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تعمل االتصاالت غير اللفظية على  نسج خيوط االرتباط ومد أواصر التفاعل بين أعضاء المنظمة 

التعاون وتكرس حالة التفاهم  فهي التي تحدد األنماط السلوكية والتي  وقد تكون مدخال لبنائها  لتؤمن حالة
تكون عادة متغيرة وغير مرتبطة بنوعية معينة من اإلفراد العاملين متأثرة باإلدراك واالتجاهات والدوافع 
ا والخبرات ومدى الفرص المتاحة لتحقيق األهداف وإشباع الرغبات واحتماالت االستمرار في ذلك، ومن هن

تتم عملية تبادل األفكار والمعلومات من أجل إيجاد فهم مشترك وثقة بين العناصر اإلنسانية في المنظمة ، 
فعندما يتفاعل االتصال اللفظي مع االتصال غير اللفظي يؤدي إلى زيادة فاعلية االتصال بين القيادات 

ماد على االتصال اللفظي سيكون هناك والمرؤوسين داخل المنظمة وبين الزمالء في بيئة العمل، فعند االعت
نوع من الصعوبة في تفسير المنطوق والمكتوب، ألن تعابير الجسد أقوى من تعابير الكلمات وتتعدد هذه 

لتعبر من خاللها عن الحب ) حركات الرأس ، إيماءات الوجه والعيون ( مختلفة منها " الصور لتتخذ إشكاال
رة ، فنجد أن هذه األشكال قد تمثل إحدى المشاكل المهمة التي تواجه والغضب والفرح والخوف والحقد والغي

القيادة اإلدارية لتؤثر على األنماط المستخدمة من قبلها اتجاه األفراد العاملين من هنا تم تأشير مشكلة الدراسة 
  - :من خالل إثارة جملة من التساؤالت البحثية المتمثلة باآلتي 

 اللفظي على وفق المسارات الصحيحة لدى القيادة عينة الدراسة؟ هل يتم استخدام االتصال غير - ١

  هل يسهم االتصال غير اللفظي في تأشير األنماط السلوكية لدى القيادة في الكليات المبحوثة؟ - ٢
ولإلجابة على التساؤالت البحثية أعاله ، ولقياس عالقات االرتباط والتأثير بين بعدي الدراسة تم 

لى العاملين في الكليات ئل اإلحصائية لبيانات جمعت باالستبانة التي وزعت عاستخدام عدد من الوسا
  -:، وتم التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات من أهمهاالمبحوثة
مثلت االتصاالت غير اللفظية لدى القيادة اإلدارية أحد المؤشرات األكثر أهمية في تحديد األنماط  - ١

  السلوكية لديهم في ميدان العمل 
وجود درجة من المرونة لدى تلك القيادة في مسألة التعامل مع العاملين من خالل استخدامها   - ٢

  .لالتصاالت غير اللفظية
  . واختتمت الدراسة بمجموعة من المقترحات للكليات المبحوثة            

  

 ٢٢/٥/٢٠١١: ؛ تاريخ قبول النشر ٢٦/١٢/٢٠١٠: تاريخ تسليم البحث
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The Role of Using Body Language in Limiting 
Behavioural Patterns of Leadership Administration : 

Analytical Study of Some Workers Views in the 
Colleges of Mosul University 

 
 

 
Abstract: 
 Unspoken communication works as a connection and expands interaction 
among the members of an organization and probably as a way to built it. to provide 
cooperation and understanding  which limits  the usuall changeable behaviour patterns 
which are unconnected with special kinds of people these patterns are influnced 
apprehension, directions, intentions and available opportunity to achieve the target  
continuously As such , the exchange in the ideas and information is achieved. to find 
correlation, and trust between the human elements in the organization . When there Is 
an intraction between pronounced communication and unspoken communication,this 
leads to an increase in the activity between the managers and officials in the 
organization and among colleagues in the working climat. And if we depend on 
spoken communication theme will be a difficulity in explaining the spoken and 
written because the body expressions include different shapes,like head movements 
eyes and face expression,which is used to express love, anger, happenies, fearful, 
disqust, jealousy: We find these shapes refer to one of the important problems  faced 
by the managers and influence the behaviour of the workers. From here, we appoint to 
the problem of study through asking some question such as:                                                               
1- Is unspoken communication used in the best way by the organization   chosen as 

the sample of study?                                                            
2- Is  unspoken communication important in  referring to the behaviour patterns in the 

colleges under research?                                               
To answer the research questions above and to limit the connections and the 

influence between the studying dimension . 
We use several analytical means which are distributed among the workers in these 
research colleges        .                                    

We get some of findings, the most important are:-                          
1- Unspoken communication by the management leaders is one of the acted as the 

most important signals in limiting the behaviour patterns conducted by thems.            
2- There is a degree of connection between unspoken communication and the 

behaviour conduct and this appeared  
In the  results of the study and the explain that the flexibility for this 

management through the using of unspoken communication. 
 

 
ملية جوهرية يتم من خاللها نقل المعلومات والمعـاني واالفكـار مـن    يمثل االتصال غير اللفظي ع 

شخص الى آخر بصورة تحقق األهداف المنشودة في المنظمة أو بين مجموعة من العاملين يكـون نشـاطهم   
اجتماعياً ، فهي بمثابة خطوط تربط أوصال البناء او الهيكل التنظيمي ألية منظمة ربطـاً ديناميكيـاً وتجعـل    

فعاالً والتنظيم مالئماً ،ومن خاللها يستطيع االفراد العاملون تحديد النمط السلوكي للقيـادة المشـرفة    التخطيط
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فراد ألاالدارية والمنظمة يستوجب قيام اات ولتحقيق اهداف القياد ،على اداء أعمالهم داخل التنظيمات الرسمية
 إفـراد  أداءهـا ية صعوبات وثانية يتطلب أتأديتها بدون  ونبتنفيذ مجموعة وظائف منها بسيطة نسبياً يستطيع

 تأديـة  بروز هذا التنوع فـي  إن إذفي المنظمة باستمرار ،  أداؤهالديهم تجربة وخبرة وثالثة من الضروري 
 ن ما تحتاجه من مهـارات أالبيئة التنظيمية في تطور وتغيير مستمرين و أنحد مضامينه أالوظائف يعني في 

خر ،لذا يتطلب مـن القيـادة االداريـة    وقت آيختلف تماماً عما تحتاجه في االفراد العاملين  عند االتصال مع
الذي يمثل رأس مال فكـري   وهو الفرد العامل نموذج الفريد من المواردللغة الجسد عند التعامل مع الاالنتباه 

نظري الـذي اشـتمل علـى    واجتماعي في  الوقت نفسه ، لذا تضمنت الدراسة مبحثين أساسين هما اإلطار ال
مفهوم االتصاالت غير اللفظية،أهميتها، مصادر وأشكال االتصاالت غير اللفظية، األنماط السـلوكية، أنـواع   

