرففجميع حركسرعة التأثر، العمري هلذه املرحلة من 
دام  تخاساألمر الذي يزيد من أمهية  ؛سه ر الفاعل يف نف، وتؤدي إىل دوام األثاملعلم ه وبني تشجع التفاعل الدائم بين و 

 إنسانية اللفظي يف أنه صفة غي وتبدو أمهية االتصال  فظية. جبانب الل مهارات االتصال غي اللفظية   ليزيةة االجن معلمي اللغ 

  ، وهواآلخرين  نع نكونه الذي األول االنطباع عن املسؤول  االتصال من النوع هذا يعد، و وحده اإلنسان هبا هللا خص
 يسببه قد الذي والغموض االضطراب يعاجل ، و املتحدث اسإحس من ينبع حيث يوعا ،ش و  صدقا   واألكثر األقدم االتصال
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الفتاح،   واحلسية)عبد والسمعية البصرية احلواس إدخال خالل  من  الرسالة تذكر زايدة ، كما أنه يساهم يف اللفظي  االتصال 
 فيما  مللمعل الالزمة ظياللف  غي االتصال  مهارات (أهم2369ص م، 2013صرة )العيا وقد أمجل ، (212ص ، 2012

 :يلي

 أو للتمثيل اجلسد كتلة  يستخدم / الشفتني زم حركة  يستخدم / طالبلا  أكتاف على يربت / الكتفني  بتحريك يعرب

 أو  السبورة على الرسم دم تخيس  / املعارضة  أو  للموافقة  الرأس هز حركة  يستخدم  / مناسبا   ذلك  كان حيثما  يبتسم / التوضيح 

 يستخدم /التقطيب  أو  الدهشة عن للتعبي واحلاجب العينني حركات ميستخد /نغمته  ويف  صوته ةطبق  يف يغي /اهلواء

 احلركات بني يالزم / كالم أو حركات من الطالب عن  يصدر ما بعضيقلد  /الوجه  تعبيات  يستخدم /البصرية  الوسائل

 دميستخ /ةواضح  بكفاية كةحر لل  كمجال املكان يستخدم /صحيح بشكل الطالب اجهو ي /معا   ويربطهما والكلمات

 ينظر  /التعزيز  أو التوضيح  أو للداللة أبصابعه يؤشر  /واضحة  بصورة السبورة على يكتب   / التنظيم أو للتوضيح اليدين  حركات

 .قالئ عام مبظهر يظهر / الطالب إىل جيدا   يصغي  /سواه  إىل ال املتحدث الطالب إىل

 التعليمية املواقف يف االتصال معوقات

(Barriers to Effective Communication in Educational Situations :) 

 الكفاءة،  تلك من  تقلل  أو االتصال عملية  كفاءة من  تزيد أن إما العوامل وهذه عدة،  لعوامل االتصال  ةعملي  ختضع

 يطة،احمل والظروف ليةاالتصا والبيئات والرسالة واملستقبل املرسل الفالخت اجملاالت، متسع االتصال معيقات عن واحلديث

 عطار كلٌّ من به  جاء وجز الباحث مجلة ماوي ي، التعليم اجملال  يف مشرتكة ومعوقات مشكالت هناك  أن إال

 عند ةردي الف اخلربة اختالف، و اللفظية الطريقة على املعلم اعتماد ( يف: 2016وحممد)د.ت( وسعدات)( 2015)وكنسارة

 الطالب.  لدى الذهين الشرود، و التعليمية  للعملية الدوافع انعدامو  ، دراسةلا حجرة داخل النفسية العوامل، و الطالب

 :(Teaching English at the secondary levelاملرحلة املتوسطة: )  يف اإلجنليزية اللغة سريتد

 ةاللغ وهي واصل،لتوا العلم لغة فهي احلايل، وقتنا يف أجنبية كلغة اإلجنليزية اللغة تعلم أمهية أحد على خافيا   يعد مل
 سوق يفرضها اليت الشروط من تعد كما،  التعليمية  نظمها  يف إدراجها على العامل دول من  الكثي حترص لذا عامليا ، األوىل

 االهتمام  يزيد ذلك ضوء ويف. صااخل القطاع أو العام القطاع يف سواء ابلوظائف لاللتحاق املتقدمني من الكثي على العمل

  نوي الذي يؤهل لاللتحاق أساس مهم للتعليم الثا من املرحلة  هذه تشكله ملا ملتوسطةا  ةرحل امل يف  جنليزيةإلا اللغة  بتدريس 
  ابجلامعة.

والطالبات  تشغل منتصف سلم التعليم العام، ويلتحق هبا يف اململكة العربية السعودية الطلبة  واملرحلة املتوسطة
ث سنوات، ويلتحق هبا الطالب يف سن الثانية عشر ليتمها يف  هبا ثال ح، ومتتد الدراسةالذين أمتوا الدراسة االبتدائية بنجا 

العام، وتتنوع الدراسة   م قدرا  أوىف من التثقيف خلامسة عشر تقريبا ، ويدرس الطالب يف هذه املرحلة دراسة تتيح هلسن ا
 عي النضج النفسي والعقلي للطالب. ااملتوسطة لرت  ابملرحلة
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 The Importance of Teaching):يف تعليم اللغة االجنليزية الفعال تصالم مهارات االأمهية استخدا

English Language ' effective Communication Skills) 
أتدية وظائفهم؛ من خالل  معلمي اللغة االجنليزية على  ل الفعال دورا  كبيا  يف مساعدةتؤدي مهارات االتصا

رة  نويع مصادر املعرفة ابستخدام املهارات املختلفة اليت تعمل على استثاتتضمن تى الطالب، واليت جماالت اخلربة لد توسيع 
(.  1999م،ص2009عليمية )سامل،هداف العملية الت هؤالء الطالب يف موضوعات الدراسة املتنوعة، ابإلضافة إىل حتقيق أ 

الطالب على   وهي اليت تساعد، لفعال تصال اهارات اال م املعلم ملناجحان يعتمدان على استخدا والتعلم الن التعليم حيث إ
 .(Bleach ،2016)ما يعنيه فهم ما يقوله املعلم و 

( أن امتالك املعلم هلذه املهارات من أهم مالمح كفايته، ويعتربها حاجة ملحة لكل  29م،ص2012ويعترب احليلة)
ما يتميز به عصران    عال للمعلمنيصال الفمهية مهارات االتأن يكون فاعال يف صفه الدراسي. ومما يزيد من أ معلم يرغب يف 

طرة على كل شكل  مايت، اآلمر الذي يستلزم من املعلم امتالك القدرة على السياحلاضر من سرعة االتصال والتواصل املعلو 
مع الطالب؛   قنيات التدريس، واستخدام مهارات التواصل الفعال من أشكال املهارات، مبا يف ذلك التحكم يف الصف، وت

عملية التعليم والتعلم مقارنة   لمني الذين يتميزون بتقنيات تدريس جيدة متمكنون من جذب انتباه الطالب يفإن املعحيث 
ليزية  ي اللغة االجناستخدام  معلم  أمهية (؛ مما يؤكدKogut & Silver 2009بغيهم من املعلمني الذين ال يستخدموهنا)

 اللغة درس وحتويل أدائهم، الطالب وتطوير دافعية وإاثرة الدرس، دمةخل يههاوتوج، اللفظية  يوغ اللفظية االتصال ملهارات

 . الفعال يف صورها املختلفة اللفظية وغي اللفظية  االتصال مهارات تطبيق خالل من إجيايب؛ تفاعي درس إىل ليزيةاإلجن

  (:Previous Studies) السابقة تالدراسا اثنياً:

ة إىل فحص دور التواصل غي اللفظي يف الفصول الدراسية من حيث  راس الد هدفتHamelin (2003 )دراسة 
ابستطالع لغة اجلسد  ل الدراسة، وقد أجريت هذه الدراسة على املرحلة الدراسية اإلعدادية، حيث قامت  صلته إبدارة فصو 

املالحظات امليدانية،  اانت، و خمتلفة كجمع البيعلى بيئة تعلم مثمرة. وقد استخدم الباحث أدوات واإلمياءات يف احلفاظ 
ه املنهج الوصفي التحليلي. ومن أهم النتائج اليت توصلت اليها  واملراقبة، والفيديو، واملقابالت، ابإلضافة اىل استخدام

ة التعليمية  قرب املسافة، ونظرة املعلم يف احلفاظ على البيئاالشارات غي اللفظية مثل: وقت االنتظار، الدراسة فعالية 
 يئة بيئة تؤدي إىل التعلم. تجة وهتاملن

س  ى مدى ممارسة معلمي اللغة االجنليزية ألساليب تدريم( هتدف الدراسة إىل التعرف عل2004دراسة آل ريبة )
االجنليزية  ومعرفة الفروق بني معلمي اللغة ،  ة مبنطقة عسيالتحدث ( ابملرحلة الثانوي مهارات االتصال الشفوي ) االستماع و 

