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د. حممود حتاملة، د. اأحمد ح�سني، د. راتب داود، اأ. عبداملنعم ابو طبنجة

* تاريخ ت�صلم البحث: 2010/1/19م                                           * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/12/12م

درجة ممار�سة االت�سال االأكادميي

درجة ممار�سة الت�سال الأكادميي بني طلبة كليات الرتبية

الريا�سية يف اجلامعات الأردنية واأع�ساء هيئة التدري�ص

امللخ�ص

هدفت هذه الدرا�صة التعرف اإىل قيا�س درجة ممار�صة الت�صال الأكادميي بني طلبة 

كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية واأع�صاء هيئة التدري�س، وكذلك التعرف 

)اجلن�س،  للمتغريات  تبعاً  الطلبة  بني  الأكادميي  الت�صال  ممار�صة  درجة  الفروق يف  اإىل 

ومكان الإقامة، وامل�صتوى الدرا�صي للطالب، واملعدل الرتاكمي للطالب، واجلامعة(.

بالت�صاوي على �صنوات  وطالبة موزعني  الدرا�صة من )350( طالباً   وتكونت عينة 

الدرا�صة الأربع وامل�صجلني يف الف�صل الدرا�صي الأول من العام اجلامعي )2009/2008(، 

 )3490( البالغ عددهم  الكلي  الدرا�صي  )10%( من جمتمع  وهم ي�صكلون ما ن�صبته 

طالباً وطالبة يف كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية. وقد اأجاب الطلبة على 

اأربعة جمالت بعد  ال�صتبانة اخلا�صة بالدرا�صة واملكونة من )52( فقرة موزعة على 

اإيجاد معامالت ال�صدق والثبات لها. 

الأكادميي لدى طلبة كليات  اأن درجة ممار�صة الت�صال  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت  وقد 

متو�صطة.  جاءت  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  مع  الأردنية  اجلامعات  يف  الريا�صية  الرتبية 

املجالني  على  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  مع  الأكادميي  لالت�صال  الطلبة  ممار�صة  وجاءت 

الثقة والحرتام منخف�صة، فيما جاءت ممار�صة الطلبة لالت�صال الأكادميي على املجالني 

الهتمام و العدالة متو�صطة. كما اأظهرت نتائج الدرا�صة وجود فروق ذات دللة اإح�صائية 

تبعا ملتغريات )اجلن�س، ومكان الإقامة، وامل�صتوى الدرا�صي للطالب، واملعدل الرتاكمي 

للطالب(. يف حني مل يظهر اأثر ملتغري اجلامعة يف درجة ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى 

طلبة كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء هيئة التدري�س.

التدري�س،  هيئة  ع�صو  الطلبة،  املمار�صة،  درجة  الأكادميي،  الت�صال  املفتاحية:  الكلمات 

اجلامعة. 
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Degree of practicing Academic Communication for Students
of physical Education Faculties With Academic

Staff at the Jordanian Universities

Abstract

The aim of this study was to determine and measure degree of practicing 
academic Communication of physical education students With academic staff 
and relation ship of Variances in this practicing towards the (sex, place of 
residence,student academic level,cumulative average of student and the uni-
versity( arieties.

In This study sample consisted of (350( male and female students distrib-
uted equally at the four academic years at university who were registered in 
the first academic semester of the year (2008-2009) which formed (10%) of 
the whole study community (3490(male and female students at the physical 
education faculties at the Jordanian universities study community students an-
swered the study questionnaire which consisted of (52( paragraphs distributed 
at four aspects after calculating both the accuracy and stability variances.

Results of this study showed that the degree of practicing academic com-
munication of students was low at both confidence and respect variances while 
it was low at both interest and straightness variances. Besides, results showed 
variances with statistical indicators at the (sex, place of residence, student 
academic level and student cumulative average( aspects while no variances 
were recorded at university. 

Key words: academic communication, degree of practice, students, academic stuff, 
university.
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املقدمـة

حتقيق  اأجل  من  اليومية  حياتها  يف  الت�صال  اأهمية  القدم  منذ  ال�صعوب  اأدركت  لقد 

رغباتها وحاجاتها يف اأوقات ال�صلم واحلرب، فعن طريق الكلمة امل�صموعة والأ�صوات والنغمات 

اللفظي، ا�صتطاعت تلك  والتعبريات وما دخل يف نطاق الت�صال غري  واملو�صيقى واحلركات 

واإمكانات  بظروف  املحددة  واأهدافها  رغباتها  لتحقيق  ببع�س  بع�صها  الت�صال  ال�صعوب 

ع�رشها )اخلازندار، 1995(.

 لقد �صاحب تطور املجتمعات وال�صعوب يف خمتلف الع�صور تطور يف عملية الت�صال 

التي مرت مبراحل متعددة بداية مبرحلة ن�صوء اللغة اإىل مرحلة الت�صالت التقنية احلديثة. ويف 

�صوء نواجت الرتاكم احل�صاري وكرب حجم املجتمعات وت�صابك اأوجه الن�صاط الإن�صاين واختالف 

الأنظمة ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية بدت احلاجة اأكرث اإحلاحا ملعرفة اجلوانب املت�صلة 

ب�صلوك الت�صال الإن�صاين على خمتلف الأ�صعدة وخا�صة يف املوؤ�ص�صات واملنظمات ومن هنا 

حظي مو�صوع الت�صال باأهمية متزايدة يف جميع املوؤ�ص�صات واملنظمات مبختلف اأ�صكالها 

وغاياتها فنجاح اأية موؤ�ص�صة متوقف على مدى فاعلية الت�صال )اإ�صماعيل، 2003(. 

 وي�صكل الت�صال العن�رش امل�صرتك يف جميع العمليات الإدارية اإذ ميكن من خالله تبادل 

التما�صك يف وحدة متكاملة  اإىل  توؤدي  اجليدة  والت�صالت  والنفعالت،  واحلقائق  املعلومات 

�صمن تنظيم اإداري �صليم، فاإذا كانت وظيفة الإدارة هي تنفيذ ال�صيا�صة العامة، فاإن عملية 

الت�صال اجليدة من اأهم الو�صائل التنفيذية التي ميكن لأي اإدارة القيام بواجباتها دون ا�صتخدام 

وحتى يحقق العمل الإداري النتائج املرجوة فاإن من الواجب اإيجاد نظام ات�صال فعال يكفل 

تو�صيل البيانات يف قنوات الوحدات الإدارية الفرعية التي ت�صكل النظام الإداري العام لأن 

د. حممود حتاملة، د. اأحمد ح�سني، د. راتب داود، اأ. عبداملنعم ابو طبنجة درجة ممار�سة االت�سال االأكادميي
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تاأثري الت�صال يعني �صلل الإدارة واختاللها )زيدان، 1998(.

الرتبوية. فوجود ات�صال بني املعلم  بالت�صال هي العملية  تاأثراً  اأكرث العمليات  ولعل من 

منها. املرجوة  النتائج  وحتقيق  الرتبوية  العملية  اإجناح  يف  ي�صهم  فاعالً  دوراً  يوؤدي  والطالب 

اأ�صا�صاً يف �صريها، لذلك انعك�س مفهوم الت�صال  وتعتمد العملية الرتبوية على الت�صال 

على الإدارة الرتبوية ب�صكل عام والإدارة املدر�صية ب�صكل خا�س، واإن القدرة على الت�صال تعد 

من متطلبات املدير املهنية املهمة. ومن ثّم فاإن الأمر يتطلب منه اأن يكون على دراية بكل 

الأ�صاليب والو�صائل والعمليات الت�صالية يف خمتلف املجالت، كذلك عليه اأن يدرك القدرة 

على تطبيق مهارات الت�صال اجليد بينه وبني العاملني يف املدر�صة طالباً ومعلمني ومديرين 

وم�صتخدمني، لأن فعالية املدير اأ�صبحت تعتمد بدرجة كبرية على فعالية الت�صالت التي مير 

بها مع موظفيه )الربابعة، 1996(. 

مهنية  م�صئولية  ليتحمل  الريا�صية  الرتبية  مدر�س  اإعداد  عملية  اأن  الباحثون  يرى  لذا 

لأمر جدير بالأهمية، اإذ تتوقف مهارات الت�صال الفعال لديه على اإعداده وتاأهيله وهي اأمور 

اأهداف العملية التعليمية. ولذا لبد من الهتمام والرتكيز على  اإغفالها لتحقيق  ل ميكن 

التكوين املهني له حتى تكون ملهارات الت�صال فائدة وفاعلية لديه. لذلك ل بد من تاأهيل 

ع�صو هيئة التدري�س واإعداده يف اجلوانب الرتبوية واملهنية ليكون ملماً بكل املتغريات املهنية 

وما ت�صمله هذه اجلوانب فاإنه لبد من وجود مدر�س يتم اإعداده اإعداداً كامالً بكافة اجلوانب 

الرتبوية واملهنية ومراعاة ما ت�صمله هذه اجلوانب من طبيعة الت�صال باأطراف املهنة.