  .أنماط السلوك التنظيمي، أما اإلطار الميداني فتضمن وصف مجتمع الدراسة وعينتها، نتائج البحث الميدانية
 :المنهجية اآلتية اعتماداً على ما سبق ، فقد تبنت الدراسة  

  
 

 التعامـل بهـذه  فـن   ولهذا فغالبية القيادات التجيدلغة الجسد تفرض متطلبات العمل الحالية استخدام 
، وبما أنهـا  درك دالالت تلك الحركاتتسكنات وتصرفات اآلخرين وفهم كل حركة أو لفتة وال اليماءات والإ

األفراد العاملون فينبغي عليها التفاعل معهم من خالل استخدام هذه الحركات هي المسؤولة وبشكل مباشر عن 
، وعندما ينظر هوالء االفراد العاملين إلى قياداتهم يستطيعون تحديد االنماط التي تقوم بها داخل المنظمة مـن  

استطالعية أجريت في الكليات المبحوثة استغرقت حدود الشهر  ةهنا تم تأشير مشكلة الدراسة من خالل دراس
مما تمخض عنها تأشير قصور في استخدام االتصاالت غير اللفظية من قبل القيادة معتمدين في تعاملهم علـى  

  -:على مجموعة من التساؤالت المتمثلة باآلتي  تسليط الضوءاألسلوب الرسمي فقط، األمر الذي ترتب عليه 
 ستخدام االتصال غير اللفظي على وفق المسارات الصحيحة لدى القيادة  في الكليات المبحوثة؟هل يتم ا - ١

 هل تختلف االتصاالت غير اللفظية حسب الخصائص الشخصية لألفراد المبحوثين ؟  - ٢

 مدى يسهم االتصال غير اللفظي في تأشير االنماط السلوكية لدى القيادة في الكليات المبحوثة؟ أيإلى  - ٣

 

– 
  -:تجلت أهداف الدراسة في السعي لتحقيق اآلتي

عـن تحديـد    توضيح المضامين والدالالت النظرية لالتصال غير اللفظي بالنسبة لألفراد المبحوثين فضالً -١
  .ماهية األنماط السلوكية للقيادات اإلدارية 

  .لفظي واألنماط السلوكية اختبار عالقة االرتباط والتأثير بين االتصال غير ال -٢
 .وصف متغيرات البحث وتشخيصها المعتمدة في المنظمات المبحوثة -٣

  
 

تنبثق أهمية الدراسة من سعيها لبناء إطار نظري لموضـوع حيـوي بالنسـبة     -:األهمية األكاديمية
وهرية لتأشير مستوى التوافـق بـين العـاملين    ألطراف العملية التنظيمية قادة وعاملين كونهم أحد المعالم الج
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عنهم باألنماط المستخدمة من قبل قياداتهم،وبين الحركات واإليماءات واإلشارات المستخدمة " ووظائفهم معبرا
  .وقدرة هؤالء العاملين على فهمها 

ـ  -:األهمية الميدانية         ة لالتصـاالت غيـر   تتبلور األهمية الميدانية للدراسة من خالل تبني أسس واقعي
لتأمين " اللفظية بوصفه أحد المداخل الفاعلة لدى القيادة اإلدارية وبيان إسهامها الفعلي في توجيه العاملين سعيا

مستوى معين من األداء األفضل من قبلهم ، وبإقرار هذه الحركات واإلشارات يتم تأشير الكثير من الهفـوات  
لتـأمين  " عليه وضع المعالجات وبالتالي االرتقـاء بالعمليـات سـعيا    التي تالزم العمل الوظيفي ، مما يترتب

  .  المقصود وهذا ما يتمثل باستخدامها للنمط القيادي المفضل

 
 

يوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين االتصال غير اللفظي لدى القيـادة االداريـة وبـين االنمـاط      - ١
 .من قبلهم في الكليات المبحوثة  السلوكية المستخدمة

يوجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين االتصال غير اللفظي واألنماط السلوكية لدى القيادة اإلداريـة    - ٢
  .في الكليات المبحوثة

  
 

لذا فقـد   يعد نطاق الدراسة بمثابة الحدود التي توضح معالم الدراسة وتميزها عن الدراسات األخرى،
  -:تم تقسيم نطاق الدراسة على وفق اآلتي 

  .بوصفه الحدود الزمانية للبحث ٢/١/٢٠١١ -١٢/١١/٢٠١٠عدت المدة من : النطاق الزمني  - ١
عدت كليات اآلداب وطب األسنان والتمريض حدود الدراسة المكانيـة التـي مثلـت    : النطاق المكاني  - ٢

 .مجتمع هذه الدراسة 

  
 

سيتم عرض مقياس الدراسة ، فضال عن األدوات التي استخدمت في القياس علـى وفـق الفقـرات    
  -:تيةاآل

  
  -:لقد صممت استمارة االستبانة من قبل الباحثة باالعتماد على الجانب النظري من جزأين وكاالتي 

العمر، سنوات الخدمة، الجنس، (بالحصول على البيانات التعريفية باألفراد العاملين وقد اختص : الجزء األول 
  )التحصيل العلمي

والمقـاييس  " مقياسا) ١٣(اشتمل على المقاييس الخاصة باالتصاالت غير اللفظية وكان عددها : الجزء الثاني 
  .مقاييس) ٨(الخاصة باألنماط السلوكية وكان عددها 

) تفق تماماال أ( بالتدرج من عبارة " ليكرت الخماسي في استمارة االستبانة ومرتبا وقد استخدم مقياس
  ).٣(وبوسط فرضي قدره ) ٥(التي أخذت الوزن ") اتفق تماما( الى عبارة " وصوال) ١(التي أخذت الوزن 
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باسـتخدام عـدد مـن أالدوات     بعد أن جمعت استمارة االستبانة أجرت الباحثة التحليل االحصـائي 

عن التحقق من صـحة الفرضـيات ،   " اإلحصائية لغرض الوصول الى نتائج العالقات بين المتغيرات ، فضال
ألغراض انجاز التحليل اإلحصائي في هذه الدراسة ،وقد تمثلـت  )  SPSS(وتم استخدام البرنامج االحصائي 

  -:أهم هذه التحليالت بما يأتي
  .المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التكرارات والنسب   -  أ

 .استخدام االرتباط البسيط لقياس العالقة بين متغيري الدراسة   - ب

  .استخدام االنحدار المتعدد لقياس تأثير بعد المتغير التفسيري في المتغير المستجيب  - ت

 
 

 
 

تعد االتصاالت أحد الجوانب الحيوية إلدارة منظمات األعمال ، إذ تمثل الوسيلة الفاعلة التـي يمكـن   
من خاللها التأثير في سلوك اآلخرين وتوجيههم باتجاه تحقيق األهداف ويرتبط مفهوم االتصال بشـكل عـام   

" كتابة، صوت، صورة"ر اياً كان نوعها وشكلها بالعملية التي يمكن من خاللها ايصال المعلومات وتبادل االفكا
من طرف مرسل الى آخر مستقبل ، واالتصال من الناحية اللغوية مشتق من المصدر وصل بمعنى ربـط أو  

