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فاعلية برنامج إرشادي سلوكي يف تنمية مهارات االتصال
لطالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى قياس فعالية برنامج إرشادم سمككي في

الحياة الجامعية مف خبلؿ نقؿ الخبرات كالمعارؼ مف جيؿ إلى

تنمية ميارات االتصاؿ لطبلب جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز.

جيؿ ،كتبادؿ األفكار كالمشاعر ،كالتحاكر بيف الطبلب ،كقدرة

تككنت عينة الدراسة مف ( )145طالبان كطالبةن ،منيـ ( )107إناث،

الفرد عمى القياـ بيذه العمميات بنجاح يسمى ميارات االتصاؿ.

ك( )38ذككر مف طبلب كمية التربية بالخرج ،كما تـ تطبيؽ البرنامج

كأكد العديد مف الباحثيف القرعاف]1[ ،؛ إبراىيـ]2[ ،؛

اإلرشادم السمككي عمى عينة الدراسة ،حيث تككف البرنامج مف ()10

الشكبكي]3[ ،؛ بنات]4[ ،؛ حميدات ]5[ ،عمى أىمية ىذه

جمسات تدريبية ،مدة كؿ منيا ( )50دقيقة .كاستخدـ بالدراسة مقياس

الميارات ،إال أنو يبلحظ أف كثي انر مف طبلب الجامعات يفتقركف

ميارات االتصاؿ كىك مف إعداد الباحثة .كبعد تحميؿ النتائج تبيف أف

إلييا ،كال يخفى بأف االتصاؿ بيف الطبلب داخؿ الحرـ الجامعي

ىناؾ فاعمية لمبرنامج في تنمية ميارات االتصاؿ لدل اإلناث أكثر مف

لو أثر كبير عمى أدائيـ األكاديمي كتكيفيـ النفسي كاالجتماعي

الذككر .ككانت الفاعمية ذات فركؽ دالو إحصائية لمستكل السنة

داخؿ الجامعة كخارجيا .فنجاح الطالب في عبلقاتو كتكاصمو

الدراسة الرابعة أكثر مف السنة األكلى.

مع زمبلئو كأساتذتو لو األثر اإليجابي عمى نفسيتو كبالتالي عمى

الكممات المفتاحية :ميارات االتصاؿ ،البرنامج االرشادم السمككي.

أدائو األكاديمي مما ينعكس عمى عبلقتو مع محيطو بشكؿ عاـ.

 .1المقدمة
إف االنخراط في الحياة الجامعية مف أىـ المراحؿ في

كمف خبلؿ تكاصؿ الباحثة مع طالبات الجامعة الحظت

حياة الطالب الجامعي بسبب ما تضيفو مف فرص النمك

اء مع المدرسات أك
ضعؼ مياراتيف في مجاؿ االتصاؿ سك ن

الشخصي مف خبلؿ االتصاؿ مع طبلب كمدرسيف مف بيئات

حتى فيما بينيف ،بؿ تعدت ذلؾ في بعض األحياف إلى ظيكر

كثقافات متباينة ،كفي بعض األحياف يكاجو فييا الطالب بعض

بعض المشاحنات كالمشادات التي تنشأ بيف الطالبات نتيجة

التحديات كالصعكبات في مجاؿ االتصاؿ التي تجعمو خارج

ضعؼ االتصاؿ ،كاختبلؼ عكامؿ عدة كالثقافة كالبيئة األسرية

نطاؽ الراحة .لذا يبلحظ أف أحد ىذه التحديات قد يككف ناتجان

التي عشف فييا قبؿ مرحمة الجامعة ،كاالختبلؼ في كجيات
النظر ككيفية التعبير عنيا .لذا ال بد مف اتقاف ميارات االتصاؿ

عف فقداف ميارات االتصاؿ الجيدة مع بيئتو الجامعية بما فييا
مف أصدقاء كمدرسيف .كفي نفس الكقت تصبح مشكمة االتصاؿ

لتحقيؽ التفاعؿ كالنمك االجتماعي السميـ .مف ىنا فقد جاءت

مف أكبر التحديات التي يعاني منيا الطمبة بشكؿ عاـ كالطمبة

ىذه الدراسة لتحاكؿ سد النقص في ىذا المجاؿ مف خبلؿ

الجدد خاصة ،حيث يكاجيكف فترات ضغط دراسي ال يترؾ ليـ

تدريبيف عمى برنامج إرشادم سمككي لتنمية ميارات االتصاؿ،

كقتان كافيان لميارات التكاصؿ كاالتصاؿ ،كىذا يؤدم في معظـ

كما تـ إشراؾ قسـ الذككر بالدراسة بعد التكاصؿ مع بعض
الزمبلء كالتأكد مف حاجة طبلبيـ ليذا البرنامج.

األحياف إلى التسكيؼ في أداء الكاجبات كعدـ االلتزاـ بمكاعيد

 .2مشكمة الدراسة

المحاضرات .أما الطمبة المقدميف عمى التخرج فإنيـ أكثر

برزت ىذه المشكمة مف خبلؿ مبلحظة الباحثة أثناء عمميا

اتصاالن كتكاصبلن مع بيئاتيـ الجامعية.

كعضكة ىيئة التدريس الجامعي ،ككرئيسة لكحدة اإلرشاد كالتكجيو

كتعتبر ميارات االتصاؿ مفتاحان لمتعمـ ألف ما نتعممو

في عمادة شؤكف الطبلب ،حيث لمست القصكر الكاضح في

يعتمد عمى تفاعمنا مع اآلخريف .كتظير أىمية االتصاؿ في
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ميارات االتصاؿ األساسية التي تمارس في القاعة التدريسية،

ب .التعريفات اإلجرائية

كبعض الشكاكم التي قدمتيا زميبلتيا المدرسات حكؿ انخفاض

البرنامج اإلرشادم :عرفو حسيف المشار إليو في اليياجنة

قدرة الطالبات عمى التفاعؿ كالتكاصؿ اإليجابي مع زميبلتيف

كالشكيرم ]6[ ،بأنو مجمكعة مف الخطكات المخططة كالمنظمة

كمدرساتيف بشكؿ عاـ ،كضعؼ االتصاؿ معيف مما يؤدم

التي ترمي إلى تحقيؽ أىداؼ معينة بحيث تميد كؿ خطكة

أحيانان إلى الخبلفات كالمشكبلت التي تسئ ليف كلمجامعة ،مما

لمخطكة التي تمييا ،كبحيث تصبح في النياية مترابطة معان،

دفع الباحثة إلى القياـ بدراسة ىذه المشكبلت كالعمؿ عمى التقميؿ

كتؤدم إلى تعديؿ األساليب السمككية الخاطئة ،كالمعارؼ السمبية

مف حدتيا كذلؾ مف خبلؿ تدريبيف عمى برنامج إرشادم سمككي

لدل األفراد كاستبداليا بأساليب سمككية جديدة كأفكار كاتجاىات

لتنمية كتطكير ميارات االتصاؿ ،مف ىنا تتمثؿ مشكمة الدراسة

أكثر إيجابية مما يترتب عميو تحقيؽ التكافؽ النفسي لدل

باختبار الفرضيات التالية:

المشاركيف في البرنامج اإلرشادم".