باأنه   )2001( اأحمد  الباحثني، منهم  العلماء  الت�صال عدد كبري من  تناول مفهوم  ولقد 

الالزم  البيانات  وا�صتخدام  وتو�صيل  اإنتاج  التي تكفل  والو�صائل  والرتتيبات  الطرق  جمموعة 

توافرها لالإدارة لت�صبح يف موقف ميكنها من اتخاذ قرارات �صليمة الجتاه �صحيحة التوقيت. 

اأّما عابدين )2001( فقد عّرفه باأنه العملية التي يتم من خاللها نقل املعلومات والبيانات 

والأفكار والإر�صادات واملقرتحات من �صخ�س اإىل اآخر اأو اإىل جمموعة اأ�صخا�س واإحاطتهم علماً 

بها، وتبادلها بينهم بو�صيلة اأو اأكرث من الو�صائل املمكنة.

الأ�صخا�س  وحجم  امل�صتخدمة،  والو�صائل  منه،  للهدف  طبقاً  الت�صال  اأنواع  وتختلف   

التعليمي  املوقف  يف  ا�صتخداماً  الأنواع  اأكرث  ومن  الت�صايل  املوقف  وطبيعة  ونوعيتهم، 

هي:-

- الت�صال الفردي:- ويكون هذا النوع من الت�صال بني �صخ�صني كالت�صال الذي يكون بني 

املعلم والطالب من اأجل بحث مو�صوع ما، وهذا املو�صوع ل يخ�س طرفاً اآخر. وميكن اأن يتميز 
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- الت�صال املجتمعي:- ويتم هذا النوع من الت�صال بني �صخ�س وجمموعة من الأ�صخا�س 

واملوؤمترات  املنا�صبات املختلفة، والندوات  الدرو�س واملحا�رشات واخلطب يف  ويكون على �صكل 

وبرامج التدريب  )عليان وعبد الدب�س، 1999(.

عملية  اأطراف  احلديث  يتبادل  عندما  الت�صال  من  النوع  هذا  ويتم  ال�صفوي:-  الت�صال   -

الت�صال، وميكن اأن يحدث هذا يف و�صع جمتمع فيه الطرفان اأو عن طريق ا�صتخدام و�صائل 

الت�صال غري املرتبة )ن�رش الله، 2001(.

ي�صاعد  املكتوبة، حيث  الكلمة  على  الت�صال  من  النوع  هذا  يعتمد  الكتابي:-  الت�صال   -

الأوامر  و�صائله  ومن  اأ�صلوب  من  باأكرث  الفكرة  وعر�س  كثرية  تفا�صيل  عر�س  النوع يف  هذا 

والتعليمات والتقارير )العجمي، 2000(.

وقد اأ�صار )اآل عبد الرحمن، 1997( اإىل اأن هناك خم�صة عنا�رش لالت�صال هي:-

1. املر�صل )Sender) وهو م�صدر الر�صالة التي ي�صفها بكلمات اأو حركات اأو اإ�صارات اأو �صور 

ينقلها اإىل الآخرين، ويهدف من خالل هذا اإثارة �صلوك حمدد اأو احل�صول على ا�صتجابة حمددة 

بق�صد التوا�صل.

2. الر�صالة )Message) وهي املعاين اأو املحتوى التي يريد املر�صل اأن ينقلها اإىل امل�صتقبل.

متر خاللها  التي  القنوات  اأو  القناة  وهي   (Channel  Communication( الإر�صال  قناة   .3

الر�صالة بني املر�صل وامل�صتقبل فهي باخت�صار عبارة عن قنوات ات�صال ونقل املعرفة.

4.  امل�صتقبل )Receiver( وهو ال�صخ�س اأو جمموعة الأ�صخا�س الذين يق�صد املر�صل تو�صيل 

حمتوى الر�صالة اإليهم.

5.  التغذية الراجعة )Back Feed) عندما ينقل املر�صل حمتوى الر�صالة اإىل امل�صتقبل ل 

ميكنه اأن يتاأكد من اأن ر�صالته قد فهمت بالطريقة ال�صحيحة اإل اإذا كانت هناك ردة فعل 

من امل�صتقبل بطريقة مبا�رشة و اأو غري مبا�رشة ويفهم من خالل املر�صل اأن امل�صتقبل موافق 

على الر�صالة اأو راف�س لها اأو ل راأي له حولها.

اإن للموؤ�ص�صات التعليمية اأهدافاً وقوانني ت�صعى اإىل حتقيقها، وت�صم جمموعة من الب�رش 

اأخطر  فاإن  والأحا�صي�س،  وامل�صاعر  املعلومات  يتبادلون  الأهداف وهم  يتحركون لتحقيق هذه 

م�صكلة تواجهها هذه املوؤ�ص�صات هي كيفية تنظيمها من الداخل واخلارج، على نحو يكفل 

�صهولة الت�صال، و�رشعة جريانه وكفايته يف الجتاهات التي ت�صعى املوؤ�ص�صة التعليمية اإىل 

التعليمية تبقى جامدة ل  املوؤ�ص�صة  فاإن  يتوافر نظام لالت�صال  فاإذا مل  ثّم  حتقيقها، ومن 

د. حممود حتاملة، د. اأحمد ح�سني، د. راتب داود، اأ. عبداملنعم ابو طبنجة درجة ممار�سة االت�سال االأكادميي
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تتحرك، ول تتفاعل على الرغم من توافر كل املقومات الالزمة من موارد مادية وب�رشية، وكاأن 

عملية الت�صال هي ع�صب احلياة يف اأي موؤ�ص�صة تعليمية )الغافري، 2002( .

التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  خا�صة  اأهمية  ذا  كبرياً  اأثراً  الأكادميي  اأو  الرتبوي  لالت�صال  اإن   

النظامية وغري النظامية فعلى �صبيل املثال يف اجلامعات يتم التفاعل املبا�رش بني الأ�صتاذ 

والطالب يف قاعة املحا�رشات اأو خارجها ويعتمد التفاعل الرتبوي على مدى جناح الأ�صتاذ يف 

تفعيل مهارات الت�صال بينه وبني الطالب. )يون�س والعمري، 1994(.

واجلامعة باعتبارها موؤ�ص�صة تربوية وذات اأهمية يف املجتمع لبد اأن ت�صعى اإىل النهو�س 

بوجود  اإل  املطلوب  بال�صكل  دورها  توؤدي  اأن  ميكن  ول  داخلها  التعليمية  بالعملية  والرتقاء 

ات�صال فّعال داخلها، وحتى تكون عملية التعليم يف اجلامعة ناجحة لبد من عالقات طيبة 

وروابط قوية ت�صل بني الأ�صاتذة والطلبة، بحيث ي�صعر الطلبة بح�صن املعاملة واملودة من 

قبل اأع�صاء هيئة التدري�س، وكذلك اآمال مدر�صيهم يف اأن يكونوا طلبة متفوقني دوماً عن 

طريق ت�صجيعهم امل�صتمر وحفزهم على احل�صول على العلم من امل�صادر املتعددة وغريها 

من الأمور )اخل�صاونة، 1998(.

واخلربات  واملفاهيم  الأفكار  اإي�صال  يف  املهمة  الو�صائل  اإحدى  التدري�صية  العملية  وتعد 

من الفرد اإىل املجموعة، حيث يقوم املدر�س بدور املر�صل والطالب بدور امل�صتقبل، وبني هاتني 

عن  بعيدا  والأفكار  املوا�صيع  مناق�صة  عند  املتبادل  الت�صال  من  حالة  تن�صاأ  العمليتني 

الدور التقليدي يف التلقني.ولأن الت�صال مبفهومه العام يعني عملية التفاعل بني املر�صل 

وامل�صتقبل لإي�صال ر�صالة ما ويوؤدي هذا الت�صال اإىل نتيجتني: التفاعل الإيجابي، والتفاعل 

ال�صلبي. ويتوقف ذلك على طريقة املر�صل يف توجيه ر�صالته وعلى امل�صتقبل يف تلقي هذه 

فعال  ات�صال  اأ�صلوب  وجود  اأهمية  على  التاأكيد  اإىل  ذلك  ويقودنا  معانيها.  وفهم  الر�صالة 

بني املدر�س )املر�صل( والطالب )امل�صتقبل( لإجناح العملية الرتبوية، فاملدر�س يتوىل دور اإر�صال 

الفكرة اأو املعلومة اأو اخلربة، وعلى الطالب ا�صتيعاب هذه الفكرة اأو املعلومة اأو اخلربة وفهمها 

لأ�صاليب  املدر�س  لدى  والفهم  املهارة  وجود  من  لبد  ثّم  ومن  ال�صحيح،  بال�صكل  وحتليلها 

الت�صال مع الطلبة. 