االتصاالت غيـر  ) Luthans,1985:509-510(وعرف . أوجد عالقة بين طرفين من اجل تحقيق هدف ما 
، لمعرفـة خصـائص البيئـة    ) مثل االيماءات وتعابير الوجـه  ( ية اللفظية بأنها استجابات انسانية غير كالم

  .المدركة التي يتم من خاللها ارسال الرسائل غير اللفظية 
بأنها رسالة ترسل وتسـتقبل مسـتقلة عـن الكلمـة     ) Kreitner&Kinicki,1992: 463(وحددها 

والمسـافة بـين االشـخاص عنـد      المكتوبة أو المقروءة وأنها تتضمن عوامل مثل استخدام الوقت ، والمكان
  .المحادثة ، واستخدام اللون ، واللباس ، وسلوك المشي ، والوقوف وترتيب الجلوس وموقع المكتب 

بأنها نوع من االتصال يتم من خالل حركـات الجسـم او مـا    ) ٢٧٠: ٢٠٠١عبد الباقي ، ( ويراها 
الوجه وتعبيراته واإليماءات واالنحنـاءات   ومن خاللها يتم نقل المعاني بوساطة حركات، يعرف بلغة الجسد 

  .واللمس، وشكل ومظهر الجسم ،ووضع الجسم وحركات اليدين 
بأنهـا نقـل اإلشـارات    ) ٤٠: ٢٠٠٥مصـطفى ، (و)  Stair&Reynolds,2003:226(ووضحها 

  .بوساطة وسيلة ما من المرسل إلى المستقبل 
  :ي تبنته الدراسة، وذلك بالقولعلى ما تقدم يمكن تحديد التعريف اإلجرائي الذ" وبناء

  .مجموعة اإلشارات والحركات التي يتم من خاللها نقل الرسائل والمعاني بين المرسل والمستقبل
من خالل ما تقدم يتضح بأن االتصاالت تتم بين العاملين في المستويات االدارية المختلفـة ، وبـين   

الخ بوساطة التفاعل المباشـر وجهـاً   ........ؤسين الرئيس ومرؤوسيه، وبين الرئيس وزمالئه ، وبين المرو
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لوجه ، وفي كثير من الحاالت يكون للسلوك غير اللفظي تأثير في نقل الرسالة أكبـر مـن تـأثير الرسـالة     
  .والمذكرات والتقارير 

 :أهمها ما يـأتي  " والمنظمة من خالل عدة نواح للفردبالنسبة  ت غير اللفظيةاالتصاال وتبرز أهمية 
)Stair&Reynolds,2003:229(  
،  التي يبرزها المدير في عمله غير اللفظية أن القدرة على إنجاز األهداف تتوقف على كفاءة االتصاالت - ١

علـى  منـه  %) ٨٥(يعتمـد فـي  أن النجاح الذي يحققه اإلنسان في عمله حيث أوضحت الدراسات الى 
  .  العملية أو المهنية المتخصصةعتمد على المهارات فقط ت%) ١٥(والبراعة االتصالية 

ويقدر بعـض الخبـراء أنهـا     -تمثل جزءاً كبيراً من أعمال المدير اليومية  ةغير اللفظي االتصاالتأن  -٢
  . من وقت المديرين% ٩٥-٧٥تستهلك ما بين 

ى وهو مـا تسـع  ، تستخدم لغة الجسد في توجيه السلوك الفردي والجماعي للعاملين في المنظمة وتغييره -٣
  .وتدور حوله الجهود كافة  داخل المنظمة 

  .ها تسهم في خلق التماسك بين مكونات المنظمة ، وتوحيد جهودها بما يمكنها من تحقيق أهدافها نإ -٤
  . وسيلة هادفة لضمان التفاعل والتبادل المشترك لألنشطة المختلفة للمنظمة  -٥
  .دوار المطلوبة منهم وسيلة لتحفيز العاملين في المنظمة للقيام باأل - ٦

 
 

تتخذ االتصاالت غير اللفظية أشكاالً عديدة منها ما يتعلق بحركات الجسم واليدين والرأس، ومنها مـا  
 يتعلق بتعابير الوجه ، وحركات العينين ، واإليماءات المختلفة ، وقد صنفت االتصاالت الصامتة إلـى سـتة  

  )٣٥٧: ٢٠٠٣حريم،(مصادر على النحو اآلتي 
الحجم والوزن والطول ،ولـون البشـرة ، والمالبـس ،    (مثل المالمح الجسمانية للفرد : مالمح مادية  - ١

 .وغيرها وهذه تلعب دوراً مهماً في االتصال 

أو األصابع مثل االتكاء لإلمام والخلف ، وااليماءات مثل اإلشارات باليدين : حركات وايماءات جسمانية - ٢
 .وغيرها وهذه توحي بمعنى معين للمستقبل 

من االتصاالت غير اللفظية ، وفي بعض الثقافات يعد اللمس او الرتابة علـى  " يعد اللمس أيضا: اللمس  - ٣
خـرين الـذين   الظهر داللة على العاطفة والدفء والجاذبية والصداقة ، والناس يميلون الـى لمـس اآل  

 .يحبونهم

وهذه تحمل معاني غزيرة ، ومنها االبتسامة التي تشير الى الدفء والسعادة والصداقة ، : تعابير الوجه  - ٤
 .بينما العبوس وتقطيب الحاجبين يشير الى الغضب وعدم الرضا ، كما ان لحركات الشفاه دالالتها 

محادثة ، بدء الظيم تدفق المعلوماتوهذه تؤدي أربع وظائف في االتصال ، تن: حركات العينين والتقاؤها - ٥
وانتهائها، التحديق يسهل ويراقب عملية التغذية العكسية ألنها تعكس االنتباه واالهتمام ، تحمل عواطـف  

 .ومشاعر ، يتجنب األفراد النظر إلى بعضهم البعض حين مناقشة انباء غير سارة أو تقديم تغذية سلبية 
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بالغضب عندما يرفـع الشـخص    وهذه تحمل معاني عديدة في االتصال متمثلة: نبرات الصوت ونغمته - ٦
 .صوته وكذلك الخوف وعدم الرضا 

يبدو مما تقدم أن مصادر االتصاالت غير اللفظية وأشكالها يمكن تأشيرها بمجموعة من النقاط والتي 
  )Stair&Reynolds,2003:20s9( : -:تمثلت باالتي

  .الزينة   –الثياب  –تحديق العينين  –بالوجه " متمثال -:المظهر - ١
 .اإلشارات  -اللمس -اإليماءات -:ات الحرك - ٢

 .البيئة الطبيعية  –مجال حركة الشخص  –المساحة الطبيعية لعملية االتصال  -:المكان  - ٣

 .الساعة  –التوقيت  -:الزمان  - ٤

  
 