 -الفرض األكؿ :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

كتعرفو الباحثة إجرائيان بأنو مجمكعة مف األساليب

مستكل داللة ) (α ≤ 0.05بيف متكسطات درجات القياس القبمي

كاإلجراءات اإلرشادية المنظمة التي تستند إلى النظرية السمككية

عمى ميارات االتصاؿ تعزل إلى الجنس كالمستكل التعميمي.

باستخداـ أساليب متعددة في اإلرشاد السمككي (كالنمذجة

 -الفرض الثاني :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

كالتعزيز كالمناقشات كالمحاضرات كالتغذية الراجعة...الخ) كالتي

مستكل الداللة ) (α ≤ 0.05في ميارات االتصاؿ بيف القياس

كضعتيا الباحثة كفؽ برنامج محدد يتككف مف ( )10جمسات

القبمي ،كالقياس البعدم تعزل إلى الجنس.

تدريبية لتدريب الطبلب كالطالبات عمى تنمية ميارات االتصاؿ

 -الفرض الثالث :ال تكجد فركؽ ذات دالالت إحصائية عند

بكاقع جمسة أسبكعيان لمدة ( )50دقيقة.

مستكل الداللة ) (α ≤ 0.05في ميارات االتصاؿ بيف القياس

االتصاؿ :ىك عممية تبادلية يتـ فييا نقؿ الرسالة مف مرسؿ إلى

القبمي ،كالقياس البعدم تعزل إلى المستكل الدراسي.

مستقبؿ عبر أداة (كسيمة) خبلؿ فترة زمنية معينة ،بيدؼ

أـ .أهمية الدراسة

الكصكؿ إلى مقصد محدد ،يقكـ بتحديده طرفا أك أطراؼ
االتصاؿ فيما بينيـ" [.[7

تتجمى أىمية ىذه الدراسة مف خبلؿ اىتماميا بمكضكع
ميارات االتصاؿ التي تعتبر جسر التكاصؿ األساسي بيف المعمـ

ميارات االتصاؿ :ىي القدرة عمى االستماع كاالنتباه كاإلدراؾ

كالطالب ،كبيف الطالب كزميمو .كاىتمامو بالمرحمة الجامعية

كاالستجابة المفظية ،كىذه القدرة يمكف أف يتعمميا األفراد بغض

كالتي تعد مف أىـ مراحؿ نمك اإلنساف ،ألف إعداد الطبلب

النظر عف مستكيات تعميميـ كخمفياتيـ االجتماعية أك

كتييئتيـ ىك إعداد لمكاجية التحديات المستقبمية .كما تكفر ىذه

شخصياتيـ ،فيي ميارات تتطمب التدريب المستمر كسائر

الدراسة أىمية عممية مف خبلؿ تكافر برنامج إرشادم سمككي

الميارات األخرل" ].[8

محكـ كمنظـ لتدريب الطبلب عمى ميارات االتصاؿ يمكف

كتعرؼ ميارات االتصاؿ إجرائيان بيذه الدراسة بأنيا كؿ

االستعانة بو كتطبيقو ،كمف المؤمؿ أف يتـ استخدامو بشكؿ

سمكؾ يعتمد عميو الطالب لمتفاعؿ مع اآلخريف ،كميارة االستماع

رسمي ضمف خدمات مكقع جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز

الفعاؿ كميارة التحدث كميارة التعبير عف المشاعر كفيـ

اإللكتركنية ،مما يعزز مف دكر الجامعة في تنمية ميارات

اآلخريف ،كميارة التغذية الراجعة .كما يرتبط بكؿ منيا مف القدرة

االتصاؿ التي تؤثر عمى عبلقات الطبلب كترفع مف مستكل

عمى التعبير المناسب سكاء باستخداـ السمككيات المفظية أـ غير

تحصيميـ.

المفظية .كيمكف قياسيا إجرائيان مف خبلؿ الفركؽ بيف القياس
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القبمي كالقياس البعدم بعد تطبيؽ البرنامج.

ككنو الكسيمة الرئيسة لتحقيؽ األىداؼ التربكية التي تسعى

ميارة االستماع الفعاؿ :ىي االستماع إلى اآلخريف بفيـ كأدب

بمجمميا إلى تيذيب الطالب كتطكيره كاعداده المستقبؿ ليككف

احتراـ كعدـ مقاطعتيـ ،كاستيعاب الرسائؿ التي يعبركف عنيا

عنص انر فاعبلن في مجتمعو.
كألىمية التكاصؿ بيف الناس ال بد مف التمتع بميارات ليذا

بطريقة لفظية كغير لفظية ].[9
ميارة التحدث :ىي قدرة الفرد عمى إيصاؿ الرسالة بنجاح أثناء