وهنا لبد من التاأكيد على اأهمية الت�صال الفعال بني املدر�س والطالب يف تكوين عالقات 

اإن�صانية �صليمة ت�صاعد على حل امل�صكالت وت�صمن حتقيق اأهداف العملية التعليمية.

بدور  يقوم  اإذ  والأكادميي،  الرتبوي  الت�صال  عملية  يف  الأ�صا�صي  العن�رش  املدر�س  ويعّد   

املتحدث وير�صل املعلومات واخلربات وي�صتقبلها ويقوم باإدارة النقا�س ويخلق جوا من التفاعل 
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يدر�صون 476 التي  الأكادميية  واملوؤ�ص�صة  زمالئه  ونحو  اجتاهاتهم نحوه  يعزز  ثّم  الطلبة ومن  مع 

فيها.

واإذا كان الت�صال مهما بني املعلم والطالب يف املدر�صة من خالل امتالك املعلم كافة 

خيوط هذه العملية يف توجيه الر�صالة وتلقي م�صمونها، فاإن اأهمية دور املدر�س يف اجلامعة 

اآفاق احلوار والتعبري احلر والنقا�س املو�صوعي العقالين للم�صكالت  تت�صاعف من خالل فتح 

بعيدا عن الت�صبث بالراأي وامتالك كافة الأدوار التي ل بد من توزيعها بني املدر�س والطلبة لتتاح 

لهم فر�صة امل�صاركة يف التعليق على الأفكار ومناق�صتها والو�صول اإىل اأر�صية من التفاق 

تنعك�س بال�رشورة على اندفاعهم نحو املادة التعليمية وانتمائهم ال�صادق نحو اجلامعة.

ولقد قام العديد من الباحثني باإجراء درا�صات تتعلق بهذا املو�صوع فقد اأجرى اخل�صاونة 

)1998( درا�صة بعنوان »م�صاكل الت�صال بني طلبة الدرا�صات العليا واأع�صاء هيئة التدري�س 

يف جامعة الريموك من وجهة نظر الطلبة« وتكونت عينة الدرا�صة من )112( طالباً وطالبة 

من طلبة املاج�صتري، وا�صتخدمت الباحثة ا�صتبانة لغر�س الدرا�صة وملعرفة م�صاكل الت�صال 

وبعد حتليل نتائج الدرا�صة تو�صلت الباحثة اإىل اأهم امل�صاكل التي يعاين منها الطلبة ومنها 

عدم توافر املواد والت�صهيالت الالزمة للتعليم من اأجهزة ومعدات، والتحدث مع ع�صو هيئة 

التوفيق  اأغلب الأحيان، ويجد بع�س الطلبة �صعوبة يف  التدري�س وجها لوجه غري متاح يف 

بني العمل والدرا�صة، ويوجد نوع من التف�صيل بني طالب واآخر عند ع�صو هيئة التدري�س، 

وكرثة ال�صو�صاء خارج اأوقات املحا�رشات، وكذلك تو�صلت الدرا�صة اإىل وجود فروق ذات دللة 

اإح�صائية تعزى اإىل اختالف عدد ال�صنوات التي ق�صاها الطالب يف برنامج املاج�صتري يف وجود 

هذه امل�صاكل، وعدم وجود فروق تعزى اإىل اجلن�س والكلية.

من  وامل�رشفني  املعلمني  بني  التوا�صل  )م�صكالت  بعنوان  درا�صة   )1999( ال�رشمان  واأجرت 

ومعلمة،  )462( معلماً  الدرا�صة من  وتكونت عينة  اإربد.  املعلمني يف حمافظة  وجهة نظر 

وقد ا�صتخدمت الباحثة ا�صتبانه مكونة من )44( فقرة موزعة على جمالت الدرا�صة، وبعد 

حتليل البيانات تو�صلت الباحثة اإىل بع�س النتائج منها، عدم التخطيط امل�صبق للقاءات التي 

تعقد بني امل�رشفني واملعلمني، ول يطلع امل�رشف املعلم على اخلطة الإ�رشافية وكذلك تو�صلت 

الدرا�صة اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�صائية تعزى اإىل اجلن�س ول�صالح الذكور وعدم وجود فروق 

ذات دللة اإح�صائية تعزى ملتغري اخلربة واملوؤهل العلمي.

وقام عبد احلميد )2000( بدرا�صة بعنوان »الفروق يف مهارات الت�صال لدى املدرب الريا�صي 

الدرا�صة  ا�صتهدفت  والالعبني«  املدرب  من  كل  تقييم  بني  وامل�صمار  امليدان  م�صابقات  يف 

د. حممود حتاملة، د. اأحمد ح�سني، د. راتب داود، اأ. عبداملنعم ابو طبنجة درجة ممار�سة االت�سال االأكادميي
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

التعرف اإىل مهارات الت�صال لدى املدرب الريا�صي يف م�صابقات امليدان وامل�صمار، وا�صتخدمت 

وعدد  القوى  األعاب  )4( من مدربي  البحث على  وا�صتملت عينة  الو�صفي،  املنهج  األباحثه 

)16( لعباً، وا�صتخدمت الباحثة ال�صتبانة واملقابلة ال�صخ�صية وحتليل الوثائق كاأدوات جلمع 

املدرب ملهاراته  تقييم  درجات  بني  اإح�صائياً  دالة  النتائج وجود فروق  اأهم  البيانات، وكان من 

الت�صالية ومتو�صط درجات تقييم الالعبني للمهارات الت�صالية للمدرب، يالحظ من تقييم 

الالعبني للمهارات الت�صالية للمدرب اأنه بحاجة اإىل اإتقان العديد من مهارات الت�صال مثل 

ال�صتماع اجليد لالعبني.

وقام الغافري )2002( بدرا�صة هدفت الك�صف عن عوائق الت�صال بني اأع�صاء هيئة التدري�س 

وطلبة الدرا�صات العليا يف جامعة ال�صلطان قابو�س. تكونت عينة الدرا�صة من )185( فرداً 

منهم )62( ع�صو هيئة تدري�س و )123( طالبا من الدرا�صات العليا، وا�صتخدم الباحث يف 

درا�صته ا�صتبانة تكونت من )45( فقرة. وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن تقديرات عينة الدرا�صة 

متو�صطة حول عوائق الت�صال الأكادميي بني اأع�صاء هيئة التدري�س وطلبة الدرا�صات العليا. 

وكذلك بينت النتائج وجود فروق بني ا�صتجابات اأع�صاء هيئة التدري�س وطلبة الدرا�صات العليا 

فروق  يوجد  وكذلك  العليا.  الدرا�صات  طلبة  ل�صالح  الفروق  وجاءت  الدرا�صة  على جمالت 

تعزى ملتغريي اجلن�س والكلية وعلى جميع العوائق وعلى الأداء ككل ول�صالح الإناث والكليات 

الجتماعية والإن�صانية. 

اإبراهيم )2003( بدرا�صة بعنوان »بروفيل �صمات ال�صخ�صية وتاأثريه يف مهارات  كما قام 

الت�صال واتخاذ القرار يف املواقف الريا�صية » وا�صتهدفت الدرا�صة التعرف اإىل بروفيل �صمات 

ال�صخ�صية وتاأثريه يف مهارات الت�صال واتخاذ القرار يف املواقف الريا�صية، وا�صتخدم الباحث 

املنهج الو�صفي، وقد بلغت العينة عدد )100( مدرب من بني مدربي الأن�صطة الريا�صية الآتية: 

)كرة القدم – كرة ال�صلة – الكرة الطائرة – كرة يد – هوكي امليدان – �صباحة – األعاب قوى – 

كاراتيه، واأهم الأدوات امل�صتخدمة هي مقيا�س بروفيل ال�صخ�صية للمدرب الريا�صي، واختبار 

مهارات الت�صال للمدرب الريا�صي اإعداد عالوي، ومقيا�س اتخاذ القرار للمدرب الريا�صي، 

واأ�صفرت هذه الدرا�صة عن ح�صول مدربي كرة اليد وال�صباحة على الرتتيب الأول مهارات 

الت�صال يف العبارة رقم )1( ومدربي ال�صباحة على الرتتيب الأول يف العبارة رقم )2(.