معينـاً   يتبدل السلوك التنظيمي للفرد في اليوم عدة مرات ولكن في بعض األحيان يلتزم نمطاً سلوكياً
في بعض القضايا التنظيمية أو في مواجهة مواقف بعينها في المنظمة بينما يلجا إلى أنماط سلوكية مغايرة في 

  .غير ذلك من األمور والمواقف ليستطيع التفاعل مع اآلخرين 
وقبل البدء بعرض مفهوم االنماط السلوكية بشكل مترابط يمكن عرضه بشكل منفصل فقـد عـرف   

( بأنه تجمع ملحوظ أو سمة ملحوظة من السمات ونوع من التنظيم اكثر عمومية وشـمولية   -:ايزنك النمط 
  ).٩٨: ١٩٩٨هول ،

فئة او صنف من اإلفراد يشتركون في الصفات العامة نفسـها  ) ٣٤: ٢٠٠٨المليجي ،( في حين يراه 
  .وان اختلف بعضهم في درجة اتسامهم بهذه الصفات

 
 

عرف بأنه أي عمل يقوم به الكائن الحي بما في ذلك الفعل الجسمي الخارجي والداخلي ويتضمن  فقد 
  )Good,1973:55(نشاطاً عقلياً 

على أنه مجموعة من االستجابات الكلية الحركية والتي تصـدر عـن   ) ١٥٦: ١٩٧٧رزق ، ( ويؤكد
   .د فعل ماكائن عضوي ازاء أي موقف يواجه هذا الكائن ويدعوه الى القيام بر

حلقة في سلسلة دخول المعلومات الى الكائن ويمثلـه ثـم   ) ١٩١: ١٩٩٨القاضي وآخرون، ( ويراه 
  .يخرجها في شكل أفعال ليتم تفاعله مع البيئة لتنتج معلومات جديدة تدخل الى الكائن

أم  بأنه مجموعة أفعال أو تصرفات ظاهرية سواء أكانت جسـمية حركيـة  ) ٦٤: ٢٠٠٥مصطفى ،( وحدده 
  .كامنة بما فيها من ميول وعواطف أو اتجاهات أو تفكير هادف 

 
 –المنافسـة  ( بأنه إطار عام يشمل األبعاد أو السلوكيات اآلتية ) ٣٠٢: ٢٠٠١عبد الباقي ، (فقد وضحه     

  )  ضغط الوقت  –النشاط العام  –السرعة  –شدة الدافع 
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للشخصـية يـرتبط مـع غالبيـة متغيـرات الشخصـية       " عاما" نموذجا)  ١٢٤: ٢٠٠٣ حريم،( ويراه     
  .للفروق الفردية " واالستجابات الجسدية ويعطي مدى واسعا

  .المؤشرات في أسلوب تعبيري ومعرفيبأنه شبكة من الخصائص السلوكية و)  ٥٤: ٢٠٠٧أباظة،( وحدده    
ريقة أو األسلوب الذي يجعل الفرد يفسـر االفعـال   ومن هنا ترى الباحثة أن النمط السلوكي هو الط

  .والتصرفات الظاهرية بما فيها الميول والعواطف واالتجاهات أو التفكير الهادف
  

 
(  ) Good.1973:58( )٢٣٤: ٢٠٠٥السـلمي، :(في األساس تنحصر األنماط السلوكية فيما يـأتي  

 )١٢٧: ٢٠٠٧أباظة ، 

السلوك االيجابي وهو الفرد المعاون للتنظيم والملتزم بقواعد العمل وتوجيهاته ويتضمن هذا السلوك نمط  - ١
 :عدة نقاط منها 

السعي المتصل لتحقيق أهداف التنظيم من خالل التنفيذ الدقيق للخطط الموضوعة والعمل على حل   -  أ
  .ما قد يقابل األداء من معوقات في التنفيذ

ين من الزمالء وتيسير أدائهم لواجبات وظائفهم وتقديم المشـورة والمسـاعدة   مساندة األفراد العامل  - ب
 .للتغلب على ما يصادفونه من صعاب في األداء 

 .االلتزام بالقواعد والنظم والتوقيتات المحددة لألداء ، واقتراح تعديلها وتطويرها   - ت

، وكذلك السعي م الفائدة منهاخرين فيها لتعميمحاولة نشر المعرفة وعدم اكتناز المعرفة واشراك اآل  - ث
 .المستمر الكتساب المعرفة الجديدة 

نمط السلوك السلبي وهو النمط المناقض للتنظيم وغير الملتزم بقواعده وتوجيهاته ويركز هـذا السـلوك    - ٢
  :على جوانب عديدة منها 

 االفتقار إلى العزم والحماس لمواصلة العمل وتحقيق االهداف المنظميـة حـال مواجهـة بعـض      -  أ
  .الصعاب والمشكالت في األداء

االنعزال عن اآلخرين والتزام نمط انفرادي في األداء وعدم التدخل لمساعدة الزمالء حتى ولو كان   - ب
 .ذلك في مقدور الفرد ، وكذلك رفض مساعدة اآلخرين 

التردد أو االمتناع عن إبداء الرأي في أمور العمل ، وإخفاء ما قد يكون لديه مـن مالحظـات أو     - ت
 كار قد تفيد األداءأف

اكتناز المعرفة المكتسبة في العمل وعدم الميل لتداولها واشراك اآلخـرين فيهـا لتأكيـد تميزهـا       - ث
 .وترديها بتلك المعرفة حتى ولو اضر ذلك بالمنظمة 

وهو النمط الذي يتخذ موقفا وسطياً بين االيجابية والسلبية ومن النقاط التي ركـز  :نمط السلوك المحايد  - ٣
  :عليها

االكتفاء ببذل اقل الجهد من أجل تحقيق أهداف الخطط الموضوعة وتجاهل ما قد يقابل المنظمة من   -  أ
  .مشكالت وعثرات كان يمكنه المساعدة في الكشف عنها وحلها 
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االكتفاء باتخاذ موقف المتفرج على العاملين في تسيير أدائهم لواجبات وظائفهم أو تقديم المشـورة    - ب
 .م أو تعطيلهم عن األداء لهم وكذلك تجنب تعويقه

اخفاء المعرفة الالزمة لتحسين المنظمة وتطويرها وعدم التطوع إلرشاد اآلخرين إلى مصادرها أو   - ت
  .كيفية االستفادة منها

  
 

 
 

  :المختارة وعلى النحو اآلتي يتناول المبحث الحالي تعريفاً بالميدان المبحوث مع وصف للعينة 
 

اختبرت الدراسة في جامعة الموصل ، وقد تم اختيار عينة من الموظفين فـي كليـة اآلداب وطـب    
إنسـانية وطبيـة   ( نهـا كونهـا  للدراسة الختالفها فيما بي" األسنان والتمريض وتم اختيار هذه الكليات مجتمعا