االتصاؿ ،كالمشكمة األساسية عند األفراد ىي افتقارىـ إلى

االتصاؿ المفظي .كىي ميارة نتمكف بيا مف تحقيؽ اتصاؿ

ميارات االتصاؿ التي تساعدىـ عمى إيصاؿ مشكبلتيـ

حقيقي مع اآلخريف ،كضعؼ ىذه الميارة يفقدنا الكثير مف

لآلخريف ،لذلؾ ال بد أف يتدرب األفراد عمييا حتى يتأكدكا أنيا

الكقت كالفرص المتاحة كالصداقات نتيجة الحديث البلمبالي

أصبحت جزءان منيـ ،فكثير مف األفراد يعتقدكف أف مياراتيـ

كغير الدقيؽ ].[10

جيدة ،كعندما يبدأ الفرد بتعمـ ميارات االتصاؿ ربما يكتشؼ أف

ميارة التعبير عف المشاعر كفيـ اآلخريف :قدرة الفرد عمى معرفة

الميارات التي يتعمميا تختمؼ تمامان عف مياراتو أك سمككاتو

محتكل الرسائؿ المكجية إليو ،كمعرفة ما يقصده المرسؿ عند

العادية ،ففي البداية قد يشعر الفرد بعدـ االرتياح كاإلحباط .كمف

التكاصؿ معو لفظيان أك باستخداـ اإليماءات ].[5

السيكلة االستماع إلى تكضيح لميارات االتصاؿ ،لكف الصعكبة

ميارة التغذية الراجعة :ىي معمكمات راجعة شفكية أك غير

تكمف في تطبيؽ ىذه الميارات ألف تطبيقيا يحتاج إلى تماريف

شفكية تسمح لممرسؿ _ في عممية االتصاؿ _ معرفة ما إذا

كتكرار كتدريب في مكاقؼ الحياة المختمفة" [.[8
كقد أجمع المتخصصكف أف ىذه العممية ال يمكف أف تتـ

كانت رسالتو قد استقبمت ككيؼ تـ ىذا االستقباؿ كالكيفية التي
فيمت بيا ىذه الرسالة ].[11

إال بتكافر أربعة عناصر أساسية ىي :المرسؿ ،كالرسالة ،ككسيمة

ج .محددات الدراسة

االتصاؿ (قناة االتصاؿ) ،كالمستقبؿ .فالمرسؿ :ىك مصدر

 -الحدكد البشرية :عينة مف طبلب كطالبات كمية التربية

المعمكمات كمنشئ الرسالة ،كىك الذم يسعى دائمان إليصاؿ

بالخرج.

رسالتو إلى المستقبؿ بنجاح ،ككنو الشخص الذم يريد إيصاؿ

 -الحدكد الزمانية :تحددت الدراسة بالزمف الذم تـ فيو التدريب

معمكمات أك مشاعر أك آراء لطرؼ آخر ".كيعد اإلنساف ىك

عمى البرنامج خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي

المصدر الرئيس لجميع الرسائؿ كالقكة الفاعمة في تكظيفيا في

2015-2014ـ.

عمميات التعمـ كالتعميـ ،كالمرسؿ الجيد ليس مف يمتمؾ قد انر كافيان
مف المعمكمات فحسب ،بؿ ىك القادر عمى إيصاؿ ىذه

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة
إف التكاصؿ ضركرة حياتية يكمية بيف الناس ،فكمنا

المعمكمات معتمدان في ذلؾ عمى لغتو الجيدة ،كأدائو كأسمكبو

نحتاجو ،كاإلنساف ال يستطيع أف يحقؽ حاجاتو دكف مساعدة

الناجح كمنطقو القكم .بينما تعرؼ الرسالة بككنيا مجمكعة

اآلخريف كالتكاصؿ معيـ ،كأف عممية االتصاؿ تعتبر مف أعجب

معاني يرسميا المرسؿ إلى المستقبؿ ،كذلؾ بيدؼ التأثير في

شؤكف اإلنساف عمى اإلطبلؽ ،كأف المجتمع كمو ال يكجد فقط

سمككياتو ،لذلؾ فالرسالة تعتبر محتكل االتصاؿ بؿ قمب عممية

عف طريؽ االتصاؿ بؿ يتأصؿ كيتأسس في عممية االتصاؿ.

االتصاؿ ألنيا المحكر األساسي الذم تقكـ عميو عممية االتصاؿ

"فاالتصاؿ عممية يشترؾ فييا طرفاف بفكرة أك شعكر أك اتجاه،

[ ]13أما قناة االتصاؿ (كسيمة االتصاؿ) فيي الطريقة التي

أك ممارسة عممية ،كقد يككف الطرفاف بيف شخص كآخر ،أك

تنتقؿ بيا الرسالة مف المرسؿ إلى المستقبؿ ،مثؿ الحديث

شخص كآخريف" [ ]12كتبرز أىمية االتصاؿ في المجاؿ التربكم

الشخصي كالمكالمات الياتفية كالكسائؿ اإللكتركنية [.]14
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كيككف المستقبؿ :ىك الطرؼ اآلخر الذم يستقبؿ الرسالة

عمى ميارات التكاصؿ يتطمب جيدان مف األفراد ،لذلؾ ال بد مف

كيستجيب ليا ،كيحاكؿ المرسؿ التأثير فيو .كأضاؼ إلييا

استخداـ تدريب األفراد عمى مكاقؼ محددة كالطمب منيـ أف

البعض كمنيـ القحطاني [ ]9عناصر أخرل كالتشكيش عمى

الميارت ىي
ا
يطبقكا ميارات التكاصؿ عمى ىذه المكاقؼ ،ك

الرسالة ،كبيئة االتصاؿ أك السياؽ الذم يتـ فيو االتصاؿ ،كرجع

سمككيات يمكف تعمميا كتعديميا عف طريؽ اإلرشاد كنظرياتو

الصدل أك التغذية الراجعة.

المتعددة .كقد اتفقت الباحثة مع الكثير مف الباحثيف عمى أف

كيرل لكسير ) (Lussierأف اليدؼ مف االتصاؿ ىك

اإلرشاد ىك عبلقة مساعدة مقدمة مف مرشد إلى مسترشد تركز

محاكلة التأثير كاإلقناع كليس مجرد إرساؿ الرسائؿ باستخداـ

عمى حاجات النمك الشخصي ،كالتكيؼ ،كحؿ المشكبلت،

الكسائؿ المختمفة ،فبل قيمة لبلتصاؿ دكف تحقيؽ ىدؼ ،كال

كاتخاذ القرار ،ألف عممية اإلرشاد مركزىا المسترشد كتتطمب

نجاح لبلتصاؿ دكف إحداث التأثير ،فالفرد يتصؿ ليؤثر،

السرية التامة ،كحتى تنجح ىذه العممية ال بد أف يككف المرشد

كيتعرض لبلتصاؿ ليتأثر ،كيتصؿ الفرد كذلؾ مع اآلخريف لنشر

منسجمان كمحترمان لممسترشد.