وقد تكونت عينة  اليب تدريس مهارات االتصال الشفوي اليت ميكن أن تعزي إىل املؤهل العلمي واخلربة،. ارسة أسيف مم
بطاقة  لدراسة التجرييب، وكانت أداة ا شبه معلما  مبدينيت أهبا ومخيس مشيط، ومت استخدام املنهج  (110الدراسة من )

تدريس مهارات االتصال الشفوي. وتوصلت الدراسة إىل   ألساليبللغة االجنليزية مالحظة ملعرفة مدى ممارسة معلمي ا
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  و يزية ألساليب تدريس مهارات االتصال الشفوي، تدين ممارسة معلمي اللغة االجنل 
 ربة. ل أو اخلن تعزى إىل املؤه هم ألساليب تدريس مهارات االتصال الشفوي ميكن أ املعلمني فيما يتعلق مبدى ممارست

حلة املتوسطة يف تعليم  هدفت إىل معرفة أسباب تدين مستوى حتصيل طالب املر  م( اليت 2008دراسة الزهيي)
. وقد استخدم الباحث املنهج  ظر األكادمييني واملعلمني واملشرفني يف مكة املكرمة والطائفاللغة االجنليزية من وجهة ن

فرد العينة جلمع البياانت الالزمة لإلجابة على تساؤالت الدراسة. وتكونت  جلميع أد استبانة موحدة الوصفي، وقام إبعدا
وى حتصيل  ( معلما . وخلصت الدراسة إىل أن هناك تدنيا  يف مست 90( مشرفا ، و)13( أكادمييني، )7ن )عينة الدراسة م
يدة، وعدم متكنه من املادة،  طريقة جد املعلم للدرس ب وذلك بسبب عدم إعدااملتوسطة يعود إىل املعلم، طالب املرحلة 

 ف. وضعف مهارات االتصال مع طالبه لديه، وعدم قدرته على ضبط الص

جاءت هذه الدراسة بغرض استقصاء املمارسات والتقنيات املستخدمة يف تدريس   Sabbagh (2009 )دراسة 
لغة اثنية يف املدارس الثانوية واملتوسطة يف  ليزية كتعلم اللغة االجناالتصال اللفظي ومهارات االتصال غي اللفظي يف  مهارات 

ومت مجع البياانت من خالل ورش العمل   راسة املنهج الوصفي التحليلي،دولة اإلمارات العربية املتحدة، واتبعت هذه الد
علمني  امل  أن ، وأظهرت النتائجمعلما من املدارس اخلاصة والعامة  25ذه الدراسة واملقابالت، واالستبياانت، وشارك يف ه

اصل غي اللفظي يف الفصول  لفظية، كما أكدت النتائج فائدة التو الغي تطوير مهارات التحدث واملهارات حيتاجون إىل 
 . يف تدريس اللغة االجنليزية كلغة اثنيةالدراسية 

ت  ملعلما  قدات البيداغوجية إىل الكشف عن دور املعت  ذه الدراسة الوصفيةفت ه( هد2009) Abu Heluدراسة 
يف األردن، واختيت هلذه   اللغة االجنليزية وتصوراهتن الثقافية يف تدريس مهارات االتصال الشفوي للمرحلة االساسية العليا 

  ، ليزية، مت استخدام املقابلة شبة املقننةالجنالدراسة عينة قصدية مكونة من مثاين معلمات ذوات خربة يف تدريس اللغة ا
أمنوذج للمشاهدة الصفية، وقد مت تصوير احلصص الصفية لغاايت التحليل،  لشخصية، و لسية امالت الشفوية، واالتأو 

إدراكهن ألمهية تدريس املهارات  لدراسة أن مجيع املعلمات أشرتكن يف االستقرائي أظهرت نتائج ا  وابستخدام التحليل
التصورات الثقافية ملعظم املعلمات   ت فكانة، مبمارستهن الصفي اإلدراك  للطلبة، إال أهنن اختلفن يف ترمجة هذا  الشفوية 

 مشجعة لتدريس املهارات الشفوية.  غياملشاركات 
جاءت الدراسة بغرض التعرف على اجتاهات معلمي ما قبل اخلدمة جتاه   al Ihmeideh،et، (2010 ) دراسة 

لي ، وأجريت هذه الدراسة  التحلي سة املنهج الوصفي اجلامعات احلكومية األردنية، واتبعت هذه الدرا  مهارات التواصل يف 
فولة يف اجلامعات  الصفوف ومعلمي مرحلة الط طالبا وطالبة من معلمي   (289)لتحديد االجتاهات اإلجيابية والسلبية لدى  

لوم الرتبوية،  من طلبة كلية الع (208)لطفولة و امللكة رانيا لمن طلبة كلية  ( 81)احلكومية األردنية، ومشلت عينة الدراسة 
مي  ة الدراسة مقياس مهارات االتصال، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني معلانت أداوك

 . الصف ومعلمي مرحلة الطفولة يف اجتاهاهتم اإلجيابية والسلبية جتاه مهارات االتصال 
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الطالب بتغذية راجعة،  تزويد   وك غي اللفظي يف( هدفت الدراسة إىل معرفة دور السل2011) Guvendirدراسة 
يق كاميا  ل التفاعل عن طر املالحظة وتسجي  متثلت يف دوات الدراسة ، وأاملنهج الوصفي التحليلياستخدم الباحث و 

مد  النتائج أن معلم اللغة االجنليزية يعت وكشفت ة. الفيديو لرصد السلوك غي اللفظي عند املعلم ودوره يف التغذية الراجع
دهم ابملرادفات  األحيان حىت يصحح أخطاء الطالب ويزو ي أبشكاله املتنوعة يف كثي من  اللفظعلى السلوك غي

 املعلمني يستخدمون السلوك اللفظي كحل أخي لتزويد الطالب ابلتغذية الراجعة. لنتائج أن كما بينت ا ،  الصحيحة

اللفظي على التحصيل  ني غي ( هدفت الدراسة ملعرفة أثر سلوك املعلم2012)  Chaudhry & Arifسة درا
األكادميي للطالب، والعالقة بني االتصال غي اللفظي للمعلمني العاملني يف مؤسسات تعليمية خمتلفة، ومت اختيار عينة  

ليزية املتوسطة، ومدارس اجليش  ية االجن( معلم من الذكور واإلانث العاملني يف املدارس احلكومية االحتاد90عنقودية من )
معتمدا    ؛س اخلاصة بطريقة عشوائية. ومت استخدام منوذج مالحظة مبقياس تصنيفي مكون من سبع نقاط واملدار العامة، 

منهجا  للدراسة، وبينت   املنهج الوصفي التحليلي على فئات جالو ويز عن التواصل غي اللفظي كأداة للدراسة، واستخدام 
أفكار واسئلة  لوك اللفظي من خالل تقبل مشاعر و مع الس سلوك غي اللفظي للمعلمني متناسق ومتسق النتائج أن ال

بني السلوك غي اللفظي للمعلمني والتحصيل   دالة إحصائيا   عالقةكشفت الدراسة عن وجود الطالب أثناء الدرس. كما  
 األكادميي للطلبة. 

مي  ملعلالتصال ه الدراسة هو حتديد استخدامات مهارات ااهلدف العام من هذ Fahainis، M.(2013)دراسة
حتديد الصعوابت اليت تواجه املعلمني عند االتصال ابلطالب يف الصفوف  لغة اثنية يف الفصول الدراسية، و اللغة اإلجنليزية ك

تصورات املعلمني  ودراسة  ،الدراسية، وحتديد االسرتاتيجيات املستخدمة للتغلب على هذه الصعوابت يف جمال االتصاالت 
ة اإلجنليزية يف املدارس الثانوية يف املناطق  لى عدد من املعلمني األكفاء يف اللغ سة ع ملهارات االتصال. وطبقت الدرا

ومت مجع البياانت من مالحظات الفصول الدراسية واجراء املقابالت، واختذت الدراسة املنهج الوصفي   ،الشمالية من ماليزاي 
األكثر شيوعا اليت يستخدمها املعلمون يف   تصال النتائج املستندة إىل املالحظات أن مهارات اال، وبينت منهجا  هلا 
املستخدمة  خيا  االستنباط. بينما متثلت مهارات التواصل غي اللفظي وأ سئلة لدراسية ممثلة ابلشرح، وتوجيه األالفصول ا 

طلبة  املتات الوجه وحركات اليد عند التعامل مع املواقف ، تعبي شكال التالية: اتصاالت العنيمن قبل املعلمني يف األ
 لذلك. 