وقام ال�صيد الدباح )2005م( بدرا�صة بعنوان »فاعلية الت�صال لدى مدربي الن�سء الريا�صي« 

وا�صتخدم  الريا�صي،  الن�سء  لدى مدربي  الت�صال  فاعلية  اإىل  التعرف  الدرا�صة  وا�صتهدفت 

الأن�صطة  ميثلون  ريا�صياً  مدرباً   )120( عدد  العينة  بلغت  وقد  الو�صفي،  املنهج  الباحث 
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واهم 478 جودو(،   – جمباز   – �صباحة   – الطائرة  الكرة   – �صلة  كرة   – يد  )كرة  الآتية  الريا�صية 

الأدوات امل�صتخدمة هي قائمة مهارات الت�صال للمدرب الريا�صي اإعداد رميز مار كنز وتعريب 

الفردية  الأن�صطة  بع�س  مدربي  متيز  الدرا�صة عن  هذه  نتائج  واأ�صفرت  راتب،  كامل  اأ�صامة 

)اجلمباز – اجلو دو( يف مهارة الت�صال على نحو اأف�صل من مدربي بع�س الأن�صطة الأخرى )كرة 

الكرة الطائرة(، كما يوؤثر امل�صتوى التعليمي يف حت�صني مهارات الت�صال  كرة �صلة –  قدم – 

بني مدربي الن�صئ الريا�صي.

وقام عبادة )2006م( بدرا�صة بعنوان »تقومي مهارات الت�صال لدى مدر�صي الرتبية الريا�صية 

يف حمافظة الدقهلية« وا�صتهدفت الدرا�صة التعرف اإىل واقع مهارات الت�صال لدى مدر�صي 

بلغت  وقد  الو�صفي،  املنهج  الباحث  وا�صتخدم  الدقهلية،  حمافظة  يف  الريا�صية  الرتبية 

العينة )82( مدر�س تربية ريا�صية، واأهم الأدوات امل�صتخدمة هي ال�صتبانة وقائمة مهارات 

الت�صال، واأ�صفرت نتائج هذه الدرا�صة عن اإمكان ا�صتخدام مدر�س الرتبية الريا�صية الأكرث 

خربة مهارات الت�صال غري اللفظي، كما ي�صتخدم مدر�س الرتبية الريا�صية الأقل خربة مهارات 

الت�صال املبا�رش.

 ،(Bloom, Solmela & Schinke, 1997( وقد هدفت درا�صة بلوم، ت�صينك ، و�صلميال

املعنونة بـ »تطور مهارات الت�صال لدى ال�صفوة من مدربي كرة ال�صلة« التعرف اإىل تطور 

مهارات الت�صال لدى ال�صفوة من مدربي كرة ال�صلة، وا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي، وقد 

بلغت العينة 6 مدربني من ذوي اخلربة العالية يف تدريب كرة ال�صلة لفرق امل�صتويات العالية، 

واأهم الأدوات امل�صتخدمة املقابلة ال�صخ�صية املغلقة، وكانت اأهم النتائج هي الك�صف عن 

عالقة اإيجابية بني تنمية مهارات الت�صال وارتفاع م�صتوى اأداء املدربني يف العملية التدريبية، 

وجنح املدربون يف حتقيق التوازن بني الأداء اجليد لالعبني واحلفاظ على جناحهم الدرا�صي والنجاح 

يف حياتهم ال�صخ�صية، وكذلك قدرة املدربني على م�صاعدة الالعبني للو�صول اإىل التكيف. 

  (Hinogosa, Cathey & Bloomfield, 1998( اأما درا�صة  هينوجوزا، كاتي وبلومفيلد

فقد  املدر�صية(  للقيادات  الت�صال  وتدريب  ال�صخ�صية  خ�صائ�س  بني  )العالقة  بـ  املعنونة 

هدفت التعرف اإىل العالقة بني خ�صائ�س ال�صخ�صية وتدريب الت�صال للقيادات املدر�صية، 

وا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي، وقد بلغ حجم العينة )312( فرداً من القيادات املنتقاة من 

مدار�س تك�صا�س العامة، وكان من اأهم الأدوات ا�صتمارة ال�صتبيانة، واأهم النتائج وجود عالقة 

ارتباطية طردية مرتفعة ما بني خ�صائ�س ال�صخ�صية وتدريبات الت�صال للقيادات املدر�صية. 

لالت�صال  الن�صبية  »الأهمية  بعنوان  هي  التي   (Madden, 2005( مادن  درا�صة  واأما 

د. حممود حتاملة، د. اأحمد ح�سني، د. راتب داود، اأ. عبداملنعم ابو طبنجة درجة ممار�سة االت�سال االأكادميي
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

التدريبي املرتبط بقواعد كرة القدم ال�صرتالية« فقد هدفت التعرف اإىل الأهمية الن�صبية 

لالت�صال التدريبي املرتبط بقواعد كرة القدم ال�صرتالية، وا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي، 

وقد بلغ حجم العينة )60( مدرباً ريا�صياً من مدربي كرة القدم، وكان من اأهم الأدوات مقيا�س 

الت�صال الفعال اإعداد مادن، وقد اأ�صفرت النتائج عن وجود عالقة �صلبية بني م�صتوى تفوق 

الفريق وكرثة ا�صتخدام املدربني لالت�صال يف اأثناء املباريات. الإطار النظري للدرا�صة وبالتايل 

اأداة الدرا�صة،  التنور مب�صكلة البحث، كما ا�صتفادا من طرق اختيار عينة الدرا�صة ويف بناء 

ويف منهجية البحث والأ�صاليب ال من خالل ا�صتعرا�س الدرا�صات ال�صابقة ميكن القول اأن 

الباحثون قد ا�صتفادوا من هذه الدرا�صات يف اإثراء اإح�صائية، وكذلك يف تف�صري نتائج الدرا�صة. 

كما اإن هذه الدرا�صة متيزت عن غريها من الدرا�صات ال�صابقة كونها تناولت تخ�ص�س فيه 

اجلانب العملي امليداين واجلانب النظري.

م�سكلة الدرا�سة 

من خالل عمل الباحثني يف كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية، وكذلك درا�صتهم 

وماج�صتري  بكالوريو�س  من  الأردنية  اجلامعات  يف  املختلفة  اجلامعية  الدرا�صة  مراحل  يف 

البكالوريو�س،  مرحلة  امل�صجلني يف  الطلبة  بع�س  اآراء  ا�صتطالع  ذلك  اإىل  اإ�صافة  ودكتوراه، 

يف  التدري�س  هيئة  باأع�صاء  الت�صال  يف  وال�صعوبة  ال�صهولة  حالت  يف  تفاوتا  اأن  لوحظ 

الكلية، ولعل ذلك ينعك�س مبا�رشة على قدرتهم على الت�صال باأع�صاء هيئة التدري�س �صواء 

بهم  الت�صال  اأو  نظرهم  ووجهات  اأفكارهم  لإي�صال  العملية  اأو  النظرية  املحا�رشات  داخل 

خارج اأوقات املحا�رشات لعر�س ق�صاياهم املتعلقة بحقهم يف الإر�صاد الأكادميي اأو العالمات 

العالقات  اأو  الأكادميية  اأو  ال�صخ�صية  بق�صاياهم  يتعلق  فيما  الن�صح  تقدمي  اأو  الدرا�صية 

الإن�صانية من ثقة واحرتام واهتمام.

البع�س  لدى  واأنه  التدري�س،  هيئة  بع�صو  الت�صال  يرتددون يف  الطلبة  بع�س  اأن  ولوحظ 

اجتاهات �صلبية نحو ع�صو هيئة التدري�س ب�صبب عدم اهتمامه باآرائهم ومقرتحاتهم يف حني 

ي�صعر بع�صهم الآخر بتح�صن اجتاهاتهم نحو ع�صو هيئة التدري�س بعد اللقاء الأول. 