إيمـاءات وإشـارات   ( االختالف بينهم في استخدام المؤشرات غير اللفظيـة مـن   لمالحظة مدى )  وعلمية
  :استمارة استبانة وكما موضح في الجدول اآلتي ) ١١٠(وقد وزعت االستمارة بمعدل ) وحركات

  
  )١(الجدول 

  توزيع االستمارة على عينة الدراسة

  الكليات عينة الدراسة  ت
عدد االستمارات 

  الموزعة
 عدد االستمارات
  المسترجعة

  نسبة االستجابة
%  

  ٨٠  ٤٠  ٥٠  كلية اآلداب  ١

  ٨٨,٨٨  ٤٠  ٤٥  كلية طب األسنان  ٢

  ٧٥  ٣٠  ٤٠  كلية التمريض  ٣

  ٨١,٤٨  ١١٠  ١٣٥  المجموع

استمارة على اإلفراد العاملين وبلغ عدد االستمارات المسترجعة والصالحة للتحليل ) ١٣٥( تم توزيع 
توزيع استمارة االستبانة على عينة الدراسة والبالغ عددها ثالثة كليات،  ةعملي) ١(، ويصف الجدول ) ١١٠( 

، أما عينة البحـث المـأخوذة   )٨١,٤٨( ومن الجدول أعاله نالحظ بأن نسبة االستمارات المسترجعة حوالي 
  .)٢(، وكما موضح في الجدول )٣٠,٠٥(ث اإلجمالية فقد كانت مقارنة مع عينة البح
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  )٢(الجدول 
  مقارنة عينة البحث المأخوذة مع مجتمع البحث اإلجمالي

  الكلية
  المجموع  كلية اآلداب  كلية التمريض  كلية طب األسنان  العدد

  ٣٦٦  ١٤٥  ٦١  ١٦٠  العدد الفعلي لإلفراد
  ١١٠  ٤٠  ٣٠  ٤٠  اإلفراد المبحوثين

%  ٣٠,٠٥  ٢٧,٥٨  ٤٩,١٨  ٢٥  

  
 

  .عينة الدراسة على وفق البيانات  التي قدمها األفراد العاملون من خالل اجابتهم فيما يأتي خصائص 

  
تمثل الجزء األكبر مـن أفـراد العينـة    ) ٥٠-٤١(أظهرت الدراسة أن الفئات العمرية التي تقع بين 

، %) ٢٧(وبنسبة ) ٣٠-٢٠(وتتسم هذه الفئة بالنضج والخبرة المتراكمة ، تليها الفئة العمرية %) ٣٩(وبنسبة 
أقل نسبة إذ بلغـت  ) ٤٠-٣١(، وأخيراً احتلت الفئة العمرية %) ٢٤(نسبة ) ٦٠-٥١(وشكلت الفئة العمرية 

 )٣(وكما موضح في الجدول %) ١٠(

  
  )٣(الجدول 

  التوزيعات التكرارية لعينة الدراسة على وفق الفئات العمرية

  النسبة المئوية  التكرار  العمر

٢٧  ٣٠  ٣٠-٢٠%  
١٠  ١٠  ٤٠-٣١%  
٣٩  ٤٣  ٥٠-٤١%  
٢٤  ٢٧  ٦٠-٥١%  

  %١٠٠  ١١٠  المجموع

 

  
أدناه أن غالبية أفراد العينة لديهم خبرة ودراية وهـذا يعـزز صـدق اآلراء    ) ٤(نالحظ في الجدول 

إذ احتلت العينة التي لديها خبرة تزيد عن عشر سـنوات النسـبة االكبـر وبنسـبة     . المأخوذة حول الدراسة 
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هـذه النتـائج    وتعكـس .سنوات ) ١٠-٦(للذين يمتلكون خبرة من %) ٤٢(، وجاءت بعدها النسبة %) ٥٨(
  .امتالك األفراد المبحوثين الخبرة الكافية واالطالع على تفاصيل العمل مما يؤهلها من اإلجابة على التساؤالت

  
  )٤(الجدول 

  التوزيعات التكرارية لعينة الدراسة وفق سنوات الخدمة

  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخدمة
٤٢  ٤٦  ١٠- ٦%  
  %٥٨  ٦٤  فاكثر١٠

  %١٠٠  ١١٠  المجموع

 
  

بينمـا شـكلت   %) ٦٠(أوضحت عينة الدراسة أن نسبة اإلناث هي العينة األكبرإذ شكلت ما يقارب 
  .وهذا يبين تقارب النسب بين الذكور واالناث%) ٤٠(نسبة الذكور 

  
  )٥(الجدول 

  التوزيعات التكرارية لعينة الدراسة وفق الجنس

  النسبة المئوية  التكرار  الجنس
  %٤٠  ٤٣  ذكر
  %٦٠  ٦٧  انثى

  %١٠٠  ١١٠  المجموع

 
  

، وحصـلت شـهادة   %)٤٤,٤٥( احتلت شهادة الدبلوم الفني النسبة األكبر بين أفراد العينة إذ بلغت 
، بينما احتلت شـهادة الـدبلوم   %)١٤,٥(، تليها شهادة الدكتوراه بنسبة %) ٣٢,٧٢(البكالوريوس على نسبة 

  )٦(كما موضح في الجدول %) . ٥,٤٥(العالي نسبة 
 

  )٦(الجدول 
  التوزيعات التكرارية لعينة الدراسة على وفق التحصيل العلمي

  النسبة المئوية  التكرار  التحصيل العلمي
  ٤٤,٤٥  ٥٠  دبلوم فني
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  النسبة المئوية  التكرار  التحصيل العلمي
  ٣٢,٧٢  ٣٦  بكالوريوس
  ٥,٤٥  ٦  دبلوم عالي
  ١,٨  ٢  الماجستير
  ١٤,٥  ١٦  الدكتوراة
  %١٠٠  ١١٠  المجموع

  
 

 
تتناول هذا الفقرة عرضاً لمتغيرات الدراسة وتشخيصها ،تلك التي أسهمت في دراسة الموضوع مـن  

ازاء مضامين المتغيرات الواردة فـي اسـتمارة   )العاملين(كل جوانبه باالعتماد على نتائج اجابات المبحوثين 
مستخدمين في ذلك التوزيعات التكرارية واالنحرافات المعيارية ، ولتحقيق نوع مـن االتسـاق مـع     االستبانة

  -:دة في استمارة االستبيان سيتم الدراسة والوار) االسئلة( متغيرات 
  : وصف مؤشرات االتصاالت غير اللفظية وتشخيصها -:اوالً

  :على وفق اآلتي من خالل تدقيق إجابات السؤالين األول والثاني فقد كانت
  
  ) ٧( جدول 

  التوزيعات التكرارية للمؤشرات التي اكدت عليها العينة
  المؤشر  النسبة  التكرار

  االبتسامة  % ٣٠  فرد ٣٣
  تقطيب الحاجبين  % ٢٠  فرد٢٢
  حركات الشفاه  %٧,٢٧  فرد ٨
  حركات العينين  %٨,١٩  فرد ٩
  االتكاء لإلمام والخلف  %٤  فرد ٥
  االشارة باليدين  %٧,٢٧  فرد ٨
  اللمس  %٣  فرد ٣
  االشارة بالرأس  %٧,٢٧  فرد ٨
  االتكاء نحو المتحدث  %١٣  فرد ١٤