( هتدف هذه الدراسة إىل تطوير سلوكيات التواصل يف الفصل الدراسي ملعلمي املرحلة  2017)Ekronدراسة 
اتية من أجل  ارير الذمت مجع البياانت ابستخدام التقو التأسيسية خالل برانمج درجة البكالوريوس يف جامعة جنوب أفريقيا. 

اتية للمعلمني الطالب للمرحلة التأسيسية فيما يتعلق بسلوكيات االتصال على  ورات الذمعرفة التغييات احملتملة يف التص
مدى فرتة أربع سنوات. حيث تسعى هذه الدراسة إىل إبراز حقيقة أن التواصل يف الفصول الدراسية جيب أن يدرج يف  

الت الصفية الفعالة يف جلب  د االتصا، ألنه يضيف تركيز لتعليم املعلمني، حيث تساعاملعلمني املنهج التعليمي إلعداد
التوازن لبيئة التعليم والتعلم وحتسني العملية التعليمية. ويؤكد الباحث بصفته معلم لربامج إعداد املعلمني أبن مناهج تعليم  



 فهد الشريفد.       يف املرحلة املتوسطةيف تدريس مقررات اللغة االجنليزية املطورة  درجة استخدام مهارات االتصال الفعال 

 18    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –الرتبوية والنفسية جملة جامعة أم القرى للعلوم 

الب  ، ابلرغم من أن طريقة التواصل بني املعلم والط مية فيها املعلمني هتمل العالقات الشخصية ودور االتصاالت التعلي
 أن تؤثر على تطوير عملية التعليم والتعلم.    ميكن

 مهارات  من  اإلجنليزية اللغة  معلمات  ( اليت هدفت إىل التعرف على درجة متكن2017) دراسة أروى الغامدي 

اك فروق  والكشف عما إذا كانت هن الثانوية، املرحلة يف  املطورة املقررات تدريس الفعال )اللفظية وغي اللفظية( يف االتصال
داللة احصائية يف درجة متكن معلمات اللغة االجنليزية عينة البحث من مهارات االتصال الفعال تعزى إىل العمر،   ذات

قة  صممت بطاولتحقيق ذلك اتبعت الباحثة املنهج الوصفي، و  الدورات التدريبية، سنوات اخلربة، الصف الدراسي.
تصال اللفظية وغي اللفظية مت تطبيقها على عينة طبقية مكونة  مبهارات اال مالحظة اشتملت على قائمة موزعة على حمورين 

توصلت  ،، و هـ1438 -1437العام الدراسي  من الثاين الدراسي الفصل ( معلمة من معلمات اللغة االجنليزية يف 30من )
عة إىل مهارات لفظية  ( مهارة موز 33ل الالزمة ملعلمات اللغة االجنليزية تضمنت ) ال الفعاالدراسة إىل قائمة مبهارات االتص

التحدث متوسطا ، وضعيفا  يف مهارات االستماع والقراءة   مهارات اإلجنليزية يف اللغة معلمات  متكُّن. وكان وغي لفظية
ال توجد فروق بني  رات ككل ضعيفا. و بة للمهاالفعال غي اللفظية، وابلنس االتصال والكتابة. ومتوسطا  يف مهارات

ن من مهارات االتصال الفعال اللفظية وغي اللفظية وفقا للعمر وعدد الدورات التدريبية والصف  درجة متكنه  املعلمات يف 
 الدراسي وسنوات اخلربة.  

 (: Comment on previous studiesالتعليق على الدراسات السابقة )

 التعرف على درجةاليت هتدف إىل  لباحث ا الدراسة األوىل من نوعها على حد علم ا الية أبهنتتميز الدراسة احل -1

 مكة يف توسطة امل املرحلة يف املطورة املقررات تدريس يف الفعال  االتصال مهارات من اإلجنليزية اللغة علميم  متكن

 املكرمة. 

ة النظرية املرتبطة مبوضوع االتصال الفعال  اخللفي ء استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف أتصيل وإثرا -2
 املالحظة، ودعم نتائج الدراسة احلالية. بطاقة  ، وإعداد غي اللفظية ملعلمي اللغة االجنليزيةاراته اللفظية و ومه

 :إجراءات الدراسة

 ( :  Methodology) نهج الدراسة م

الفعـال  االتصـال مهـارات اإلجنليزيـة اللغـة يلمـ مع تخداماسملا كان اهلدف الرئيس من هذه الدراسة هو تعرف مدى 
وصـف الظـاهرة  ، الذي يهدف إىلاتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي، فقد املتوسطة املرحلة يف طورةامل املقررات تدريس يف

 .املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها
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 (:  Population of The Study) جمتمع الدراسة

ع مفردات  ة الدراسة، أو هو مجيع األفراد أو األشخاص الذين يكونون موضوع مشكلهو مجية جمتمع الدراس
اللغة اإلجنليزية مبدينة مكة املكرمة للفصل   ين جمتمع الدراسة احلالية من مجيع معلموتكوّ ، الظاهرة اليت يدرسها الباحث
 وفق إحصائية إدارة التعليم. توسطة امل ابملرحلة  ا  معلم  421 موالبالغ عدده ،هـ1439الدراسي الثاين للعام الدراسي 

 (:  Sample of The Study) دراسةعينة ال •

لفصـل املتوسطة مبدينـة مكـة املكرمـة يف ااإلجنليزية ابملرحلة  اللغة يمعلم من ا  ( معلم30تكونت عينة الدراسة من )
بطريقة  ممت اختياره ،اإلجنليزية ادة اللغةم يمعلم % من حجم جمتمع 7.1بنسبة  ؛هـ1439الدراسي الثاين للعام الدراسي 

يضـا أكـن ا "عينة متثل اجملموعـات الفرعيـة يف جمتمـع الدراسـة بـنفس نسـبها يف ذلـك اجملتمـع وميينة الطبقية اليت تعرف أبهنالع
، تعبيــدا" )ذا كــان البحــث يســتهدف املقارنــة بينهــاتســاوية مــن كــل اجملموعــات الفرعيــة إن تســتخدم يف اختيــار عينــات مأ

 (. 123ص، 2017

نســبة بلغــت بينمــا ، % 40بلغــت متســاوية، والثــاين  األول نيالصــفللغــة االجنليزيــة يف ا عــدد معلمــينســبة وكانــت 
سنوات فأكثر  10 مخربهتوصلت ن عدد معلمي اللغة االجنليزية الذينسبة  كما بلغت    % .  20الصف الثالث  يف   همعدد

 5أقـل مـن  مخـربهت نيمـ % ، وال يوجـد معل 36.7سنوات  10 - 5من  مخربهت الذيند نسبة عدكانت   بينما ،% 63.3
  .سنوات

 (:  Tool of the studyة الدراسة )أدا

 الفعال يف االتصال  مهارات اإلجنليزية  اللغة ي معلم مدى استخدامنظرا  ألن الدراسة هتدف إىل التعرف على 

وفيما يلي   ،دفت أداة الدراسة يف بطاقة مالحظة لتحقيق هذا اهل فقد متثل املتوسطة  املرحلة  يف املطورة املقررات  تدريس
 أداة الدراسة وطرق تقنينها:  وصفا خلطوات بناء 

وتطلب ذلك   توسطةامل املرحلة يف املطورة املقررات تدريس الفعال يف االتصال إعداد قائمة مبهارات -أ
 اإلجراءات التالية: 

ا الستخدإىل حتد هدفت هذه القائمة  حتديد هدف القائمة:  -1 مها يف إعداد  يد أهم مهارات االتصال الفعال؛ متهيد 
 هذه املهارات.  املتوسطة املرحلة يف  اللغة االجنليزية يمعلم ستخدام مدى ابطاقة مالحظة  

مراجعة األدبيات ذات العالقة، وعلى وجه اخلصوص الدراسات اليت عنيت إبعداد قوائم مبهارات االتصال اللفظية   -2
 Chaudhry & Arifودراسة  Sabbagh(2009،) م(، ودراسة 2004): دراسة آل ريبة ظية مثل فوغي الل

. ابإلضافة إىل االستفادة من آراء مشريف ومشرفات ومعلمي ومعلمات اللغة االجنليزية، واألخذ أبهداف  ( 2012)
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وتكونت القائمة من  ولية، رهتا األتدريس اللغة االجنليزية يف املرحلة املتوسطة، ومن مث مت التوصل إىل القائمة يف صو 
( مهارة موزعة ابلتساوي على أربع مهارات  20ة )مهارات اتصال لفظيحمورين، مها:  موزعة على ( مهارة29)

 . ( مهارات9مهارات اتصال غي لفظية )دث، االستماع، القراءة، الكتابة(، و )التح فرعية 

راجعة املصادر، والدراسات السابقة،  ن خالل مصدق احملتوى: وذلك م  التحقق من صدق القائمة من خالل:  -3
صدق احملكمني حيث مت عرضها على جمموعة من  ، و اد القائمة ة مبهارات االتصال الفعال، إلعدذات العالق 