 ونظراً للتو�صع والتطور الذي اأ�صاب املجتمعات اجلامعية، ومنها كليات الرتبية الريا�صية 

يف اجلامعات الأردنية التي ت�صاعف اأعداد طلبتها يف ال�صنوات الأخرية واأدى من ثّم اإىل زيادة 

عنه  نتج  مما  املختلفة،  التعليمية  الأن�صطة  يف  ملحوظة  زيادة  جنمت  فقد  املدر�صني،  عدد 

الت�صال  اأهمية  التاأكيد على  هنا لبد من  ومن  والطلبة.  املدر�صني  بني  عالقات مت�صابكة 
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واحلاجة اإليه بغر�س املحافظة على العملية التعليمية وحتقيق اأهدافها.480

ونظرا اإىل اأهمية وجود قنوات مفتوحة وفعالة تعزز العالقات بني اأع�صاء هيئة التدري�س 

والطلبة ملا لها من اأهمية كبرية يف العملية الرتبوية والأكادميية، وملا لأع�صاء هيئة التدري�س 

باأهمية  الباحثون  �صعر  فقد  اجلامعة،  وجودهم يف  الطلبة طوال مدة  يحدثونه يف  اأثر  من 

الريا�صية يف  القيام بدرا�صة عن درجة ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية 

اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء هيئة التدري�س.

ت�ساوؤلت الدرا�سة

ت�صعى هذه الدرا�صة لالإجابة عن الت�صاوؤلني الآتيني: 

اجلامعات  يف  الريا�صية  الرتبية  كليات  طلبة  لدى  الأكادميي  الت�صال  ممار�صة  درجة  ما   -1

الأردنية مع اأع�صاء هيئة التدري�س ؟

2- هل هناك فروق ذات دللة اإح�صائية يف درجة ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات 

الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء هيئة التدري�س تعزى ملتغريات اجلن�س، ومكان 

الإقامة، وامل�صتوى الدرا�صي للطالب، واملعدل الرتاكمي للطالب، واجلامعة؟

اأهداف الدرا�سة 

تهدف هذه الدرا�صة التعرف اإىل درجة ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية 

املعاملة  يف  العدالة  حيث  من  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  مع  الأردنية  اجلامعات  يف  الريا�صية 

اإذا كان هناك فروق يف درجة ممار�صة  والحرتام والثقة والهتمام، كما هدفت اإىل معرفة ما 

الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء هيئة 

الرتاكمي  واملعدل  للطالب،  الدرا�صي  وامل�صتوى  الإقامة،  ومكان  اجلن�س،  باختالف  التدري�س 

للطالب، واجلامعة.

اأهمية الدرا�سة 

يزيد من اأهمية هذه الدرا�صة كونها تراعي خ�صو�صية كلية الرتبية الريا�صية بو�صفها 

جتمع بني ال�صقني النظري )داخل قاعة التدري�س(، والعملي )داخل ال�صالة الريا�صية اأو امللعب(، 

ومن ثمَّ تقي�س درجة الت�صال يف احلالتني معاً.

يف  الريا�صية  الرتبية  كليات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  الدرا�صة  هذه  نتائج  و�صت�صاعد 

د. حممود حتاملة، د. اأحمد ح�سني، د. راتب داود، اأ. عبداملنعم ابو طبنجة درجة ممار�سة االت�سال االأكادميي
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481

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

التعرف اإىل مواطن القوة وال�صعف يف واقع الت�صال احلايل مع الطلبة، و�صت�صاهم يف تطوير 

اأ�صاليب ات�صال فعالة مع الطلبة تعزز الثقة وتفر�س الحرتام والعدالة وتثري الهتمام وهو ما 

ي�صاعد على اإيجاد اأجواء من التعاون والإيجابية بني الطلبة وهيئة التدري�س. 

تعريف امل�سطلحات

االت�سال االأكادميي : هو كل ات�صال فعال يوؤثر ب�صكل اأو باآخر يف حتقيق اأهداف الت�صال املرجوة 

اجلامعات  يف  الريا�صية  الرتبية  كليات  يف  التدري�س  هيئة  واأع�صاء  البكالوريو�س  طلبة  بني 

الأردنية، ويقا�س ذلك من خالل درجة ا�صتجابة عينة الدرا�صة على اأداة الدرا�صة املعدة لهذا 

وجمال  الهتمام،  جمال  و  الثقـة،  جمال  هي:  جمالت  اأربعة  على  ا�صتملت  والتي  الغر�س 

العدالة، وجمال الحتـرام. 

الطلبة: هم طلبة البكالوريو�س يف كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية وامل�صجلني 

يف الف�صل الدرا�صي الأول من العام اجلامعي )2009/2008(. 

ع�سو هيئة التدري�س: هو الأ�صتاذ اأو الأ�صتاذ امل�صارك اأو الأ�صتاذ امل�صاعد اأو املدر�س الذي يقوم 

مبهام التدري�س لطلبة البكالوريو�س يف اجلامعات الأردنية.

وهي  الريا�صية  الرتبية  يف  البكالوريو�س  درجة  متنح  التي  الأردنية  اجلامعات  هي  اجلامعات: 

)الأردنية، والريموك، وموؤتة، والها�صمية( 

حمددات الدرا�سة 

عند تعميم هذه الدرا�صة يجب اأخذ املحددات الآتية بعني العتبار:

اجلامعي  العام  الأول من  الدرا�صي  الف�صل  الدرا�صة خالل  تنفيذ هذه  الزماين: مت  ال�صياق   -

.)2009/2008(

- ال�صياق املكاين : اقت�رشت هذه الدرا�صة على طلبة كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات 

الأردنية مبرحلة البكالوريو�س.

لدى  الأكادميي  الت�صال  ممار�صة  درجة  قيا�س  امل�صتخدمة يف  بالأداة  الدرا�صة  نتائج  تتحدد   -

طلبة كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء هيئة التدري�س واملطورة من 

قبل الباحثني.
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طريقه البحث واإجراءاتها:482

منهاج الدرا�سة 

ممار�صة  درجة  اإىل  التعرف  ي�صتق�صي  الذي  التحليلي  الو�صفي  املنهج  الباحثون  اعتمد 

الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء هيئة 

التدري�س، اإذ يعد هذا املنهج مالئماً للدرا�صة احلالية.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

يف  الريا�صية  الرتبية  كليات  يف  البكالوريو�س  طلبة  جميع  من  الدرا�صة  جمتمع  تكون 

اجلامعات الأردنية وهي )الأردنية، والريموك، وموؤتة، والها�صمية( وامل�صجلني للف�صل الدرا�صي 

الأول من العام اجلامعي )2009/2008(. والبالغ عددهم )3490( طالباً وطالبة. منهم )1312( 

طالبا، و)2178( طالبة. يو�صح ذلك، اأما عينة الدرا�صة فتكونت من )350( طالباً وطالبة. 

وت�صكل هذه العينة ما يقارب )10%( من جمتمع الدرا�صة. وقد مت اختيار العينة بالطريقة 

الع�صوائية الطبقية. واجلدول رقم )1( يو�صح ذلك: 

اجلدول رقم )1(

توزيع اأفراد جمتمع وعينة الدرا�سة

عينة الدرا�سةجمتمع الدرا�سة الكلي

الن�سبةاملجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكوراجلامعة

10٪40759310004159100االأردنية

10٪41158910004160101الريموك

10٪33671410503471105موؤتة

10٪176264440182644الها�سمية

10٪131223783490133217350املجموع

اأداة الدرا�سة 

اأ�صا�صية جلمع  و�صيلة  بو�صفها  ال�صتبانه  الباحثون  ا�صتخدم  الدرا�صة  اأهداف  لتحقيق 

البيانات، اإذ قاموا باإعداد ا�صتبانة من خالل ما ياأتي:

الدرا�صات  من  ال�صتفادة  وكذلك  الدرا�صة،  مبو�صوع  املتعلق  النظري  الأدب  على  الطالع   -

ال�صابقة التي لها �صلة باملو�صوع، كدرا�صة الغافري )2000( ودرا�صة ال�رشمان )1999(، ودرا�صة 

اخل�صاونة )1998(.

- بناء على مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�صات ال�صابقة مت حتديد اأداة الدرا�صة وجمالتها الأربعة 

وفقراتها ب�صورتها الأولية مبا يتنا�صب وبيئة الدرا�صة.

د. حممود حتاملة، د. اأحمد ح�سني، د. راتب داود، اأ. عبداملنعم ابو طبنجة درجة ممار�سة االت�سال االأكادميي
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

- مت اإجراء بع�س املقابالت مع بع�س الطلبة من كليات الرتبية الريا�صية ومت ت�صجيل مالحظاتهم 

ومقرتحاتهم حول مو�صوع الدرا�صة.

- مت اقرتاح جمموعة من الفقرات من خالل ما �صبق من اإجراءات بهدف حتديد الفقرات ب�صكل 

نهائي.