  المجموع  %١٠٠  ١١٠

%) ٣٠(أن مؤشر االبتسامة احتل المرتبة األولى لدى اإلفراد العاملين وبنسبة ) ٧(يتبين من الجدول 
فقد احتل المرتبة األخيرة في هـذه المؤشـرات   أما عن اللمس %) ٢٠(ويليه المؤشر تقطيب الحاجبين وبنسبة

  %).٣(وبنسبة 
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  ) ٨( جدول 
التوزيعات التكرارية  والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات االتصاالت غير 

  اللفظية

  المتغيرات
  مقياس االستجابة

  الوسط
  الحسابي

  االنحراف
  ال اتفق  متأكدغير   اتفق  اتفق تماماً  المعياري

الاتفق 
  تماماً

X3 ١,١١  ٣,٥٥  ٢,٧٢  ٣  ٢٠  ٢٢  ١٧,٣  ١٩  ٣٩,١  ٤٣  ٢٠,٩  ٢٣  
X4 ١,٠٦  ٣,١٨  ٦,٤  ٧  ١٩,١  ٢١  ٣٥,٥  ٣٩  ٢٨,٢  ٣١  ١٠,٩  ١٢  
X5  ١,١٢  ٣,٦٦  ٣,٦  ٤  ١٤,٥  ١٦  ٢٠  ٢٢  ٣٥,٥  ٣٩  ٢٦,٤  ٢٩  
X 6 ١,٠٧  ٣,٨١  ٢,٧  ٣  ١٠,٩  ١٢  ١٩,١  ٢١  ٤١,٨  ٤٦  ٣٠,٩  ٣٤  
X7  ١,٠١  ٣,٠٢  ٤,٥  ٥  ٣,٦  ٤  ١١,٨  ١٣  ٤٤,٥  ٤٩  ٣٥,٥  ٣٩  
X8 ١,٢٣  ٣,٦١  ٩,١  ١٠  ١٠,٩  ١٢  ١٤,٥  ١٦  ٣٦,٣٦  ٤٠  ٢٥,٥  ٢٨  
X9 ١,٣١  ٣,٥٠  ١١,٨  ١٣  ١١,٨  ١٣  ١٦,٤  ١٨  ٣٣,٦  ٣٧  ٢٦,٤  ٢٩  
X10 ١,١٩  ٣,٨١  ١٠  ١١  ٩,١  ١٠  ١٠,٩  ١٢  ٤٠,٩  ٤٥  ٢٩,١  ٣٢  
X11 ١,٤٩  ٣,١٠  ٨,٢  ٩  ٨,٢  ٩  ٨,٢  ٩  ٤٤,٥  ٤٩  ٣٠,١  ٣٤  
X12  ١,٠٦  ٣,١٨  ٦,٤  ٧  ١٩,١  ٢١  ٣٥,٥  ٣٩  ٢٨,٢  ٣١  ١٠,٩  ١٢  
X13 ١,٠٨  ٣,٧٥  ٢,٧  ٣  ١٣,٦  ١٥  ١٥,٩  ١٨  ٣٨,٩  ٤٤  ٢٧,٣  ٣٠  

المؤشر 
 العام

  ١,١٤  ٣,٤٧  ٦,١٩    ١٢,٨    ١٨,٦٩    ٣٧,٤٢    ٢٤,٩  

الخاص بالتوزيعات التكرارية واألوسـاط الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة     ) ٨(يظهر الجدول   
من المؤشر العام له أن األفراد المبحوثين متفقـون علـى   %) ٦٢,٣٢(اللفظية أن لمؤشرات االتصاالت غير 

إذ بلغ ، من المؤشر العام%) ١٨,٩٩(استخدام االتصاالت غير اللفظية من قبل قياداتهم، فيما كان عدم االتفاق 
لميـول   والذي يفسر الـنمط العـام  ) ١,١٤(وبانحراف معياري قدره ) ٣,٤٧(الوسط الحسابي للمؤشر العام 

وأوضح الوسـط الحسـابي   %) ٨٠(إذ مثل اتفاق المبحوثين نسبة )  x7( المبحوثين، ومما اغنى هذه النسبة 
أن المؤشرات غير اللفظية تسهم في حل المشاكل ) ١,٠١(واالنحراف المعياري الذي كان قدره) ٣,٠٢(البالغ 

كد على أن المؤشرات غير اللفظية تـوفر  الذي أ)  x11(والصراعات في المنظمة، ، يليه في األهمية المتغير
، وكانـت  )١,٤٩(وانحراف معياري قدره) ٣,١٠(المعلومات التي تتسم بالدقة والوضوح وبوسط حسابي قدره 

الذي بين أن استخدام هذه المؤشرات يعطي المعنى الحقيقـي  )x6(، ثم المتغير%)٧٤,٦(نسبة اتفاق المبحوثين 
مثلته نسبة اتفاق المبحـوثين  ) ١,٠٧(واالنحراف المعياري ) ٣,٨١(حسابي لرسالة المتحدث ، إذ بلغ وسطه ال

واتفق آخرون على انهم يستطيعون من خالل هذه المؤشرات تبادل المشاعر واآلراء وقـد  %) ٧٢,٧(البالغة 
  ). ١,٠٦(وبانحراف معياري قدره) ٣,١٨(جاءت هذه االجابات بوسط حسابي بلغ المؤشر العام له
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  )٩(جدول 
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات االنماط السلوكية 

  لدى القيادة االدارية

  المتغيرات
  مقاييس االستجابة

االنحراف 
الوسط   ال اتفق تماما  ال اتفق  غير متأكد  اتفق  اتفق تماماً  المعياري

  الحسابي
X14  ١,٠٨  ٣,٧٥  ٢,٧٢  ٣  ١٣,٦٣  ١٥  ١٦,٣٦  ١٨  ٤٠  ٤٤  ٢٧,٢٧  ٣٠  
X15 ١,٣١  ٣,٥٠  ١١,٨  ١٣  ١١,٨  ١٣  ١٦,٣٦  ١٨  ٣٣,٦٣  ٣٧  ٢٦,٣٦  ٢٩  
X16 ١,٢٦  ٣,٧٠  ١٠  ١١  ٩,٠٩  ١٠  ١٠,٩  ١٢  ٤٠,٩٠  ٤٥  ٢٩,٠٩  ٣٢  
X17 ١,١٩  ٣,٨١  ٨,١٨  ٩  ٨,١٨  ٩  ٨,١٨  ٩  ٤٤,٥٤  ٤٩  ٣٠,٩٠  ٣٤  
X18 ١,٤٩  ٣,١٠  ٢٩,٠٩  ٣٢  ١٩,٠٩  ٢١  ١٣,٦  ١٥  ٢١,٨١  ٢٤  ٢٤,٥٤  ٢٧  
X19 ١,٠٦  ٣,١٨  ٦,٣٦  ٧  ١٩,٠٩  ٢١  ٣٥,٤٥  ٣٩  ٢٨,١٨  ٣١  ١٠,٩  ١٢  
X20 ١,١٢  ٣,٦٦  ٣,٦  ٤  ١٤,٥٤  ١٦  ٢٠  ٢٢  ٣٥,٤٥  ٣٩  ٢٦,٣٦  ٢٩  
X21 ١,٠١  ٣,٠٢  ٤,٥٤  ٥  ٣,٦  ٤  ١١,٨  ١٣  ٤٤,٥٤  ٤٩  ٣٥,٤٥  ٣٩  