(  10بلغ عددهم ) ومعلمي ومعلمات اللغة االجنليزية  ، احملكمني من األساتذة واخلرباء يف املناهج وطرق التدريس
 . نيحمكم

، وقد  حلة املتوسطة تدريس اللغة االجنليزية يف املر ة النهائية لقائمة مبهارات االتصال الفعال يف ىل الصور مت التوصل إ  -4
(  7( مهارة لفظية: )22( مهارة غي لفظية، و )11) بواقع ،( مهارة 33ملهارات بعد التعديل )بلغت هذه ا

   للكتابة.   ( مهارات5( مهارات للقراءة، و)5( مهارات لالستماع، و) 5مهارات للتحدث، و)
يف تدريس اللغة   االتصال الفعال ُأعدت بطاقة ملالحظة مهارات  ل : بطاقة مالحظة مهارات االتصال الفعا -ب

 ابخلطوات التالية: االجنليزية يف املرحلة املتوسطة، 

صال  مهارات االت استخدام معلمي اللغة االجنليزيةهتدف البطاقة إىل حتديد مدى  حتديد اهلدف من البطاقة: -1
 . املقررات املطورةال يف تدريس الفع

 ( مهارة . 33)واليت تضمنت  تصال الفعال السابق إعدادها قائمة مهارات اال  طاقة املالحظة:حتديد حمتوى ب   -2
متت صياغة مفردات بطاقة املالحظة يف صورة أداء يكون   صياغة مفردات بطاقة املالحظة وطريقة تصحيحها:  -3

قياس مخاسيـ وإعطاء  ي اللغة االجنليزية لتلك املهارات، وذلك وفق ممعلم داممدى استخ على املالحظة حتديد 
)عالية جدا، عالية،   درجة استخدام:  بناء على البدائل االستخدام؛ حسب درجة  1 - 5 بني  درجة ترتاوح 

 متوسطة، منخفضة، منعدمة(. 
احملكمني بلغ   موعة منعلى جممت عرض بطاقة املالحظة (: Validity of the Instrumentصدق األداة ) -4

ية املهارات الواردة يف البطاقة،  أمه  درجة إلبداء آرائهم حول الختصاص ، من ذوي اني حمكممت ( 10عددهم )
 إمكانية قياس ومالحظة تلك املهارات. ية إىل املهارة الرئيسة احملددة، و انتماء كل مهارة فرعو 

على   -إليها احملكمونراء التعديالت اليت أشار بعد إج -بتطبيقها استطالعي ا ضبط بطاقة املالحظة قام الباحثل -5
ب معامل االتساق الداخلي  حسا( معلمني؛ وذلك هبدف 5) راسة األصليةعينة الد عينة من املعلمني خارج 

ساب معامل االرتباط بطريقة سبيمان بني درجة املهارة والدرجة الكلية  وحب حساب معامل ثبات البطاقة. للبطاقة، و 
ملهارات واألبعاد  قيم معامالت االرتباط بني ا انت ك  ، وبني األبعاد والدرجة الكلية للبطاقةإليه  ذي تنتميللبعد ال

مما  (؛ 0.01وقيم معامالت االرتباط بني وبني األبعاد والدرجة الكلية للبطاقة دالة عند مستوى )اليت تنتمي إليها 
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غت قيم معامالت الثبات احملسوب بطريقة  راوحت بل . كما تاتساق داخلي وهو مؤشر على الصدقيشي إىل وجود 
رات الفرعية والبطاقة كاملة وهي قيم ثبات عالية وفقا ملا ذكره  ( للمها0.85 – 0.78الحظة بني ) ثبات امل
 (. 366 ، ص 2002)عودة،

واشتمل   الثاين: ة، و األول: واشتمل على البياانت األولي قسمني: النهائية منتكونت بطاقة املالحظة يف صورهتا  -6
 .  جنليزية يف تدريس اللغة اإل على أبعاد بطاقة مالحظة مهارات االتصال الفعال 

 (: Method and Proceduresجراءات تطبيق الدراسة امليدانية )إ

 . توسطة يف مدينة مكة املكرمةاللغة االجنليزية ابملرحلة امل يمت تطبيق بطاقة املالحظة على معلم -

 . هـ1439/ 11/6هـ إىل 1439/ 5/ 10 ربعة أسابيع( ابتداء  من )أ  كامال  استغرق تطبيق البطاقة شهرا    -

   ا وحتليلها إحصائيا .مجع البياانت وتبويبه -

يات يف ضوء ما  تقدمي جمموعة من التوص نظري والدراسات السابقة، و تفسي نتائج الدراسة يف ضوء اإلطار ال -
 . البحث ء نتائج تقدمي جمموعة من البحوث املقرتحة يف ضو أسفرت عنه الدراسة، و 

 (:Statistical Procedures) األساليب اإلحصائية

ــل  البيـــــــــاانت الـــــــــيت جـــــــــرى مجعهـــــــــا، اســـــــــتخدم الباحـــــــــثليـــــــــل لتحقيـــــــــق هـــــــــدف الدراســـــــــة وحت بـــــــــرانمج التحليـــــــ
ــية  حصـــــــــائية التاليـــــــــة: ذلـــــــــك ابالســـــــــتعانو  SPSSاإلحصـــــــــائي للعلـــــــــوم الرتبويـــــــــة والنفســـــــ  املتوســـــــــطاتة ابألســـــــــاليب اإلل

ويتـــــــين اختبـــــــار مـــــــان ، و صـــــــفاختبـــــــار كروســـــــكال والـــــــيس حلســـــــاب الفـــــــروق وفقـــــــا للة، املعيارـيــــــ احلســـــــابية واالحنرافـــــــات 
 لفروق وفقا للخربة.حلساب ا

 (:View the Results of the Studyعرض نتائج الدراسة )

 (: First Question Answer) إجابة السؤال األول  -أوالً 

اللغة   يالواجب توافرها لدى معلم ل الفعال ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على: ما مهارات االتصا
األدبيات ذات الصلة والدراسات السابقة   ل، استعرض الباحث ة عن هذا السؤالإلجاب ؟ و  يف املتوسطةلمرحلة االجنليزية ل
موزعة على مهارات لفظية وغي لفظية يبينها اجلدول   لالتصال الفعال؛ ( مهارة33حتديد قائمة تضمنت ) وابلتايل مت

 ايل:  الت
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 املتوسطة ملرحلة يف اي اللغة االجنليزية لدى معلممهارات االتصال الفعال الواجب توافرها  (1ول )جد
 العدد املهارات الفرعية  املهارة الرئيسة 

 التحدث 

 بطريقة سليمة يف النطق.  التحدث .1

7 

 بطريقة صحيحة أثناء التحدث.القواعد  تطبيق .2
 يم. ب املفاه بطرق متنوعة وواضحة لتقري التحدث .3
 نربة الصوت وسرعته وقوته.  تنويع .4
 . الب طمتنوعة لتشجيع ال خدام ألفاظاست .5
 شفهيا .  مكارهابلتعبي عن أف تكليف الطالب .6
 على ربط املوضوع مبواقف احلياة اليومية.  مساعدة الطالب .7

 االستماع 

 ابهتمام . االستماع إىل الطالب .8

5 
 .  ماراهتواستفس م أفكارهبعرض  السماح للطالب .9

 لة، احلوار..اخل( سئء االستماع )ابلتشجيع، األالتفاعل مع الطالب بشكل بناء أثنا .10
 . إليهمأثناء االستماع  لدى الطالبخطاء اللغوية األح يتصح  .11
 . الطالبالوسائل السمعية يف تنمية مهارة االستماع لدى  استخدام .12

 القراءة 

  ألخطاء.القراءة الصحيحة اخلالية من ا .13

5 
 . مناقشة النص املقروء .14
 على ذلك. يعهم القراءة وتشج يف مشاركة الطالب .15
 مهارة القراءة ابملهارات االخرى. ربط .16
 ساسية للنص املقروء. على تلخيص األفكار األ تدريب الطالب .17

 الكتابة 

 واضحة. الكتابة بصورة صحيحة و  .18

5 
 الدرس. أثناءتنمية مهارة الكتابة  الرتكيز على .19
 . كتابيا    أفكارهمالتعبي عن  مساعدة الطالب يف .20
   خلاطئة.تصحيح كتاابت الطالب ا .21
 تنمية مهارة الكتابة. يف  الطالب تطبيقات وتدريبات تساعد  استخدام .22