المعمكمات كالتعبير عف المشاعر كقد يككف ذلؾ بطريقة لفظية

كتنمية ميارات االتصاؿ تحتاج مف المرشد التربكم أك

أك غير لفظية [ .]15فاالتصاؿ المفظي ":ىك االتصاؿ الذم يتـ

المدرب أف يتعرؼ عمى النظريات التي تقكـ عمييا عممية

عف طريؽ األلفاظ كالكممات كالعبارات كاألصكات ،كيستخدـ

االتصاؿ ،كذلؾ ألىمية تطبيقاتيا أثناء التدريب عمى ىذه

المرسؿ في ىذا النكع مف االتصاؿ الفـ كالمساف ،بينما يستخدـ

الميارات ،كمف ىذه النظريات النظرية السمككية ،كىي تمثؿ

المستقبؿ األذف ليسمع ىذه األصكات" [ .]7كالمرسؿ يحاكؿ

خبلصة ما قاـ بو الباحثكف في مجاؿ تطكير السمكؾ اإلنساني،

إيصاؿ أكبر قدر مف معنى الرسالة عف طريؽ التمفظ بالكممات،

حيث أف ىذه النظرية تعطي تصك انر لمدكر الذم يجب عمى

أم مف خبلؿ المغة المنطكقة .كلك أراد اإلنساف التعبير عف نفسو

المرشد القياـ بو لتطكير ميارات االتصاؿ ،فالنظرية التي يمارس

بدكف كممات فإف ىذا يجعمو يشعر باإلحباط لعدـ قدرتو عمى

المرشد أك المدرب عممو في إطارىا تحدد بدرجة كبيرة سمككو في

ذلؾ .كتنقسـ ميارات االتصاؿ المفظي إلى :ميارات اإلصغاء

عممية االتصاؿ ،كحتى يككف المرشد فعاالن في عممية االتصاؿ

الفعاؿ كميارة إعادة الصياغة كميارة طرح األسئمة (التساؤؿ)

فإنو يجب أف يمتمؾ الميارات البلزمة إلتماـ ىذه العممية بنجاح.

كميارة عكس المشاعر كميارة التعاطؼ كميارة عكس المحتكل

كتعتبر النظرية السمككية مف أىـ النظريات التي تيتـ في تعمـ

كميارة االستيضاح كميارة المكاجية كميارة التمخيص كميارة

السمكؾ كتعديمو كتغييره ،حيث يرل مؤيدك ىذه النظرية كما كرد

التغذية الراجعة [ .]1661بينما االتصاؿ غير المفظي" :ىك عبارة

في الخطيب [ ]17أف اإلرشاد عممية تعمّـ مرنة تشتمؿ عمى

عف جميع الطرؽ التي يتـ بكاسطتيا االتصاؿ بيف األشخاص

جميع اإلجراءات كالتفاعبلت التي تتـ بيف المرشد كالمسترشد.

مع بعضيـ باستخداـ كسائؿ أخرل غير الكممات المنطكقة" [.]7

كما كصفكه بأنو عممية ديناميكية أم متحرؾ نحك نتيجة نيائية،

كتنقسـ ميارات االتصاؿ غير المفظي إلى :الحركات ،تعبيرات

بحيث تؤدم الحركة التي يتضمنيا اإلرشاد إلى كجكد سمسمة مف

الكجو ،تعبيرات الجسـ ،تعبيرات الصكت ،تعبيرات الكجو

المراحؿ يعمؿ مف خبلليا كؿ مف المرشد كالمسترشد مف أجؿ

كالعيكف ،المكاف كالمسافة [ .]6كاتقاف االتصاؿ ليس مكىبة أك

تحقيؽ أىداؼ معينة مثؿ كصكؿ المسترشد إلى فيـ نفسو كفيـ

ىبة مف السماء ،بؿ ىك فف كميارة كخبرة يتعمميا اإلنساف

العالـ مف حكلو بطريقة أفضؿ .كىي عممية تعمـ تتيح لممسترشد

بالممارسة كغيرىا مف الفنكف؛ فالميارات االتصالية الفعالة يمكف

اكتساب ميارات جديدة يستطيع بكساطتيا تغيير سمككو ،كييدؼ

اكتسابيا عف طريؽ التعمـ كالممارسة كالتدريب .كما أف التدريب

اإلرشاد السمككي إلى تغيير سمكؾ غير مناسب لممسترشد ،حيث
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يككف الدليؿ عمى نجاح اإلرشاد ىك حدكث تغيير أك محك أك

العديد مف المبادئ كاإلجراءات التي يحتاجيا المرشد في التعامؿ

إضافة في سمكؾ المسترشد كتصرفاتو يمكف قياسو أك رؤيتو،

مع المسترشديف خبلؿ العممية اإلرشادية كخبلؿ تطبيؽ البرنامج

كيعتمد العبلج السمككي عمى نظرية التعمـ كىي إحدل أشير

اإلرشادم عمييـ ،كىي :االشتراط اإلجرائي ،التعزيز أك التدعيـ،

النظريات في عمـ النفس ،كتتبنى ىذه النظرية فكرة أف كؿ منا

التعزيز اإليجابي ،التعزيز السمبي ،التعمـ بالتقميد أك المبلحظة،

جاء إلى ىذا العالـ كعقمو صفحة بيضاء ،كما يركز المعالج

العقاب ،التشكيؿ ،التخمص مف الحساسية أك التحصيف

السمككي عممو عمى تغيير السمكؾ دكف تكريس أك تخصيص

التدريجي ،الكؼ المتبادؿ ،االشتراط التجنبي ،التعاقد السمككي"

كقت طكيؿ لفيـ طفكلة المريض مع كالديو أك مع أصدقائو،

[.[22

كتعتمد فكرة التغيير في السمكؾ عمى مبادئ التعمـ".