المؤشر 
 العام

  ١,١٩  ٣,٤٦  ٩,٥٣    ١٤,٧٦    ١٢,٩٧    ٣٦,٣٩    ٢٦,٣٥  

بالتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة الخاص ) ٩(يظهر الجدول   
من المؤشر العام له أن األفراد المبحوثين متفقون %) ٦٢,٧٤(بتحديد األنماط السلوكية لدى القيادة االدارية أن 

الدارية، فيما كان على ان استخدام مؤشرات االتصاالت غير اللفظية تسهم في تحديد االنماط السلوكية للقيادة ا
وبانحراف معيـاري  ) ٣,٤٦(إذ بلغ الوسط الحسابي للمؤشر العام ، من المؤشر العام%) ٢٤,٢٩(عدم االتفاق 

اذ كـان اتفـاق   )  x21(والذي يفسر النمط العام لميول المبحوثين مما اغنى هذه النسبة المتغير ) ١,١٩(قدره 
والذي أوضح ) ١,٠١(االنحراف المعياري الذي كان قدره و) ٣,٠٢(وبلغ الوسط الحسابي )٧٩,٩٩(المبحوثين 

وبوسط حسـابي قـدره   ) x17(أن القيادة االدارية سريعة التحول من نشاط منظمي ، يليه في األهمية المتغير 
، إذ )x16(، ثم المتغير %)٧٥,٤٣(، وكانت نسبة اتفاق المبحوثين )١,١٩(وبانحراف معياري قدره ) ٣,٨١(

، %)٦٩,٩٩(مثلته نسبة اتفاق المبحوثين البالغـة  ) ١,٢٦(واالنحراف المعياري ) ٣,٧٠( بلغ وسطه الحسابي
واتفق آخرون على ان القيادة تتصارع مع عامليها لتحقيق رغباتها وقد جاءت هذه االجابات بوسط حسابي بلغ 

داخل الجامعة كان  توهذا يدل على أن غالبية القيادا) ١,٣١(وبانحراف معياري قدره) ٣,٥٠(المؤشر العام له
  .النمط المستخدم من فبلها هو االيجابي وليس السلبي هذا ما أوضحته نتائج الدراسة

 
 

وموجبـة بـين   إلى وجود عالقة ارتباط ذات داللـة معنويـة   ) ٩(تشير النتائج الواردة في الجدول 
وعلى مستوى الكليات المبحوثة، إذ ) البعد المستجيب(والنمط السلوكي) البعد التفسيري(االتصاالت غير اللفظية

، وتؤكد هذه النتيجة وجود عالقة ارتبـاط بينهمـا،   )٠,٠١(عند مستوى المعنوية ) ٠,٦٢٨(بلغ المؤشر الكلي 
ءات المستخدمة من قبل قيادتهم ليستطيعون مـن خاللهـا   وكل هذا انعكس على تقييم الفرد لإلشارات واإليما
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تحديد نمطها السلوكي سواء كان ايجابياً ساعياً الى التطوير والتغيير والتجديد ونشر المعرفة وعدم اكتنازهـا  
 اونمطاً سلبياً تمثله القيادة المنطوية على نفسها والمتخذة موقفاً متفرجاً على المنظمات االخرى وبهذه النتيجـة 

تكون الفرضية الرئيسة للدراسة قد تحققت والتي تنص على وجود عالقة ارتبـاط ذات داللـة معنويـة بـين     
  .االتصاالت غير اللفظية والنمط السلوكي للقيادة االدارية

  
  )٩(الجدول 

  معامل االرتباط االتصاالت غير اللفظية والنمط السلوكي للقيادة االدارية

 النمط السلوكي
 اللفظيةاالتصاالت غير 

)٠,٦٢٨**( 

  N=110 ٠,٠١معنوي عند مستوى ** 

 
  

أن األنماط السلوكية تتأثر بمؤشرات االتصاالت غير اللفظية وبمعامل ) ١٠(توضح معطيات الجدول 
عنـد  )١,٦٧١(الجدولية البالغة ، وهي اكبر من قيمتها )١٣,٥١٧(المحسوبة  t)(وبداللة قيمة) ٠,٦١٣(انحدار 

، وهـي  ) ٥٣,٥٨٥(المحسـوبة   F)(، ويمكن تجسيد العالقة المعنوية على وفق قيمة )٠,٠٥(مستوى معنوية 
عند مستوى معنوية ومعامل التحديد الذي يعبـر  ) ١،١٠٨(وبدرجتي حرية) ٤,٠٠١(أكبر من قيمتها الجدولية 

وهذا يعني أن التباين فـي  %)٦٥,١(مستجيب ، وجاءت قيمته عن قدرة المتغير التفسيري على تفسير البعد ال
  .األنماط السلوكية تفسره االتصاالت غير اللفظية

  
  )١٠(الجدول 

  أثر االتصاالت غير اللفظية في األنماط السلوكية
  المتغير المستقل
 R2  F  االتصاالت غير اللفظية  المتغير المعتمد

  االنماط السلوكية
B0  B1 

٠,٦٥١  
  الجدولية  المحسوبة

٤,٠٠١  ٥٣,٥٨٥  ٠,٦١٣  ٠,٦١٧  
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مثلت االتصاالت غير اللفظية لدى القيادة االدارية أحد المؤشرات األكثر أهميـة فـي تحديـد االنمـاط      - ١

السلوكية لديهم في ميدان العمل مما يدل على أن هذه االتصاالت تولد استجابة ضمنية لدى العاملين ممـا  
 .أساليب تختلف في قوتها واسهامها في ميدان العمل يجعلهم ينتهجون 

وجود درجة من االرتباط بين االتصاالت غير اللفظية واالنماط السلوكية ، هذا ما أفصحت عنـه نتـائج    - ٢
الدراسة الميدانية ، وهذا ما يفسر وجود درجة من المرونة لدى تلك القيادة في مسألة التعامل مع العاملين 

 .لالتصاالت غير اللفظيةمن خالل استخدامها 

أن استخدام االتصاالت غير اللفظية تولد استجابة ضمنية لدى األفراد العاملين مما يجعلهم يتفاعلون مع  -٣ 
  .القيادة االدارية وزيادة اسهاماتهم االيجابية في ميدان العمل 