 غي اللفظية 

 ابملظهر الالئق.   التحلي .23

11 

 النفس. يف ثقة لاب التمتع .24
 ءة. وقت التعلم بكفا القدرة على إدارة .25
 الصف الدراسي بكفاءة. لقدرة على إدارة نظام ا .26
 ية. االنفعاالت الشخصالتحكم يف  .27
، االبتسامة، وتعبيات اجلسم ءات الرأس، حركة العينني واليدينشارات، اميااستخدام اإل .28

 ..اخل( ابملوافقة أو العكس. 
 يسي. املوقف التدر  أثناءمكان إىل آخر من  صودةقاحلركات املخططة امل  .29
ت على ي رتب الق، يتصفال ،شارةاإل) لدى الطالبجليد ا التعزيز املناسب للسلوك .30

 الكتف...اخل( 
 . موتفاعله الباألنشطة التعاونية املختلفة لزايدة مشاركة الط توظيف .31
 االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس. توظيف .32
 . احلديثة يف التدريس التعليمية الوسائل استخدام .33
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 ( Second Question Answer)  ة السؤال الثاينإجاب  -يااثن

الفعال   االتصال مهارات اإلجنليزية اللغة استخدام معلمي درجة راسة على: مانص السؤال الثاين من أسئلة الدي

  االحنرافو  احلسايب لإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطو ؟املتوسطة  املرحلة  يف املطورة املقررات تدريس يف اللفظية

 يف املطورة املقررات تدريس يف ل اللفظيةالفعا  االتصال مهارات جنليزية اإل اللغة يمعلم استخداموحتديد مدى  ، املعياري
أقل من   -2.6(، متوسط)4.20أقل من  -3.40(، عاٍل)5 – 4.20عاٍل جدا) وفقا للمعيار التايل: املتوسطة  املرحلة

كما يف    ذلك فقد جاءت النتائجوبناء على ، (1.80أقل من  -1نعدم)(، م 2.6إىل أقل من  -1.80(، ضعيف)3.20

 : اجلداول التالية 

 : : مهارات التحدث أوال

 الفعال اللفظية )التحدث(  االتصال مهارات اإلجنليزية اللغة استخدام معلميدرجة  (2جدول )

 العبارات  م
املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 االستخدام 

 رتبة ال

 2 عالية  0.71 3.67 سليمة يف النطق. بطريقة  التحدث  .1
 1 عالية  0.64 3.73 تحدث.بطريقة صحيحة أثناء ال لقواعد ا تطبيق  .2
 5 ضعيفة  0.71 2.37 التحدث بطرق متنوعة وواضحة لتقريب املفاهيم.   .3
 3 متوسطة  0.81 2.80 تنويع نربة الصوت وسرعته وقوته.   .4
 7 ضعيفة  1.03 2.27 استخدام ألفاظ متنوعة لتشجيع الطالب.  .5
 4 متوسطة  0.81 2.67 م شفهيا . تكليف الطالب ابلتعبي عن أفكاره  .6
 6 ضعيفة  1.32 2.30 مساعدة الطالب على ربط املوضوع مبواقف احلياة اليومية.   .7

 متوسطة  0.63 2.83 الدرجة الكلية للبعد 

االتصال الفعال اللفظية )التحدث(   مهارات اإلجنليزية اللغةي معلم درجة استخداميتضح من اجلدول السابق أن 
ملهارة   ة متوسط  إىل درجة استخداممما يشي  ، (2.83توسط العام )كما بلغ امل  ،بدرجة عالية وضعيفة  قد تراوح بني 

درجة   ق القواعد بطريقة صحيحة أثناء التحدث( يف الرتتيب األول من حيث ي)تطب (2)التحدث، وجاءت املهارة
  (؛ النطقالتحدث بطريقة سليمة يف : ) (1ة) تلتها املهار  ،( 2.73متوسط حسايب بلغ)عالية، و  استخدام  بدرجة ؛ االستخدام 

  ية مهارات هذا اجلانب كانت بدرجة استخدام ضعيفة،وبق  ، (2.67) بدرجة استخدام عالية، ومتوسط حسايب بلغ
؛ مبتوسط  درجة االستخدام  يثخي من ح( يف الرتتيب األام ألفاظ متنوعة لتشجيع الطالب ستخدا) (:5)جاءت املهارةو 

 . ( 2.27حسايب بلغ)
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 نيا: مهارات االستماع اث

 )االستماع( الفعال اللفظية  االتصال مهارات اإلجنليزية اللغة درجة استخدام معلمي (3جدول )

 العبارات  م
 املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 رتبة ال االستخدام 

 1 متوسطة  0.88 2.90 . االستماع إىل الطالب ابهتمام  .1
 2 متوسطة  0.90 2.77 استفساراهتم.  السماح للطالب بعرض أفكارهم و   .2

3.  
التفاعل مع الطالب بشكل بناء أثناء االستماع )ابلتشجيع،  

 3 ضعيفة  0.78 2.47 األسئلة، احلوار..اخل( 

 4 ضعيفة  0.65 2.30 تصحيح األخطاء اللغوية لدى الطالب أثناء االستماع إليهم.   .4
 5 ضعيفة  1.25 1.87 دى الطالب. ام الوسائل السمعية يف تنمية مهارة االستماع لاستخد  .5

 ة ضعيف  0.41 2.46 الدرجة الكلية للبعد 

)االستماع(   االتصال الفعال اللفظية مهارات اإلجنليزية معلمي اللغة يتضح من اجلدول السابق أن درجة استخدام
ملهارة   ةضعيف  تخدامإىل درجة اس  مما يشي  ، (2.46املتوسط العام ) كما بلغ  ،درجة متوسطة وضعيفةد تراوح بني ق

؛ بدرجة  درجة االستخدام ابهتمام( يف الرتتيب األول من حيث  الب الط  إىل االستماع ) (:1)ت املهارةاالستماع، وجاء
(، بدرجة  متفساراهتالسماح للطالب بعرض أفكارهم واس (: )2(، تلتها املهارة) 2.90متوسطة، ومتوسط حسايب بلغ) 
  (: 5)املهارة بدرجة ضعيفة، وكانتبقية مهارات هذال اجملال  نما جاءتبي (، 2.77متوسطة، ومتوسط حسايب بلغ) 

،  درجة االستخدام يف الرتتيب األخي من حيث الب( الوسائل السمعية يف تنمية مهارة االستماع لدى الط استخدام )
 . ( 1.87) مبتوسط حسايب بلغ 

 القراءة اثلثا: مهارات  

 القراءة( )الفعال اللفظية  االتصال مهارات اإلجنليزية اللغة ( درجة استخدام معلمي4جدول )

 العبارات  م
 املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 االستخدام 

 الرتتيب 

 2 ة متوسط 1.08 3.07 القراءة الصحيحة اخلالية من األخطاء.   .1
 3 ة ضعيف 1.00 2.40 مناقشة النص املقروء.   .2
 1 متوسطة  0.92 3.10 اركة الطالب يف القراءة وتشجيعهم على ذلك.مش  .3
 4 ضعيفة  0.97 2.23 اءة ابملهارات االخرى.ربط مهارة القر   .4
 5 ة منعدم 0.99 1.70 تدريب الطالب على تلخيص األفكار األساسية للنص املقروء.   .5

 ة ضعيف  0.59 2.50 الدرجة الكلية للبعد 

  تصال الفعال اللفظية )القراءة( قداال مهارات اإلجنليزية معلمي اللغة جة استخدامبق أن در يتضح من اجلدول السا
ملهارة القراءة،   ةضعيف إىل درجة استخدام مما يشي  ؛( 2.50كما بلغ املتوسط العام )،  درجة متوسطة ومنعدمة تراوح بني 

  درجة االستخدام، تيب األول من حيث يف الرت  على ذلك.(  يعهم يف القراءة وتشج  مشاركة الطالب ) (: 3) وجاءت املهارة
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القراءة الصحيحة اخلالية من األخطاء(ـ بدرجة  (: )1ها املهارة ) (، تلت3.10)  ة، ومتوسط حسايب بلغ بدرجة متوسط
( بدرجة استخدام ضعيفة، يف حني احتلت  2،4املهاراتن) بينما جاءت (، 3.07متوسطة، ومتوسط حسايب بلغ) 

درجة  يب األخي من حيث ( يف الرتتلخيص األفكار األساسية للنص املقروء ب على تتدريب الطال) (5املهارة)
 . ( 1.70؛ بدرجة منعدمة ومتوسط حسايب بلغ)م االستخدا

 : رابعا: مهارات الكتابة 

 )الكتابة( الفعال اللفظية  االتصال مهارات اإلجنليزية اللغة ( درجة استخدام معلمي5جدول )