بهدف  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  الأ�صاتذة  من  على جمموعة  بفقراتها  ال�صتبانة  عر�س  مت   -

حتكيمها من اأ�صاتذة يف اجلامعات الأردنية وعددهم ع�رشة حمكمني، وذلك ملعرفة مدى مالءمة 

بع�صها  و�صطب  الفقرات  بع�س  تعديل  مت   - الدرا�صة،  اأهداف  ولتحقيق  الفقرات ملجالتها 

واإ�صافة فقرات جديدة بناء على راأي املحكمني، لت�صبح ب�صورتها النهائية مكونة من اأربعة 

جمالت و)52( فقرة موزعة على اأربعة جمالت على النحو الآتي:

- جمال الثقـة )13( فقرة.

- وجمال الهتمام )18( فقرة.

- جمال العدالة )10( فقرات.

- جمال الحتــرام )11( فقرة. 

- ا�صتملت ال�صتبانة يف �صورتها النهائية على ق�صمني: الق�صم الأول ويتكون من البيانات 

ال�صخ�صية. اأما الق�صم الثاين فهو الذي يتكون من جمالت الدرا�صة الأربعة وفقراتها وعددها 

)52( فقرة.

- وتكون �صلم الإجابة من خم�صة بدائل اأعدت بطريقة ليكرت وذلك على النحو الآتي: درجة 

املوافقة ب�صدة )5( درجات، درجة املوافقة )4( درجات، درجة حمايد)3( درجات، درجة غري موافق)2( 

درجات، ودرجة غري موافق)1( درجة واحدة. وامللحق رقم )2( يبني ال�صتبانة يف �صورتها الأولية.

�سدق الأداة 

مت التاأكد من �صدق الأداة من خالل �صدق املحتوى املرتبط بعر�س الأداة على جمموعة من 

ال�صتبانة  فقرات  التاأكد من مالءمة  وقد طلب منهم  التدري�س(  )اأع�صاء هيئة  املحكمني 

ملو�صوعها وبعد اإجراء التعديالت عليها يف �صوء مالحظات الأ�صاتذة املحكمني اأ�صبح عدد 

الفقرات )52( فقرة. حيث مت اعتماد الفقرات التي اأجمع عليها )70%( فاأكرث من املحكمني.

ثبات الأداة 

مت بطريقة اإعادة )Test- Retest) بفارق زمني مدته اأ�صبوعان على جمموعة تاألفت من 
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)36( من الطالب والطالبات خارج عينة الدرا�صة، وتبني اأن معامل ثبات الأداة الكلي بلغ )0.86( 484

وبهدف زيادة الدقة يف ثبات الختبار قام الباحثون بح�صاب معامل الت�صاق الداخلي وذلك 

با�صتخدام معادلة األفا كرونباخ )Cronbach- Alpha) فكان الثبات لالختبار الكلي )00.95( 

وعد هذا املقدار من الثبات دال على الثبات وكافياً لأغرا�س هذه الدرا�صة. واجلدول رقم )2( يبني 

معامالت ثبات الختبار با�صتخدام كرونباخ األفا للمجالت الفرعية يف الأداة.

اجلدول رقم )2(

معامالت ثبات االختبار با�ستخدام كرونباخ األفا للمجاالت الفرعية لالأداة

معامل الثباتاملجاالت

0.95جمال الثقة

0.89جمال االهتمام

0.91جمال العدالة

0.93جمال االحرتام

0.95معدل الثبات الكلي

اإجراءات ت�سحيح اأداة الدرا�سة 

لإجراءات ت�صحيح اأداة الدرا�صة قام الباحثون بتق�صيم درجة ممار�صة الت�صال الأكادميي اإىل 

ثالثة م�صتويات. مرتفع )اأكرب من 3.5( ومتو�صط )2.5-3.49( ومنخف�س )اأقل من 2.5( علماً 

اأداة الدرا�صة توزع يف خم�صة م�صتويات موافق ب�صدة  باأن �صلم بدائل الإجابات عن فقرات 

)5( درجات، موافق )4( درجات، حمايد )3( درجات، غري موافق )2( درجتان، غري موافق ب�صدة )1( 

درجة واحدة. 

املعاجلات الإح�سائية

والنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات  ا�صتخدام  مت  الدرا�صة  ت�صاوؤلت  عن  الإجابة  لغايات 

واختبار �صيفيه ملعرفة  للمتغريات  الأحادي  التباين  )t-test( وحتليل  التائي  والختبار  املعيارية 

الفروق بني املتو�صطات احل�صابية.

عر�ص النتائج ومناق�ستها 

�صيتم عر�س النتائج ومناق�صتها وفقاً لت�صاوؤلتها:

د. حممود حتاملة، د. اأحمد ح�سني، د. راتب داود، اأ. عبداملنعم ابو طبنجة درجة ممار�سة االت�سال االأكادميي
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

اأولً: عر�ص نتائج الت�ساوؤل الأول ومناق�ستها

الرتبية  كليات  طلبة  لدى  الأكادميي  الت�صال  ممار�صة  درجة  ما  على:  ال�صوؤال  هذا  ن�س 

الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء هيئة التدري�س؟

لالإجابة عن هذا الت�صاوؤل مت ح�صاب املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لإجابات اأفراد 

عينة الدرا�صة على كل من جمالت الدرا�صة الأربعة. و�صيتم تالياً عر�س النتائج ومناق�صتها 

تبعاً ملجالت الدرا�صة الأربعة. واجلدول رقم )3( يو�صح ذلك: 

اجلدول رقم )3(

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الإجابات اأفراد

عينة الدرا�سة على املجاالت ككل

الجتاهاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيعدد الفقراتالرتبةاملجاالترقم املجال

منخف�س4131.960.81الثقة1

متو�سط1182.870.74االهتمام2

منخف�س3102.130.81العدالة3

متو�سط2112.780.64االحرتام4

منخف�س522.430.51الدرجة الكّلية

يالحظ من النتائج الواردة يف اجلدول رقم )3( اأن الدرجة الكلية ملمار�صة الت�صال الأكادميي 

التدري�س جاءت  اأع�صاء هيئة  الأردنية مع  اجلامعات  الريا�صية يف  الرتبية  لدى طلبة كليات 

الثاين والثالث. فجاء )جمال الهتمام( يف  منخف�صة، وجاءت بدرجة متو�صطة يف املجالني 

املرتبة الأوىل مبتو�صط ح�صابي )2.87( وانحراف معياري )0.74( وجاء )جمال الحرتام( يف املرتبة 

الثانية مبتو�صط ح�صابي )2.78( وانحراف معياري )0.64( يف حني جاءت درجة ممار�صة الت�صال 

الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء هيئة التدري�س 

منخف�صة يف املجالني الثالث والرابع. فجاء )جمال العدالة( يف املرتبة الثالثة مبتو�صط ح�صابي 

)2.13( وانحراف معياري )0.81(. وجاء )جمال الثقة( يف املرتبة الرابعة الأخرية مبتو�صط ح�صابي 

)1.96( وانحراف معياري )0.81(.

 وميكن تف�صري هذه النتائج بقلّة توافر املهارات والقدرات الأ�صا�صية لالت�صال لدى الطرفني. 

اإذ اإن الطالب يكتفي باللقاءات مع ع�صو هيئة التدري�س يف املحا�رشة، بالإ�صافة اإىل �صيق 

الوقت لدى ع�صو هيئة التدري�س لتفريغ عدد اأكرب من ال�صاعات املكتبية، وكذلك قلة اللقاءات 

الرتبوية التي جتمع بني اأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعة والطلبة خارج نطاق املحا�رشة. فاإن 

مثل هذه اللقاءات الرتبوية توثق العالقة الأكادميية بني الطرفني، وذلك عن طريق طرح الأفكار 

التخفيف من  اأو  احلل  اأن جتد �صبيل  التي ميكن  امل�صكالت  الدرا�صة وطرح  والآراء حول �صري 
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حدتها، حيث ميكن من خالل هذه اللقاءات طرح احللول املنا�صبة لتفعيل عملية الت�صال.486

ثانياً: عر�ص نتائج الت�سـاوؤل الثاين ومناق�ستها

الت�صال  ممار�صة  درجة  يف  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  هناك  هل  على:  ال�صوؤال  هذا  ن�س 

الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء هيئة التدري�س 

تعزى ملتغريات اجلن�س، ومكان الإقامة، وامل�صتوى الدرا�صي للطالب، واملعدل الرتاكمي للطالب، 

واجلامعة؟

لالإجابة عن هذا الت�صاوؤل مت تق�صيمه اإىل خم�صة اأ�صئلة فرعية هي الآتية:-

1. هل هناك فروق ذات دللة اإح�صائية يف درجة ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات 

الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء هيئة التدري�س تعزى ملتغري اجلن�س؟

لالإجابة عن هذا الت�صاوؤل مت ح�صاب املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ونتائج اختبار 

)ت( لدرجة ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية 

مع اأع�صاء هيئة التدري�س وح�صب متغري اجلن�س واجلدول رقم )4( يبني ذلك.