الدراسات السابقة:
الدراسات المتعمقة بميارات االتصاؿ:

بأف
كأشار الضامف  2003إلى أف النظرية السمككية ترل ّ

 -قاـ سمسؾ كألتنككرت [ ]23بدراسة ىدفت إلى تعريؼ آراء

أف الناس بشكؿ أساسي ليسكا
سمكؾ اإلنساف متعمّـ كمكتسب ،ك ّ

خيريف كال شريريف ،كتنظر لمناس عمى أنيـ كائنات استجابية أك

معممي المدارس الثانكية بميارات االتصاؿ المتعمقة بإدارة

تفاعمية فيـ يستجيبكف لممثيرات البيئية ،كيتـ تعمـ السمكؾ مف

الصؼ ،كاستخدـ الباحثاف الطريقة المسحية مف خبلؿ استبياف

خبلؿ التفاعؿ مع البيئة .كما يرل أصحاب ىذه النظرية بأف

ميارات االتصاؿ الذم طكره الباحثاف ،كاشتمؿ عمى ميارات

السمكؾ اإلنساني عبارة عف مجمكعة مف العادات التي يتعمميا

االتصاؿ المفظية كغير المفظية ،كقد أظيرت ميارات االستماع

الفرد كيكتسبيا أثناء مراحؿ نمكه المختمفة ،كيتحكـ في تككينيا

الفعاؿ كميارات التغذية الراجعة أنيا سمات أساسية إلدارة

قكانيف الدماغ كىي قكل الكؼ كقكل االستثارة المتاف تسيراف

الصؼ [.[23

مجمكعة االستجابات الشرطية كيرجعكف ذلؾ إلى العكامؿ البيئية

 -ىدفت دراسة حميدات [ ]5إلى بناء كتقنيف مقياس ميارات

التي يتعرض ليا الفرد ،كتدكر ىذه النظرية حكؿ محكر عممية

االتصاؿ لدل طمبة الجامعات األردنية ،كتككف المقياس مف

التعمـ في اكتساب التعمـ الجديد أك في إطفائو ،كلذا فإف السمكؾ

( )32فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت ىي :ميارات االستماع،

اإلنساني مكتسب عف طريؽ التعمـ كأف سمكؾ الفرد قابؿ لمتعديؿ

كميارات التحدث ،كالقدرة عمى فيـ اآلخريف ،كالقدرة عمى إدارة

أك التغيير بإيجاد ظركؼ كأجكاء تعميمية معينة [ .]18كأشار

العكاطؼ .كقد أظيرت نتائج تحميؿ التبايف الثنائي كجكد أثر ذك

حسيف  2008إلى أف تعديؿ السمكؾ" :ىك مدخؿ في عمـ النفس

داللة إحصائية لمنكع االجتماعي في الدرجة الكمية عمى

اإلرشادم يركز عمى استخداـ مبادئ التعمـ كالمعارؼ في فيـ

المقياس ،كفي الدرجة عمى مجالي ميارات االستماع كالقدرة عمى

كتغيير سمكؾ المسترشد مف خبلؿ زيادة كتقكية السمكؾ المرغكب

إدارة العكاطؼ ،بينما تبيف عدـ كجكد أثر ذك داللة إحصائية

فيو لمفرد كخفض أك محك السمككات السمبية كغير المرغكب فييا

لنكع الكمية أك لمتفاعؿ بيف النكع االجتماعي كنكع الكمية في

عبلكة عمى إكساب الفرد االستجابات السمككية اإليجابية

الدرجة الكمية عمى المقياس أك في أم مف الدرجات عمى

االجتماعية ،كتعديؿ أنماط التفكير الخطأ لديو" .كقد اتفؽ العديد

مجاالت المقياس.

مف الباحثيف كمنيـ دبكر كالصافي []19؛ الظاىر []20؛

الدراسات المتعمقة بالبرامج اإلرشادية:

الخطيب []21عمى األسس النظرية التي يستند إلييا منحى

حكؿ فاعمية البرامج اإلرشادية قاـ إسماعيؿ [ ]18بدراسة

تعديؿ السمكؾ كىي" االشراط الكبلسيكي (االستجابي)؛ اإلشراط

ىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج ارشاد نفسي معرفي

اإلجرائي ،التعمـ االجتماعي" .كتعتمد النظرية السمككية عمى

سمككي لعبلج االكتئاب الناجـ عف اإلصابة بمرض اإليدز لدل
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المرضى بكالية جنكب دارفكر ،كأعد الباحث برنامجان إرشاديان

المشاركيف في برنامج الصحة الجنسية مف المراىقيف لـ يكف

لتحقيؽ الغرض ،كبعد تطبيؽ البرنامج عمى المجمكعة التجريبية

أدائيـ عمى االختبار أفضؿ مف نظرائيـ غير المشاركيف ،كما

أظيرت النتائج فعالية البرنامج اإلرشادم ،كما أظيرت عدـ

أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في األداء عمى

كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف أفراد تمؾ المجمكعة تعكد لمتغير

االختبار عائدة لمنكع االجتماعي (ذكر ،أنثى) ،كيمكف أف تعزل

النكع (ذكر ،أنثى) .ما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة

ىذه النتيجة إلى أف البرنامج كاف قد كفر فرصة لمخركج كالتعامؿ

إحصائيان بيف أفراد تمؾ المجمكعة تعكد لمتغير المستكل

مع مجمكعة مف األشخاص فحسب ،كلـ يكف يعني بتكفير

التعميمي.

فعاليات تدريبية تيتـ بتطكير ميارات االتصاؿ.

 -كما قاـ العتيبي [ ]24بدراسة لمعرفة ما مدل فاعمية برنامج

 -3الدراسات المتعمقة ببرنامج إرشادم كميارات اتصاؿ:

إرشادم معرفي سمككي في تخفيؼ الضغكط النفسية لدل نزالء

 -قاـ اليزكس كآخركف [ ]27بدراسة ىدفت إلى قياس أثر

السجكف .تكصؿ مف خبلليا أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

برنامج تدريبي عمى درجة التكاصؿ بيف المعمميف كأكلياء أمكر

في القياس البعدم بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة

الطمبة ،كاشتمؿ البرنامج عمى خمس جمسات اشتممت عمى

في الضغكط النفسية لصالح المجمكعة التجريبية .كما تكصمت

معمكمات نظرية كتطبيقية عف مفيكـ االتصاؿ كمياراتو ،كقد

إلى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لدل المجمكعة

أظيرت النتائج كجكد ممارسات اتصاؿ مرتفعة لدل المعمميف

التجريبية بيف القياس القبمي كالقياس البعدم في الضغكط النفسية

بعد إشراكيـ في البرنامج التدريبي.

لصالح القياس البعدم.