 
 

باستخدام لغة الجسد المناسبة لـزرع الثقـة   خلق القناعة التامة لدى القيادة االدارية في الكليات المبحوثة  - ١
 .لدى العاملين في ممارسة وظائفهم وادخال التحسينات والتطوير في تفاصيل العمل

استمرارية استخدام االتصاالت غير اللفظية لدى القيادة االدارية وعلى نحوا يمكنها من االنسـجام مـع    - ٢
 .لخلق اليقظة والتأهب لديهم " االفراد العاملين سعيا

ضرورة األخذ بنظر االعتبار التأثير في االفراد العاملين من خالل استخدام االنماط السلوكية المالئمـة    - ٣
وهذا يتطلب القدرة والمهارة على فهم المواقف والظروف المختلفة وتحليلها وتفسيرها ليتم مـن خاللهـا   

يطرة عليهم وتوجيههم نحو تحقيق بناء النماذج وتحديد طرائق التعامل أو األساليب التي تساعده على الس
 .االهداف التي يسعى اليها 

الدخول إلى ذات العاملين واكتشاف ردود الفعل لديهم، فضالً عن معرفة مؤشرات لغة الجسد ذات الوقع  - ٤
  .السلبي في نفوسهم
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 . مصر -، مفهوم وأهمية االتصاالت اإلدارية ، القاهرة)٢٠٠٧(أباظة ، أمال عبد السميع، -١

  .د للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، ادارة المنظمات ، دار الحام) ٢٠٠٣(حريم، حسين،-٢
  . ، علم النفس ، دار وائل للنشر والتوزيع ) ١٩٧٧( رزق  -٣
  مصر –، السلوك التنظيمي ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، القاهرة ) ٢٠٠٥(السلمي ، علي ،  -٤
امعية للطبع والنشـر  ، السلوك االنساني والتنظيمي ، الدار الج) ٢٠٠١(عبد الباقي، صالح الدين محمد ، -٥

  .والتوزيع 
  .، علم النفس ، الطبعة األولى ، القاهرة ، مصر )١٩٨١(القاضي وآخرون ،  - ٦
دراسة السلوك اإلنساني الفـردي والجمـاعي فـي     ي، السلوك التنظيم)٢٠٠١(القريوتي ، محمد قاسم ،  -٧

  .األردن  –المنظمات المختلفة، الطبعة الثانية ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان 
  .     األردن-،األنماط السلوكية ، دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ) ٢٠٠٨(المليجي،  -٨
  .، القاهرة ، مصر١ية ، ط، المدير ومهاراته السلوك)٢٠٠٥(مصطفى ، احمد سيد،  -٩

  .عمان –، المهارات السلوكية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ، القاهرة ) ١٩٩٨(هول ،  -١٠
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  استمارة استبيان/ لموضوع ا
  اختي الفاضلة.... اخي الفاضل

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
لغة الجسـد فـي   ( دور استخدام االتصاالت غير اللفظية " تسعى الباحثة إلى أعداد البحث الموسوم  

دراسة تحليلية الراء عينة من العاملين في بعض كليـات جامعـة   " تحديد األنماط السلوكية للقيادات األدارية  
لملحقة باإلجابات التي ترونهـا  ولغرض اكمال هذا البحث نرجو تفضلكم بملء استمارة االستبيان ا" الموصل 

  .مناسبة لكل عبارة ، علماً ان البيانات المدونة تتسم بالسرية واالمانة العلمية 
  :معلومات عامة : اوالً 
  ( ) :العمر
  :( )التحصيل العلمي :( ) الجنس

  : ( )سنوات الخدمة 
  معلومات عن متغيرات البحث : ثانياً 

اتفق   الفقرات  ت
  بشدة

ال اتفق    اتفقال  محايد  اتفق
  بشدة

ــا      - ١ ــب أهميته ــة حس ــرات اآلتي ــب المؤش   رت
االبتسـامة، تقطيـب   (فـي المنظمـة   ) استخدامها(

الحاجبين، حركات الشفاه، حركات العينين، االتكـاء  
لألمام والخلف، االشارة باليدين واالصابع، اللمـس،  

  أخرى تذكر) االشارة بالرأس، االتكاء نحو المتحدث

          

المؤشرات أعاله أكثر استخداماً فـي العمـل   أي من   - ٢
            .ألمنظمي 

تعتقد ان رئيسك يستخدم المؤشرات السابقة ألنها أكثر   - ٣
            .سهولة وانسيابية وفاعلية من االتصاالت اللفظية 

يستطيع رئيسك من خالل هـذه المؤشـرات تبـادل      - ٤
            .المشاعر واآلراء 

            .خالل هذه المؤشرات مع المقابل منينسجم رئيسك   - ٥
تشعر أن هذه المؤشرات تعطـي المعنـى الحقيقـي      - ٦

            .لرسالة رئيسك 

يفضل رئيسك استخدام هذه المؤشـرات فـي حـل      - ٧
            .المشاكل والصراعات في المنظمة 

" اكثـر فهمـا  " تعتقد أن هذه المؤشرات تحقق أهدافا  - ٨
            .وموضوعية عند استخدامها من قبل القيادة



  
 

٧٥ 

 ……) لغة الجسد(دور  استخدام  االتصاالت غير اللفظية 

  الفقرات  ت
اتفق 
  بشدة

   اتفقال  محايد  اتفق
ال اتفق 
  بشدة

يستطيع رئيسك من خالل االتصاالت غيـر اللفظيـة     - ٩
            تبادل المعلومات بسرعة وفاعلية كبيرة 

تقدم االتصاالت غير اللفظية في المنظمة معلومـات    -١٠
            .تساعد رئيسك على تقليل حالة الغموض 

توفر هذه المؤشرات المعلومات التي تتسـم بالدقـة     -١١
            .رئيسك والوضوح في عمل 

توفر االتصاالت غير اللفظية المعلومات في الوقـت    -١٢
            .المناسب 

تعتمد القيادة على االتصاالت غير اللفظيـة بصـورة     -١٣
            .كبيرة في اداء اعمالها 

    االنماط السلوكية  
يلجأ رئيسك الى فرض العقوبات للحصول على مـا    -١٤

            .يريد 

            .مع عامليه لتحقيق رغباتهيتصارع رئيسك   -١٥
            .يجد رئيسك صعوبة في العمل لوحده  -١٦
            .يغضب رئيسك بسرعة في مواقف العمل  -١٧
تجد ان رئيسك قليـل المشـاركة فـي المـؤتمرات       -١٨

            .والمحافل الدولية 

            .يعتمد رئيسك على االخرين بدرجة كبيرة   -١٩
اصدار االوامر والتعليمات الخاصة يفشل رئيسك عند   -٢٠

            .بالعمل

تجد أن رئيسك سريع التحول من نشاط منظمي الـى    -٢١
            .اخر 

  