اجلدول رقم )4(

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار )ت( ح�سب متغري اجلن�س

رقم 

املجال
املجال

االإناثالذكور
قيمة 

)ت(

م�ستوى 

الداللة
املتو�سط 

ح�سابي

االنحراف 

معياري

املتو�سط 

ح�سابي

االنحراف 

معياري

0.001*2.700.672.830.613.189الثق�ة1

0.001*2.020.792.200.823.321االهتمام2

0.001*1.810.762.060.824.818العدالة3

0.001*1.780.651.970.644.545االحرتام4

0.001*2.080.822.240.794.158الدرجة الكلية

.)0.05≤α( م�ستوى الداللة االإح�سائية *

يالحظ من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم )4( وجود فروق ذات دللة اإح�صائية يف جميع 

املجالت وكذلك يف الدرجة الكلية للمجالت. وجميع الفروق كانت ل�صالح الإناث. اأي اإن درجة 

ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء 

هيئة التدري�س لدى الإناث اأكرث من الذكور.

رمبا يعزى ذلك اإىل اأّن العدد الأكرب من طلبة كليات الرتبية الريا�صية هم من الإناث وهذا 

قد يجعل طرق الت�صال اأكرث بني اأع�صاء هيئة التدري�س والطالبات فاإّن زيادة عدد الطالبات 

يف ال�صعبة الواحدة يجعلهّن اأكرث ج�صارة يف ال�صوؤال وامل�صاركة �صواء داخل املحا�رشة اأو يف 

د. حممود حتاملة، د. اأحمد ح�سني، د. راتب داود، اأ. عبداملنعم ابو طبنجة درجة ممار�سة االت�سال االأكادميي
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

اأن هناك هوة  التدري�س  اأع�صاء هيئة  التدري�س يف املكتب. وكذلك يدرك  اأع�صاء هيئة  زيارة 

بني ما يقدم من مواد عملية يف الثانوية العامة وبني ما يقدم من مواد عملية يف تخ�ص�س 

اأثناء  اأكرث  يف  الرتبية الريا�صية يف اجلامعة يجعل خطوط الت�صال بني املدربني والطالبات 

الإر�صاد والن�صح حول الطرق املختلفة لإتقان املهارات مما يفتح املجال لزيادة عنا�رش الت�صال 

بني الطالبات واأع�صاء هيئة التدري�س مقارنة مع الطلبة الذكور. واتفقت هذه النتيجة مع 

درا�صة الغافري )2000( ومع نتيجة درا�صة )Takizawa, 1998) واختلفت مع درا�صة ال�رشمان 

)1999( ودرا�صة اخل�صاونة )1998(. 

2. هل يوجد فروق ذات دللة اإح�صائية لدرجة ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات 

الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء هيئة التدري�س تعزي ملتغري مكان الإقامة؟ 

ونتائج  املعيارية  والنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات  ح�صاب  مت  الت�صاوؤل  هذا  عن  لالإجابة 

اختبار )ت( لدرجة ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات 

الأردنية مع اأع�صاء هيئة التدري�س ح�صب متغري مكان الإقامة واجلدول رقم )5( يبني ذلك.

اجلدول رقم )5(

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار )ت(

ح�سب متغري مكان االإقامة.

ل
جا

مل
 ا

م
ق

ر

                 مكان الإقامة

املجال

الريفاملدينة

قيمة 

)ت(

م�ستوى 

الداللة
املتو�سط 

ح�سابي

االنحراف 

معياري

املتو�سط 

ح�سابي

االنحراف 

معياري

0.001*2.880.702.860.783.254الثق�ة1

0.001*2.730.652.810.632.467االهتمام2

2.060.752.170.851.8120.675العدالة3

1.880.772.010.830.4190.70االحرتام4

2.390.632.480.740.8250.511الدرجة الكلية

.)0.05≤α( م�ستوى الداللة االإح�سائية *

اإح�صائية يف  دللة  ذات  فروق  وجود   )5( رقم  اجلدول  الواردة يف  النتائج  يالحظ من خالل 

املجالني الأول والثاين )جمال الثقة، وجمال الهتمام( فكانت الفروق يف جمال الثقة ل�صالح 

الطلبة �صكان املدينة. يف حني كانت الفروق يف جمال الهتمام ل�صالح الطلبة �صكان الريف. 

الدرجة  يف  وكذلك  والحرتام(  )العدالة،  والرابع  الثالث  املجالني  يف  فروق  تظهر  مل  كذلك 

الكلية للمجالت.

اإح�صائية عند  ذات دللة  يت�صح عدم وجود فروق   )5( رقم  ا�صتعرا�س اجلدول  ومن خالل 
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م�صتوى الدللة )α≥0.05( تبعاً ملتغري مكان الإقامة. اأي لي�س هناك اأثر ملكان الإقامة يف درجة 488

ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء 

هيئة التدري�س.

وميكن تف�صري هذه النتيجة باأن طبيعة تخ�ص�س الرتبية الريا�صية ومبا يت�صمنه التخ�ص�س 

من م�صاقات عملية واأخرى نظرية جلميع الطالب رمبا يخفف من الفروقات بني الطلبة يف 

الطلبة على  اإقامة  دور ملكان  لي�س هناك  اأي  التدري�س.  اأع�صاء هيئة  الت�صال مع  مو�صوع 

ات�صاله مع اأع�صاء هيئة التدري�س فيما يتعلق باجلانب الأكادميي. 

الرتبية  كليات  طلبة  لدى  الأكادميي  الت�صال  ممار�صة  لدرجة  دللة  ذات  فروق  يوجد  هل   .3

الدرا�صي  امل�صتوى  ملتغري  تعزي  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  مع  الأردنية  اجلامعات  يف  الريا�صية 

للطالب ؟ 

ونتائج  املعيارية  والنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات  ح�صاب  مت  الت�صاوؤل  هذا  عن  لالإجابة 

اختبار )ت( لدرجة ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات 

الأردنية مع اأع�صاء هيئة التدري�س وح�صب متغري امل�صتوى الدرا�صي للطالب واجلدول رقم )6( 

يبني ذلك.

اجلدول رقم )6(

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار )ت(

ح�سب متغري امل�ستوى الدرا�سي للطالب

رقم 

املجال

                امل�ستوى الدرا�سي 

                            للطالب

املجال

ال�سنة الرابعةال�سنة الأوىل

قيمة 

)ت(

م�ستوى 

الداللة
املتو�سط 

ح�سابي

االنحراف 

معياري

املتو�سط

ح�سابي

االنحراف

معياري

2.980.702.790.770.7520.17الثق�ة1

0.001*2.770.752.940.723.297االهتمام2

2.210.692.140.710.9180.22العدالة3

0.001*2.520.792.700.673.189االحرتام4

2.700.682.840.791.0910.56الدرجة الكلية

.)0.05≤α( م�ستوى الداللة االإح�سائية *

اإح�صائية يف  دللة  ذات  فروق  وجود   )6( رقم  اجلدول  الواردة يف  النتائج  يالحظ من خالل 

ال�صنة  طلبة  اجتاهات  ل�صالح  الفروق  فكانت  الحرتام(  وجمال  الهتمام،  )جمال  املجالني 

الرابعة. كذلك مل تظهر فروق يف املجالني الأول )الثقة( والثالث )العدالة( وكذلك يف الدرجة 

التدري�س يف  هيئة  اأع�صاء  مع  الأكادميي  الت�صال  نحو  الطلبة  لجتاهات  للمجالت  الكلية 

د. حممود حتاملة، د. اأحمد ح�سني، د. راتب داود، اأ. عبداملنعم ابو طبنجة درجة ممار�سة االت�سال االأكادميي
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489

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية.

و عند ا�صتعرا�س اجلدول رقم )6( يت�صح عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 

الدللة )α≥0.05( تبعاً ملتغري امل�صتوى الدرا�صي اأي لي�س هناك اأثر مل�صتوى الطالب الدرا�صي 

يف درجة ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية 

مع اأع�صاء هيئة التدري�س.