 -كما أجرت كابكر [ ]28دراسة تناكلت إعداد برنامج تدريبي

-كفي الدراسة التي قاـ بيا اليياجنة كالشكيرم [ ]6كالتي ىدفت

لتنمية ميارات االتصاؿ بيف المعمـ كالمتعمـ كأثرىا في التحصيؿ

إلى بناء برنامج إرشاد جمعي ،كتقصي فاعميتو في تنمية مفيكـ

الدراسي لممتعمـ ،كقد تناكلت عدة ميارات منيا :ميارة االستماع

الذات األكاديمي لدل طالبات صعكبات التعمـ ،كقد أظيرت

كميارة المحادثة ،كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة

نتائج االختبار فاعمية برنامج اإلرشاد الجمعي المستخدـ في ىذه

إحصائيان بيف متكسطات درجات أفراد كؿ مف المجمكعتيف

الدراسة في تنمية مفيكـ الذات األكاديمي لدل أفراد المجمكعة

التجريبية كالضابطة عمى مقياس ميارات االتصاؿ لدل المعمـ

التجريبية.

في القياس البعدم كلصالح المجمكعة التجريبية.

 -بينما نكرم كيحيى [ ]25فقد قاما بدراسة ىدفت إلى التعرؼ

 -كىدفت دراسة القرعاف [ ]1إلى تطبيؽ برنامج إرشادم عمى

عمى فاعمية برنامج ارشادم سمككي في خفض مستكل السمكؾ

المرشديف في مديريات تربية محافظة إربد كمعرفة مدل فعاليتو

العدكاني لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية ،كاعتمدا التصميـ

في تنمية بعض الميارات كمنيا ميارات االتصاؿ .حيث تـ

التجريبي ذك المجمكعة الكاحدة ،كقاـ الباحثاف بإعداد البرنامج

اختيار عينة مككنة مف ( )69مرشدان كمرشدة تـ تكزيعيـ عمى

كفقان لمنظرية السمككية ،كأظيرت النتائج أف البرنامج اإلرشادم

مجمكعتيف إحداىما تجريبية كالتي تـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم

السمككي كاف لو أثر إيجابي كفعاؿ في تخفيؼ السمكؾ العدكاني

عمييـ ،كاألخرل ضابطة لـ يتـ تدريبيا عمى البرنامج ،كقد

لدل تبلميذ المدارس االبتدائية.

أظيرت الدراسة عدد مف النتائج منيا :كجكد فركؽ في ميارات

 -كأجرل كؿ مف بينافاكستانك جيفيؾ [ ]26دراسة ىدفت لمعرفة

االتصاؿ كالتكاصؿ لدل المرشديف التربكييف تعزل إلى البرنامج

فيما إذا كانت ميارات االتصاؿ لدل الطمبة متأثرة ببرامج

اإلرشادم الذم تـ التدريب عميو بيف المجمكعة التجريبية

الصحة الجنسية لدل المراىقيف ،كقد أظيرت نتائج الدراسة أف

كالمجمكعة الضابطة .ككما أظيرت الدراسة أيضان عدـ كجكد
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فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعتيف

الطمبة ،كقد أظيرت النتائج أف البرنامج كاف فعاالن في تطكير

التجريبية كالضابطة عمى مقياس الميارات االتصاؿ البعدم

ميارات المقابمة لدل الطمبة ،كتطكرت ميارات االتصاؿ غير

تعزل إلى (التفاعؿ بيف المؤىؿ العممي كالبرنامج اإلرشادم،

المفظي لدل الطمبة بعد البرنامج التدريبي.

كالتفاعؿ بيف الجنس كالبرنامج اإلرشادم ،كالتفاعؿ بيف مدة

 -كفي دراسة بنات [ ]4كالتي ىدفت إلى قياس أثر التدريب

الخدمة كالبرنامج اإلرشادم).

عمى ميارات االتصاؿ كميارات حؿ المشكبلت في تحسيف

 -كما أجرل ككنتز كآخركف [ ]29دراسة ىدفيا معرفة أثر

تقدير الذات لدل النساء المعنفات ،كخفض مستكل العنؼ

تدريب المرشديف المبتدئيف عمى ميارات االتصاؿ كمنيا ميارة

األسرم ،أشارت النتائج إلى فعالية التدريب عمى برنامجي

التعاطؼ كعكس المشاعر ،كأظيرت النتائج أث انر إيجابيان في تقدـ

ميارات االتصاؿ كميارات حؿ المشكبلت ،حيث ظيرت فركؽ

العممية اإلرشادية نتيجة تدريب المرشديف عمى ميارات االتصاؿ.

دالة إحصائيان لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف بالمقارنة مع

 -كقامت صديؽ [ ]30بدراسة ىدفت إلى اختبار فعالية برنامج

المجمكعة الضابطة في تقدير الذات ،كفي مستكل التكيؼ ،كفي

مقترح لتطكير ميارات التكاصؿ غير المفظي لدل عينة مف

مستكل العنؼ األسرم.

األطفاؿ التكحدييف بمدينة الرياض كأثر ذلؾ عمى سمككيـ

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

االجتماعي ،كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة

مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة كالقراءة التحميمية

إحصائيان في ميارات التكاصؿ غير المفظي بيف المجمكعة

ليا يمكف القكؿ إف ىذه الدراسات جميعيا قد اتفقت مع الدراسة

التجريبية كالمجمكعة الضابطة عمى القياس البعدم لصالح

الحالية في تناكليا لفاعمية البرامج اإلرشادية ،باستثناء دراسة

المجمكعة التجريبية.

سمسؾ كألتنككرت [ ]23التي ىدفت إلى تعريؼ آراء معممي

 -كقامت ابراىيـ [ ]2بدراسة ىدفت إلى بناء برنامج ارشادم

المدارس الثانكية بميارات االتصاؿ المتعمقة بإدارة الصؼ،

جمعي لتدريب األميات عمى ميارات االتصاؿ كقياس أثره في

كدراسة حميدات [ ]5التي ىدفت إلى بناء كتقنيف مقياس ميارات

تحسيف العبلقات األسرية لدل أسرىف ،كتككنت عينة الدراسة مف

االتصاؿ لدل طمبة الجامعات األردنية .كمع أف معظـ ىذه

عدد مف أميات األسر التي تعاني مف مشكبلت أسرية ،كتـ

الدراسات اتفقت مع الدراسة الحالية في تناكليا لمفيكـ ميارات

تطبيؽ مقياس العبلقات األسرية لتحديد مستكل التحسف لدل

االتصاؿ كمتغير تابع في الدراسة؛ إال أف بعضيا تناكلت

العينة التجريبية ،كأظيرت نتائج تحميؿ التبايف المشترؾ كجكد

متغيرات تابعة أخرل كدراسة إسماعيؿ [ ]18التي تناكلت

فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية التي تمقت تدريبان

االكتئاب كمتغير تابع ،كدراسة العتيبي [ ]24التي تناكلت

عمى ميارات االتصاؿ كالمجمكعة الضابطة التي لـ تتمؽ تدريبان

الضغكط النفسية كمتغير تابع ،كدراسة اليياجنة كالشكيرم []6

عمى تمؾ الميارات.