 العبارات  م
 املتوسط
 احلساب 

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 رتبة ال االستخدام 

 1 ة عيفض 1.15 2.38 ورة صحيحة وواضحة. الكتابة بص  .1
 2 ة ضعيف 1.23 2.27 الرتكيز على تنمية مهارة الكتابة أثناء الدرس.  .2
 4 ة ضعيف 1.19 1.86 مساعدة الطالب يف التعبي عن أفكارهم كتابيا .   .3
 5 مة منعد 0.61 1.20 تصحيح كتاابت الطالب اخلاطئة.    .4

5.  
ب يف تنمية مهارة  الطالاستخدام تطبيقات وتدريبات تساعد 

 الكتابة. 
 3 ة ضعيف 1.39 2.07

 ة ضعيف 0.47 1.96 الدرجة الكلية للبعد 

االتصال الفعال اللفظية )الكتابة( قد   مهارات اإلجنليزية معلمي اللغة يتضح من اجلدول السابق أن درجة استخدام
الكتابة،  ملهارة  ةضعيفإىل درجة استخدام  مما يشي ؛ (1.96كما بلغ املتوسط العام )،  نعدمة ضعيفة وم درجة بني  تتراوح

بدرجة ضعيفة   درجة االستخدام، واضحة( يف الرتتيب األول من حيث الكتابة بصورة صحيحة و ) (: 1)املهارة وجاءت 
( يف الرتتيب األخي من  لطالبلدى ائة الكتاابت اخلاط تصحيحبينما جاءت املهارة )  (، 2.38)  ومتوسط حسايب بلغ 

 (. 1.20) ؛ مبتوسط حسايب بلغ دامدرجة االستخحيث 

تراوحت  االتصال الفعال اللفظية  مهارات اإلجنليزية  معلمي اللغة  درجة استخدامأن  إىل  تشي نتيجة السؤال األول و 
إىل ضعف اإلعداد يف معاهد إعداد  رد ذلك  وميكن ،بني متوسط وضعيف ملهارات االستماع والقراءة والكتابة والتحدث 

واالفتقار إىل فرصة االستماع إىل اللغة اإلجنليزية والتحدث   ، التدريب عليها قصور ة االهتمام ابللغة االجنليزية و وقل ني، املعلم
للغة  أمناط ا وقد أدى ذلك إىل االفتقار إىل التواصل بشكل عام يف  ، هبا، بدال من اللغة العربية خارج املوقف التعليمي 

ليزية للمتحدثني هبا يف األوضاع األكادميية  مهارات اللغة االجن  استخدام ى إىل ضعف اإلجنليزية يف احلياة االجتماعية، مما أد
 وغي األكادميية 

تدهور مهارات اللغة االجنليزية عدم توفر   أسبابأهم   الذي وجد أنBamaga(2008 ) ويتفق ذلك مع ما ذكره 
والتحدث هبا،   إىل فرصة االستماع إىل اللغة اإلجنليزيةاالفتقار و مهارات اللغة اإلجنليزية وحتسينها، فظة على الوقت للمحا

عن تدين   اليت كشفتم( 2004تتفق هذه النتيجة مع دراسة آل ريبة )كما بدال من اللغة العربية خارج املوقف التعليمي.  
Sabbagh (2009  )وكذلك تتفق مع دراسة  التصال الشفوي.مهارات اممارسة معلمي اللغة االجنليزية ألساليب تدريس 
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دراسة   اللفظية، كما اتفقت مع غي التحدث واملهارات  تاجون إىل تطوير مهاراتأن املعلمني حي اليت كشفت نتائجها 
Abu Helu (2009 ) تدريس  عدم الثبات والتوافق يفتعاين من الصفية بشكل عام  اليت أثبتت أن ممارسات املعلمات 

 .املهارات الشفوية يف أغلب األحيان 

 (: Third Question Answer) ابة السؤال الثالثإج  -اثلثاً 

الفعال   االتصال مهارات اإلجنليزية اللغةاستخدام معلمي  درجة ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على: ما
  ات احلسابية على هذا السؤال مت حساب املتوسط ولإلجابة ؟املرحلة املتوسطة  يف املطورة املقررات تدريس يف غي اللفظية

وفقا للمعيار  ؛ الفعال غي اللفظية  االتصال مهارات اإلجنليزية اللغةمعلمي  استخدامتحديد مدى ة لاملعياري  ات االحنرافو 
 جلدول التايل: ناء عليه فقد جاءت النتائج كما يف اوب ، السابق

 الفعال غي اللفظية  االتصال مهارات من ةإلجنليزيا اللغة درجة استخدام معلمي (6جدول )

اللفظية قد   غي فعال ال االتصال مهارات اإلجنليزية اللغة درجة استخدام معلمييتضح من اجلدول السابق أن 
للمهارات غي   ةمتوسط درجة استخدامإىل مما يشي  ؛ (2.91ما بلغ املتوسط العام )ك،  درجة عالية ومنعدمةبني  تتراوح

بدرجة عالية،  درجة االستخدام، ( يف الرتتيب األول من حيث ابملظهر الالئق  التحلي ) (: 1) اللفظية، وجاءت املهارة
(،  3.70ية، ومتوسط حسايب بلغ) التمتع ابلثقة يف النفس(، بدرجة عال(: )2هارة)لتها امل(، ت3.93ومتوسط حسايب بلغ)

( يف  التعزيز املناسب للسلوك اجليد لدى الطالب )اإلشارة، التصفيق، الرتبيت على الكتف...اخل) (:8)هارةبينما جاءت امل
 . ( 1.57بلغ)ط حسايب ، بدرجة استخدام منعدمة، ومتوسدرجة االستخدام الرتتيب األخي من حيث 

 بارات الع  م
املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 االستخدام 

 رتبة ال

 1 عالية  0.37 3.93 التحلي ابملظهر الالئق.    .1
 2 عالية  0.53 3.70 التمتع ابلثقة يف النفس.   .2
 4 متوسطة  0.80 3.33 القدرة على إدارة وقت التعلم بكفاءة.   .3
 5 متوسطة  0.79 3.00 درة على إدارة نظام الصف الدراسي بكفاءة. الق  .4
 3 عالية  0.86 3.40 لشخصية. التحكم يف االنفعاالت ا  .5

6.  
استخدام اإلشارات، امياءات الرأس، حركة العينني واليدين، االبتسامة، 

 وتعبيات اجلسم ..اخل( ابملوافقة أو العكس.
 10 ضعيفة  0.60 2.30

 7 متوسطة  0.85 2.80 سي. املقصودة من مكان إىل آخر أثناء املوقف التدرياملخططة احلركات   .7

8.  
ب للسلوك اجليد لدى الطالب )اإلشارة، التصفيق، الرتبيت  التعزيز املناس

 11 منعدمة  0.77 1.57 على الكتف...اخل( 

 9 ضعيفة  1.22 2.53 توظيف األنشطة التعاونية املختلفة لزايدة مشاركة الطالب وتفاعلهم.   .9
 8 ضعيفة  1.19 2.57 توظيف االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس.  .10
 6 متوسطة  1.15 2.83 ليمية احلديثة يف التدريس. استخدام الوسائل التع  .11

 متوسطة  0.67 2.91 الدرجة الكلية للبعد 
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  ولعل ذلك ، التواصل غي اللفظيةاللغة االجنليزية يتقنون بدرجة متوسطة مهارات  ي وتشي هذه النتيجة إىل أن معلم
تفق  تركيز الدورات التدريبية املقدمة للمعلمني على هذا اجلانب، وت  ، وعدمعلى هذه املهارات نييعود إىل قلة تدريب املعلم

توجد دورات تدريبية رمسية يف مهارات  ( أنه ال 2010) Ihmeideh، etc،alت إليه دراسة ما توصل مع هذه النتيجة
(  %74م( اليت جاء من ضمن نتائجها أن )2003تتفق مع دراسة املطوع )ل برامج معلمي الصفوف، كما االتصال خال

 أيلفوا على استخدام طرائق  وأهنم مل  من املعلمني أدركوا أن هناك صعوابت تتعلق هبم شخصيا ومنها الثقة أبنفسهم،
توى املعلمات يف مهارات اللغة االجنليزية  اليت أسفرت عن اخنفاض مس Bamaga(2008) ودراسة  ، التدريس اإلبداعية

كذلك  ، و تدهور مهارات اللغة االجنليزية عدم توفر الوقت للمحافظة على مهارات اللغة اإلجنليزية وحتسينها أسباب وأن أهم  
غي  تطوير مهارات التحدث واملهارات تاجون إىل أشارت إىل أن املعلمني حياليت Sabbagh (2009 )دراسة  ع تتفق م

 لفظية. ال

( واليت بينت أن السلوك غي اللفظي  2012) Chaudhry & Arifوختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
واجلدول    وأسئلة الطالب أثناء الدرس. أفكار و  لوك اللفظي من خالل تقبل مشاعرللمعلمني متناسق ومتسق مع الس