وميكن اأن تكون هذه النتيجة منطقية اإذ اإن ما هو مطلوب من اجلانب الأكادميي من طلبة 

ال�صنة الأوىل وطلبة ال�صنة الرابعة هي متطلبات مل�صاقات خمتلفة ويبقى الفرق هو القدرات 

الفردية للطلبة. ومن ثّم فاإن م�صتوى الطالب الدرا�صي لي�س له اأثر يف الت�صال الأكادميي مع 

اأع�صاء هيئة التدري�س.

4. هل يوجد فروق ذات دللة اإح�صائية لدرجة ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات 

الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء هيئة التدري�س تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي 

للطالب ؟ 

  لالإجابة عن هذا الت�صاوؤل مت ا�صتخدام حتليل التباين الأحادي )One Way ANOVA) ملعرفة 

ما اإذا كان هناك فروق ذات دللة اإح�صائية لدرجة ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات 

الرتاكمي  املعدل  التدري�س ح�صب  هيئة  اأع�صاء  مع  الأردنية  اجلامعات  الريا�صية يف  الرتبية 

للطالب واجلدول رقم )7( يبني ذلك.

اجلدول رقم )7(

نتائج حتليل التباين االأحادي الأثر معدل الطالب الرتاكمي يف

 اجتاهات الطلبة نحو االت�سال االأكادميي

رقم 

املجال
املجــال

معدل الطالب الرتاكمي

قيمة 

ف

م�ستوى 

الداللة

حتت املراقبةمقبولجيدجيد جداممتاز

املتو�سط 

احل�سابي

املتو�سط 

احل�سابي

املتو�سط 

احل�سابي

املتو�سط 

احل�سابي

املتو�سط 

احل�سابي

0.02*3.062.842.792.762.653.64الثقة1

0.01*2.812.762.792.672.712.17االهتمام2

2.822.852.732.702.480.860.51العدالة3

2.912.882.832.752.640.950.35االحرتام4

0.01*2.892.832.792.722.623.22الدرجة الكلية

.)0.05≤α( م�ستوى الداللة االإح�سائية *

يت�صح من اجلدول رقم )7( وجود فروق ذات دللة اإح�صائية يف املجالني )جمال الثقة، وجمال 
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يف 490 اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  تظهر  ومل  للمجالت.  الكلية  الدرجة  يف  وكذلك  الهتمام( 

املجالني الثالث والرابع )العدالة، والحرتام(.

وللك�صف عن الفروق الدالة اإح�صائيا بني املتو�صطات احل�صابية ملجالت درجة ممار�صة الت�صال 

الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء هيئة التدري�س 

ح�صب متغري معدل الطالب الرتاكمي ا�صتخدم الباحثون و اختبار �صيفيه ملقارنة املتو�صطات 

واجلدول رقم )8( يو�صح ذلك. 

اجلدول رقم)8(

اختبار �سيفيه لبيان م�سدر الفروق يف معدل الطالب الرتاكمي

املجال
املعدل الرتاكمي 

للطالب

املتو�سط 

احل�سابي
ممتاز

جيد 

جدا
مقبولجيد

حتت 

املراقبة

الثقة

***3.06ممتاز

2.84جيد جدا

2.79جيد

2.76مقبول

2.65حتت املراقبة

االهتمام

****2.81ممتاز

2.76جيد جدا

2.79جيد

2.67مقبول

2.71حتت املراقبة

الدرجة 

الكلية

****2.89ممتاز

2.83جيد جدا

2.79جيد

2.72مقبول

2.62حتت املراقبة

الفروق يف معدل الطالب  اأن  اأظهرت  التي  نتائج اختبار �صيفيه   )8( يو�صح اجلدول رقم 

الرتاكمي على املجالني )جمال الثقة، وجمال الهتمام( وعلى الدرجة الكلية كانت ل�صالح 

الطلبة ذوي املعدل الرتاكمي )ممتاز(. اأي اأن درجة ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات 

عند  ايجابية  اأكرث  تكون  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  مع  الأردنية  اجلامعات  الريا�صية يف  الرتبية 

الطلبة املتفوقني اأكادميياً ومعدلتهم الرتاكمية )ممتاز(، من غريهم من الطلبة الأقل معدلً. 

ويعزو الباحثون ذلك اإىل اأن الطالب املتفوق درا�صيا ي�صعى لأن تكون عالقاته مع اأع�صاء 

هيئة التدري�س متميزة، اإذ يبقى على دوام التوا�صل معهم من حيث ال�صوؤال عن امل�صاقات 

د. حممود حتاملة، د. اأحمد ح�سني، د. راتب داود، اأ. عبداملنعم ابو طبنجة درجة ممار�سة االت�سال االأكادميي
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ومن ثّم الزيارة امل�صتمرة اإىل مكاتبهم ف�صال عن امل�صاركة يف املحا�رشات ب�صورة فعالة، مما 

يزيد من تقدير املدر�س له، ومن ثّم النطباع اجليد والنظرة الإيجابية للمجموعة املتميزة من 

الطلبة.

5. هل يوجد فروق ذات دللة اإح�صائية لدرجة ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات 

الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء هيئة التدري�س تعزي ملتغري اجلامعة ؟ 

 (One Way ANOVA( الأحادي  التباين  حتليل  ا�صتخدام  مت  الت�صاوؤل  هذا  عن  لالإجابة    

ملعرفة ما اإذا كان هناك فروق ذات دللة اإح�صائية لدرجة ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة 

كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع اأع�صاء هيئة التدري�س ح�صب متغري اجلامعة 

واجلدول رقم )9( يبني ذلك. 

اجلدول رقم )9(

نتائج حتليل التباين االأحادي الأثر اجلامعة يف اجتاهات الطلبة نحو االت�سال االأكادميي

رقم 

املجال

املجال

اجلامعة

قيمة  

ف

م�صتوى 

الدللة

الها�سميةموؤتةالريموكاالأردنية

املتو�سط 

احل�سابي

املتو�سط 

احل�سابي

املتو�سط 

احل�سابي

املتو�سط 

احل�سابي

2.812.883.022.820.6190.14الثقة1

2.762.732.842.790.5830.36الهتمام2

2.132.082.351.960.48600.19العدالة3

2.432.162.672.650.9810.85االحرتام4

2.532.462.722.560.8600.41الدرجة الكلية

.)0.05≤α( م�ستوى الداللة االإح�سائية *

يت�صح من اجلدول رقم )9( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية يف جميع جمالت الدرا�صة 

لدرجة ممار�صة الت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية مع 

اأع�صاء هيئة التدري�س، وذلك ح�صب متغري اجلامعة. 

ويعزو الباحثون هذه النتيجة اإىل اأن طبيعة تخ�ص�س الرتبية الريا�صية وما حتتويه اخلطط 

من م�صاقات �صواء مواد عملية اأو مواد نظرية، هي تقريبا موحدة بني اجلامعات الأردنية، ومن 

ثّم ل فرق بني جامعة واأخرى فيما تقدم لطلبة تخ�ص�س الرتبية الريا�صية من مو�صوعات. 

وبناء على اإجابات الطلبة فاإن العالقة بني الطالب وع�صو هيئة التدري�س تاأخذ جانبا علمياً، 

ولي�س هناك فرق بني جامعة واأخرى يف هذا املجال. 
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- تنظيم لقاءات منظمة بني اأع�صاء هيئة التدري�س يف كليات الرتبية الريا�صية والطلبة.

- �رشورة معاجلة الق�صور يف النواحي الإدارية والأكادميية التي توؤثر يف فاعلية الت�صال داخل 

كليات الرتبية الريا�صية يف اجلامعات الأردنية.

- التقليل من الأعباء الإدارية امللقاة على عاتق اأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعة يف كليات 

الرتبية الريا�صية. حتى يتمكن من زيادة ال�صاعات املكتبية للطلبة. ومن ثّم ينعك�س ذلك على 

العالقة بني الطالب وع�صو هيئة التدري�س.

- التقليل من عدد الطلبة الذين ي�رشف عليهم املر�صد الأكادميي الواحد، حتى يتمكن ع�صو 

حول  ال�صتف�صار  من  الكايف  الوقت  الطلبة  اإعطاء  من  الأكادميي(  )املر�صد  التدري�س  هيئة 

الأمور املتعلقة بالإر�صاد وال�صتفادة من خربات الأ�صتاذ وتوجيهاته.

- تدريب الطلبة يف كليات الرتبية الريا�صية على ال�صتخدام الأمثل لأجهزة الت�صال احلديثة 

يخ�س  فيما  الأفكار  لتبادل  ب�صكل م�صتمر،  الطلبة  للحوار مع  املجال  وفتح  الإنرتنت،  مثل 

تخ�ص�صاتهم وم�صتقبلهم.
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