التي تناكلت مفيكـ الذات األكاديمي كمتغير تابع ،كدراسة نكرم

 -كما قاـ الباحثاف ىكتؿ كىارديجاـ [ ]31بدراسة لمعرفة التغير

كيحيى [ ]25التي تناكلت السمكؾ العدكاني كمتغير تابع .كما

الحاصؿ في ميارات االتصاؿ لدل طمبة كمية طب األسناف بعد

اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخداميا المنيج

إشراكيـ في برنامج تدريبي ركز عمى ميارات االستقباؿ كارساؿ

التجريبي بتصميـ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،باستثناء

الرسائؿ ،كميارات االتصاؿ المفظي كغير المفظي ،كقد أجريت

دراسة سمسؾ كألتنككرت [ ]23حيث استخدـ الباحثاف الطريقة

الدراسة عمى ( )78طالبان مف السنة الثالثة ،لمعرفة فيما إذا كاف

المسحية ،كنكرم كيحيى [ ]25المذاف اعتمدا التصميـ التجريبي

البرنامج التدريبي ناجحان في تطكير ميارات االتصاؿ لدل

ذك المجمكعة الكاحدة .كعند مقارنة مجتمع كعينة ىذه الدراسات
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مع مجتمع كعينة الدراسة الحالية ،نبلحظ اختبلفيا بيف دراسة

البرنامج اإلرشادم في الدراسة الحالية عمى النظرية السمككية،

كأخرل ،فكانت بالنسبة لدراسة العتيبي [ ]24نزالء السجكف ،بينما

كىذا يتفؽ مع دراسة نكرم كيحيى [ ،]25كدراسة اسماعيؿ

في دراسة القرعاف [ ]1حكؿ المرشديف التربكييف في المدارس،

[ ،]18كدراسة القرعاف [ .]1بينما الدراسات األخرل فقد اعتمدت

كدراسة بنات حكؿ النساء المعنفات .كد ارسة اسماعيؿ []18

عمى برامج تدريبية مختمفة.

مرضى اإليدز ،كدراسة  [27] Loizos, et al,عمى المعمميف

 .4الطريقة واإلجراءات

كأكلياء أمكر الطمبة.

أ .منهج الدراسة

بينما تشابو مجتمع كعينة الدراسة الحالية مع دراسة

تـ استخداـ المنيج التجريبي في ىذه الدراسة كذلؾ لقياس

حميدات [ ]5التي أجريت عمى طمبة الجامعات األردنية ،كدراسة

فاعمية البرنامج اإلرشادم السمككي في تنمية ميارات االتصاؿ

 ،[26] Penava & Stanogevic,كدراسة اليياجنة كشكرم

لدل طبلب الجامعة.

[]6عمى طالبات صعكبات التعمـ ،كدراسة نكرم كيحيى []25

ب .مجتمع الدراسة

التي أجريت عمى تبلميذ المرحمة االبتدائية ،كدراسة ىكتؿ

تككف مجتمع الدراسة مف ( )1475طالبان كطالبةن منيـ

كىارديجاـ [ ]31التي أجريت عمى طمبة طب األسناف .كمف

( )941طالبةن ،ك( )534طالبان مف طبلب كطالبات كمية التربية

المبلحظ عدـ كجكد أية دراسة مف ىذه الدراسات أجريت عمى

ذكم التحصيؿ األكاديمي المتدني في جامعة األمير سطاـ بف

الطمبة في المممكة العربية السعكدية كخاصة طمبة الجامعات،

عبد العزيز بجمع كميات التربية (الخرج ،الدلـ ،الحكطة ،كادم

كىذا ما يميز الدراسة الحالية عف غيرىا مف الدراسات السابقة.

الدكاسر ،األفبلج) ،خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي

أما مف حيث طبيعة برامج اإلرشاد الجمعي ،فقد استند

1436-1435ق ،كما ىك مكضح بالجدكؿ (.)1
جدول 1

مجتمع الدراسة من الطالب والطالبات ذوي التحصيل المتدني في كمية التربية
الكمية

المجموعة /السنة

أولى

ثانية

ثالثة

رابعة

المجموع

الخرج

الطالبات

94

68

56

51

269

الطبلب

25

13

19

15

72

الطالبات

47

33

42

29

151

الطبلب

21

18

14

16

69

اإلفبلج

الطالبات

31

19

38

25

104

الدلـ

الطالبات

24

17

20

26

87

حكطة بني تميـ

الطالبات

15

25

11

9

60

السميؿ

الطالبات

17

14

10

11

52

ذككر

19

16

13

8

56

 179ذككر

 723إناث

902

كادم الدكاسر

المجمكع الكمي

حيث يظير الطبلب ذكم ميارات االتصاؿ المتدني ضعؼ

ج .عينة الدراسة
تـ اختيار عينة الدراسة مف طبلب كطالبات كمية التربية

كاضح في مستكل تحصيميـ كمنيا دراسة كابكر [ ،]28كىذا

ذكم التحصيؿ األكاديمي المتدني بمحافظة الخرج في العاـ

يشير إلى إمكانية التدخؿ في تنمية ميارات االتصاؿ لدييـ مف

الجامعي  1436-1435ق ،كيرجع اختيار الباحثة ليذه الفئة

خبلؿ البرنامج التدريبي المقترح.

بسبب ما أشارت إليو نتائج الدراسات السابقة عف العبلقة

 -إجراءات اختيار العينة النيائية :لمكصكؿ لمعينة النيائية مف

الطردية بيف ميارات االتصاؿ كمستكل التحصيؿ األكاديمي،

الطبلب كالطالبات ذكم ميارات االتصاؿ المتدني مف الطػ ػ ػ ػ ػ ػبلب
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1

ذكم التحصيؿ المنخفض قامت الباحثة باإلجراءات التالية:

( )269أما الطبلب ذكم التحصيؿ المتدني ىك ( )72طالبان.