   اإلجنليزية يف املرحلة املتوسطة. اللغة لمياستخدام معحسب درجة  الفعال  االتصال مهارات ترتيب  وضح التايل ي 

 االستخدام حسب درجة  الفعال االتصال  مهارات ترتيب (7جدول )

 تيب الرت  خدامستدرجة اال االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  املهارة م

 1 ة متوسط 0.67 2.91 غي اللفظية  5

 2 ة متوسط 0.63 2.83 تحدثال 1

 3 ة ضعيف 0.59 2.50 القراءة  3

 4 ة ضعيف 0.41 2.46 االستماع  2

 5 ة ضعيف 0.47 1.96 الكتابة  4

 ة ضعيف  0.38 2.53 الدرجة الكلية 

االتصال الفعال قد تراوحت بني   اتمهار  زيةاإلجنلي  اللغة درجة استخدام معلمييتضح من اجلدول السابق أن 
،  ككل   ملهارات االتصال ة ضعيف جة استخدام إىل در مما يشي (؛ 2.53توسط العام )كما بلغ امل  ،وضعيفة  بدرجة متوسطة 

 بينما جاءت مهارات الكتابة يف الرتتيب األخي.   االستخدام، اللفظية يف الرتتيب األول من حيثوجاءت املهارات غي 

 (: Fourth Question Answerالسؤال الرابع ): إجابة  رابعا

اللغة االجنليزية مهارات   استخدام معلمي يف درجة على: هل توجد فروق ذات داللة احصائية  الرابع ينص السؤال     
 ولإلجابة عن هذا السؤال مت إجراء ما يلي:  ؟ االتصال الفعال تعزى إىل سنوات اخلربة، الصف الدراسي
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 لدراسي ا للصف االفروق وفق •

 اسي مهارات االتصال الفعال وفقا للصف الدر استخدام يف درجة  املعلمني( للفروق بني 2قيمة )كا (8جدول )

وفقا   مهارات االتصال الفعال  استخدام يف درجة  املعلمني( للفروق بني 2يتضح من اجلدول السابق أن قيمة )كا 
وفقا  م عدم وجود فروق بينهإحصائيا  يف مجيع األبعاد والدرجة الكلية، مما يشي إىل  كانت غي دالة   للصف الدراسي
 للصف الدراسي. 

  مهارات االتصال  ستخدمونم ياللغة االجنليزية على اختالف الصف فإهن يلم ىل أن معوتشي هذه النتيجة إ 
  ؛ إىل تشابه عمليات اإلعداد والتدريب ، ويعزى ذلك هذه املهارات  استخداميف  موال يوجد فروق بينه ، متقاربة  بدرجات 

اماهتم متقاربة،  انت اهتم، فكعلى نفس املؤهل ونفس فرص التدريب على اختالف الصف الدراسي وا حصل ونفاملعلم
 . مبينه ا  ن التشابه كبي واملناخ املدرسي واحد لذلك كا 

 الفروق وفقا لسنوات اخلربة  •

 مهارات االتصال الفعال وفقا لسنوات اخلربة استخداميف درجة  نيقيمة اختبار )مان ويتين( للفروق بني املعلم( 9جدول )
 الداللة  مستوى الداللة  uقيمة  ع الرتب جممو  متوسط الرتب  العدد اخلربة  االتصال مهارات 

 اللفظية 
 181.00 16.45 11 سنوات 10 -5من 

 غي دالة 0.65 94
 284.00 14.95 19 سنوات فأكثر 10

 غي اللفظية 
 180.00 16.36 11 سنوات 10 -5من 

 غي دالة 0.68 95
 285.00 15.00 19 سنوات فأكثر 10

 الدرجة الكلية 
 182.00 16.55 11 سنوات 10 -5من 

 غي دالة 0.62 93
 283.00 14.89 19 سنوات فأكثر 10

مهارات االتصال الفعال وفقا   استخدام يف درجة  ني بني املعلم ( للفروقuيتضح من اجلدول السابق أن قيمة )
وفقا لسنوات   مروق بينهم وجود ف عدإحصائيا  يف مجيع األبعاد والدرجة الكلية، مما يشي إىل لسنوات اخلربة كانت غي دالة 

 اخلربة.

 الداللة  مستوى الداللة  2قيمة كا  متوسط الرتب  العدد الصف الدراسي  مهارات االتصال 

 اللفظية 
 15.29 12  املتوسط األول

0.14 0.93 
غي 
 16.17 12 املتوسطالثاين  دالة

 14.58 6 املتوسط  الثالث

 ة غي اللفظي
 14.83 12  املتوسط األول

0.27 0.88 
غي 
 دالة

 15.38 12 ملتوسطاالثاين 
 17.08 6 املتوسط  الثالث

 الدرجة الكلية 
 15.54 12  املتوسط األول

غي  0.99 0.02
 دالة

 15.67 12 املتوسطالثاين 
 15.08 6 ط املتوس الثالث
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تميز  ي فلم  الفعال،  االتصال ملهارات  نيالنتيجة إىل أن اخلية مل تكن عامال حامسا يف امتالك املعلموتشي هذه 
وقلة فرص   م، على تطوير مهاراهت ني ذلك إىل قلة حرص املعلم ويعزى  م، سنوات اخلربة األكرب عن غيه ون ذوواملعلم

 . الفعال تنمية مهارات االتصال ل  هلم املتاحة  التدريب 

اللة إحصائية بني  فروق ذات د عدم وجودأسفرت عن اليت م( 2004النتيجة مع دراسة آل ريبة ) وتتفق هذه
 املعلمني فيما يتعلق مبدى ممارستهم ألساليب تدريس مهارات االتصال الشفوي ميكن أن تعزى إىل اخلربة. 

 :قرتحاتيات واململخص نتائج الدراسة والتوص

 (: Summary of study resultsملخص نتائج الدراسة ) أوال: 

 :إىل النتائج اآلتية توصلت الدراسة

( مهارة موزعة إىل مهارات لفظية  33تضمنت )  ؛اللغة االجنليزية  يتصال الفعال الالزمة ملعلمقائمة مبهارات اال .1
 . وغي لفظية 

  عـاماللفظيـة )التحـدث(؛ مبتوسـط حسـايب االتصـال الفعـال مهـارات اإلجنليزيـة اللغـة يمعلمـ  توسط درجـة اسـتخدام .2
 .(2.83)بلغ 

، )القـراءة(، )الكتابـة(؛ )االسـتماع(التصـال الفعـال اللفظيـة ا مهارات اإلجنليزية اللغة معلمي ضعف درجة استخدام .3
  ( على التوايل.1.96(، )2.50، )(2.46) مبتوسطات حسابية عامة بلغت

مبتوسـط حسـايب عـام بلـغ  ؛ظيـةالفعـال غـي اللف االتصـال مهـارات اإلجنليزيـة غـةالل علمـيم توسـط درجـة اسـتخدام .4
(2.91.) 

 .(2.53)االتصال الفعال ككل؛ مبتوسط حسايب عام بلغ  مهارات جنليزيةاإل اللغة معلمي درجة استخدامضعف  .5

اللفظية وغي اللفظية الفعال  مهارات االتصال درجة استخداميف  نيبني املعلمذات داللة إحصائية ال توجد فروق  .6
 سي وسنوات اخلربة.الصف الدرافقا ملتغيي و 

 (:Recommendationsاثنياً : التوصيات )

 عددا  من التوصيات اليت تتمثل فيما يلي:  لباحثورد اأائج اليت اسفرت عنها الدراسة لنتيف ضوء ا

 .كأساس لتطوير إعداد املعلميزية  جنلاللغة اإل ياعتماد قائمة مهارات االتصال الفعال الالزمة ملعلم -1
غـي اللفظيـة وخباصـة تلـك أثناء اخلدمة على مهـارات االتصـال الفعـال اللفظيـة و  نياملعلمرتبويني و املشرفني التدريب  -2

 .اليت ظهرت بدرجة ضعيفة أو منعدمة 
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يــة ألمهيتهــا يف ي اللفظاللغــة االجنليزيــة حبيــث يــتم تنميــة مهــارات االتصــال اللفظيــة وغــ ي تطــوير بــرامج إعــداد معلمــ  -3
 عملية التدريس.

التصـال الفعـال بطريقـة مهـارات ا ريس املصغر بكليات اإلعداد حبيث ميـارس فيهـا الطالـب املعلـمتدتطوير معامل لل -4
 صحيحة.

 (: Further researchesاثلثاً : البحوث املقرتحة )

 ية:ات التالإجراء الدراس الباحثقرتح ييف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج 

 حنو املادة.م واجتاهاهت الطالباالتصال الفعال وأثره على حتصيل  على مهارات نيفعالية برانمج تدرييب للمعلم -1
 يف مادة اللغة االجنليزية. البية وحدة تدريسية مقرتحة يف ضوء مهارات االتصال على حتصيل الطفعال -2

 دراسية خمتلفة. مراحل ويف اتإجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية لدى املعلم -3
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 :املراجع

 .248 ص ،(167)، 14 ع: ،لة الرتبيةجمملدرس. (. مهارات االتصال لدى ا2008ابن زعموش، اندية بو ضياف)

 . القاهرة: اجملموعة العربية للتدريب والنشر.مهارات االتصال الفعال مع اآلخرين( 2012أبو النصر، مدحت حممد )
ــة (. 2004مـــد حيـــي عبـــدهللا)آل ريبـــة، حم ــال الشـــفوي لـــدى معلمـــي اللغـ ــارات االتصـ ــاليب تـــدريس مهـ ــة تقومييـــة ألسـ دراسـ

 الة ماجستي غي منشورة. جامعة امللك خالد، كلية الرتبية، أهبا. . رساالجنليزية ابملرحلة الثانوية مبنطقة عسي

غـة االجنليزيـة ابملرحلـة املتوسـطة يف مدينـة حائـل يف ضـوء تقـومي األداء التدريسـي ملعلمـات الل(. 2011)ادايمسني محاحلماد، 
ن ســـعود اإلســـالمية، . رســـالة ماجســـتي غـــي منشـــورة، كليـــة الرتبيـــة، جامعـــة األمـــام حممـــد بـــ معـــايي جـــودة التـــدريس

 الرايض.

 دار املسية للنشر والتوزيع والطباعة. . عمان:يمهارات التدريس الصف(. 2012احليلة، حممد حممود)

 . الرايض: مكتبة الرشد. املنهج املدرسي املعاصر(. 2010ة، حسن)اخلليف

 . القاهرة: دار السحاب.تكنولوجيا التعليم والتعلم(. 2009مخيس، حممد عطية)

االسـتماع لـدى طـالب الصـف ة مهـارة درجة متكن معلمي اللغة االجنليزية مـن أسـاليب تنميـ (. 2011)زهراين، أمحد عليال
 .اجستي غي منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمةرسالة م. الثالث متوسط

طة يف تعلـيم اللغـة االجنليزيـة مـن وجهـة أسـباب تـدين مسـتوى حتصـيل تالميـذ املرحلـة املتوسـ (. 2008الزهيي، راشد زانن) 
القرى، كلية الرتبية،  . رسالة ماجستي غي منشورة، جامعة أموالطائف   يف مكةنظر األكادمييني واملعلمني واملشرفني

 مكة املكرمة.

لعربيــة  (. تطــوير مهــارات االتصــال الفعــال لــدى مدرســي الرتبيــة الرايضــية جبمهوريــة مصــر ا2009ســامل، ايســر عبــدالعظيم )
ص ار أفضـل للرايضـة املصـرية العربيـة(،و اسـتثماملؤمتر العلمي الدويل الثالـث )حنـ كإجراء لتحسني العملية التعليمية. 

 . مصر.1999-2032

مت اسرتدادها من املوقع االلكرتوين   ، مكتبة األلوكة،1مهارات االتصال الفعال، ط(.  2016سعدات، حممود فتوح حممد )
https://www.alukah.net   

ــارات متخصصـــة يف اللغـــة ير تنفـــذ م(. تطـــو 2014الســـكران، راشـــد) ــة. برانجمـــا  تـــدريبيا  واختبـ ع: ، جريـــدة الـــرايضاالجنليزيـ
 .ص 169 (،18)11

 .دار اخلرجيي ،الرايض .التعليمتكنولوجيا  مدخل إىل(.2013) عبد الرمحن ديالدايل، سعحممد و  سالمة، عبد احلافظ

لـدى معلمـي اللغـة العربيـة يف مـدارس وكالـة  ل الفعـال(. درجـة تـوافر مهـارات االتصـا2013العسـاف، مجـال)و  مسـارة، علـي
، جملـة جامعـة النجـاح لألحبـاث و العلـوم اإلنسـانيةث يف األردن من وجهة نظر الطالب وعالقتها بتحصـيلهم. الغو 
27(9 ،)1959. 

https://www.alukah.net/
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 مـــدى تـــوفر واســـتخدام تقنيـــات املعلومـــات و االتصـــال عنـــد معلمـــي اللغـــة(. 2010ايض)الشـــميمري، يوســـف واحلســـن، ر 
مؤمتر اجلمعية الدولية لتطوير احلوسـبة يف  اإلمكاانت، و الواقع. زية كلغة أجنبية يف اململكة العربية السعودية:االجنلي

                      .http://hdl.handle.net/123456789/14195:  التعليم. مت اسرتداده من املوقع االلكرتوين
 . الرايض: مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر.تعلم وتعليم اللغة االجنليزيةرؤى متناثرة حول (. 2010الصغي، خالد)

 ردن: دار اسامة للنشر والتوزيع.. عمان، األاملعلم واسرتاتيجيات التعليم احلديث(. 2009الصيفي، عاطف)

ج وطـــرق . دراســـات يف املنـــاهالبشـــري لـــدى معلـــم علــم الـــنفس االتصـــال مهــارات(. 2012عبــدالفتاح، يســـرا حممـــد ســـيد )
 .التدريس، مصر

 عمان: دار وائل للنشر. .االتصال الرتبوي(. 2008محدي، نرجس )و  عبود، حارث

 .الرايض، مكتبة العبيكان ،1فعال، ط(.ثقافة التواصل ال2016العساف، عبدهللا خلف)

لتحــدث ابللغــة بعــض تطبيقــات األجهــزة الذكيــة يف تنميــة مهــارات ااســتخدام أثــر (. 2015)العضــياين، عبــدهللا بــن ذعــار
 .رسالة ماجستي منشورة، كلية الرتبية، جامعة ام القرى، مكة املكرمة. االجنليزية لدى طالب الصف الثالث اثنوي

كرمة، مطابع مكة امل ،1ط.وتكنولوجيا النانو التعليمية  الكائنات(.  2015حاق وكنسارة، إحسان حممد)عطار، عبدهللا إس
 .هبادر

 . عمان: دار األمل للنشر والتوزيع.القياس والتقومي يف العملية التدريسية. ( 2002أمحد سليمان ) ،عودة

ة عمـان مهـارات االتصـال اللفظيـة وغـي اللفظيـة يف (. استخدام معلمي الرتبية االسـالمية يف سـلطن2013العياصرة، حممد)
 .2380-2353(، 11) 27، جاح لألحباث والعلوم االنسانيةامعة النجملة جضوء بعض املتغيات. 

 الفعـال )اللفظيـة وغـي اللفظيـة( يف االتصـال مهـارات مـن اإلجنليزيـة اللغـة معلمـات (.درجـة متكـن2017الغامـدي، أروى )

مكـة  م القـرى،الثانويـة، رسـالة ماجسـتي غـي منشـورة، كليـة الرتبيـة، جامعـة أ املرحلـة يف رةاملطـو  املقـررات تـدريس
 املكرمة.

مت . جريـدة عكـاظ االلكرتونيـةآالف معلم ومعلمة.  6م(. تطوير مهارات اإلجنليزية لـ2014أكتوبر،16الغامدي، عبدهللا )
 . rticle/951327http://www.okaz.com.sa/aاسرتدادها من املوقع االلكرتوين

 -رســالة اخللــيج العــريباقية يف تطــوير الــذات. رؤيــة اشــر (. مهــارات االتصــال الفعــال: 2012فــتح هللا، منــدور عبدالســالم)
 .316-315(، .123)33، سعوديةال

 . عمان: دار الفكر.طرق تدريس الدراسات االجتماعية(. 2007قطاوي، حممد إبراهيم)
 عبيكان.الرايض: مكتبة ال االتصال االلكرتوين وتكنولوجيا التعليم.(. 2016عبدهللا) الل، زكراي حيىي و اجلندي، علياء

   مت اسـرتدادها مـن املوقـع االلكـرتوين ، مكتبـة األلوكـة،1، طفعـال،حممد، مصطفى حممود)د.ت(. فن مهارات االتصال ال

https://www.alukah.net 

جملـة ة اإلجنليزيـة. لمـي اللغـ (. تطوير مهارات االستماع واحملادثـة بشـكل تفـاعلي لـدى متع2013عائض بن ضاوي)احملناء، 
 .3ص (،11)9، اإلمام

http://hdl.handle.net/123456789/14195
https://www.alukah.net/
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االحتياجـات التدريبيــة ملعلمـي اللغـة االجنليزيــة يف ضـوء مطالـب مــنهج اللغـة االجنليزيــة (. 2013)ي، عيـد مســران حممـداملراحمـ 
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