أكالن :البحث عف الطبلب كالطالبات ذكم التحصيؿ األكاديمي

ثانيان :ىدفت ىذه الخطكة إلى تحديد الطبلب كالطالبات ذكم

المتدني كالذم يقؿ معدليـ التراكمي عف ( )5/2كذلؾ مف خبلؿ

ميارات االتصاؿ المتدني كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ مقياس ميارات

التكاصؿ مع عمادة القبكؿ كالتسجيؿ لحصر أعدادىـ ،ككانت

االتصاؿ عمى العينة األكلية كالبالغ عددىا ( )341تكزعت

النتيجة خبلؿ الفترة التي أجريت بيا الدراسة كىي الفصؿ الثاني

كالتالي ( )72طالبان ك( )269طالبةن ،مف ذكم التحصيؿ

مف العاـ الجامعي (1436-1435ق) .أف عدد الطالبات

المنخفض (المعدؿ أقؿ مف  )5/2كما بينيا الجدكؿ رقـ (.)2
جدول 2

عينة الدراسة من الطالب والطالبات ذوي التحصيل المتدني في كمية التربية لعام (1437-1436ه)
المجموعة

المجموعة

الطالبات

المتوسط

107

0.427

منخفض

162

0.573

مرتفع

المجمكع الكمي

269

الطبلب
المجمكع الكمي

المجموع

38

0.374

منخفض

34

0.626

مرتفع

1

1

72

البرنامج.

يتضح مف الجدكؿ ( )2أف عدد الطالبات المكاتي تـ
تطبيؽ المقياس عمييف ىك ( )269طالبة ،كأف عدد الطالبات

بينما بمغ عدد الطبلب الذيف خضعكا لممقياس ( )72طالبان ،كبمغ

ذكات ميارات االتصاؿ المنخفض ىك ( )107طالبةن ،حيث جاء

عدد الطبلب ذكم الميارات االتصاؿ المنخفض ( )38طالبان،

متكسطيف ( ،)0.427كىف المكاتي طبؽ عمييف البرنامج

كجاء متكسطيـ ( )0.374كىـ الذيف سيشمميـ التدريب عمى

التدريبي لميارات االتصاؿ ،كتـ استبعاد ( )162طالبةن مف ذكات

البرنامج ،أما ذكم المتكسط المرتفع ( )0.626كعددىـ ()34

المتكسط المرتفع عمى مقياس ميارات االتصاؿ كذلؾ بسبب أف

طالبان فقد تـ استبعادىـ مف التدريب ،لتصبح العينة الكمية

متكسطيف عمى المقياس مرتفع كىك ( )0.573كال يحتجف إلى

النيائية ( )145طالبان كطالبة .كما ىك مبيف بالجدكؿ (.)3
جدول 3

عينة الدراسة النهائية من الطالب والطالبات ذوي مهارات االتصال المتدني (ن = )145
المجموعة /السنة

أولى

ثانية

ثالثة

رابعة

المجموع

المتوسط

الطالبات

37

29

24

17

107

0.427

الطبلب

13

14

4

7

38

0.374

المجمكع الكمي

50

43

28

24

145

0.400

د .أدكات الدراسة

يبيف الجدكؿ ( )3أف عدد الطالبات ذكات التحصيؿ
المتدني كالمكاتي لدييف ضعؼ في ميارات االتصاؿ ىك ()107

أكالن :مقياس ميارات االتصاؿ:

طالبةن ،حيث جاء متكسطيف منخفض كىك ( )0.427عمى

تـ إعداد مقياس ميارات االتصاؿ ،كذلؾ بعد الرجكع لمدراسات

مقياس ميارات االتصاؿ .أما الطبلب فقد جاء متكسطيـ

السابقة كاألدب المتصؿ بمكضكع ميارات االتصاؿ القحطاني،

( )0.374كىك منخفض أيضان بمعنى أف مياراتيـ االتصالية

[]9؛ عبدالقادر]7[ ،؛ حجاب]10[ ،؛ كصديؽ]30[ ،؛ شفيؽ،

ضعيفة كتحصيميـ األكاديمي متدني .كىذه العينية التي سكؼ

[ ]33عبدالحميـ (ببل) []34؛ كسمارة كالعساؼ]35[ ،؛

تطبؽ عمييا أدكات الدراسة.
119

كالمعركؼ كالحديثي [ ]36كبعض مقاييس ميارات االتصاؿ

تـ التحقؽ مف الصدؽ كالثبات كما يأتي:

التي تـ استخداميا في الدراسات السابقة التي تـ الرجكع الييا:

أكالُ :صدؽ المحتكل :تـ عرض المقياس بفقراتو ( )57بصكرتو

كمنيا دراسة الشكبكي [ ]3كدراسة ابراىيـ []2؛ كدراسة

األكلية عمى مجمكعة مف األستاذة الجامعيف لكي يتـ فحص

حميدات []5؛ كدراسة الرشيدم []37؛ كدراسة القرعاف []1

كضكح صياغة الفقرات كمدل انتماء الفقرات لممجاؿ الذم تنتمي

كدراسة  [29] Kuntze et allكدراسة & [26] Penava

إليو ،كمدل تحيز الفقرات لمجمكعة معيف مف الطبلب كمدل

 Stanogevicحيث قامت الباحثة بدراسة خمس ميارات كىي

كفاية الفقرات لتغطية محاكرىا ،كفي ضكء ذلؾ أخذت الباحثة

اإلصغاء الفعاؿ ،التحدث كاالقناع ،القدرة عؿ فيـ اآلخريف،

( )%90مف المبلحظات التي أجمع عمييا المحكميف.

التعاطؼ كالتعبير عف المشاعر ،ميارة التغذية الراجعة .حيث

 -معامؿ تميز الفقرات (معامؿ االرتباط المصححة) :تـ تطبيؽ

تككنت الصكرة األكلية لممقياس مف ( )57فقرة .كيطمب مف كؿ

المقياس بصكرتو النيائية عمى عينة استطبلعية مككنة مف

طالب اإلجابة أماـ كؿ عبارة حسب مقياس ليكرت الخماسي

( )10طبلب ،ك( )10طالبات ،حيث تـ حساب معامؿ ارتباط

كىي (تنطبؽ بدرجة كبيرة جدان ،كبدرجة متكسطة ،كبدرجة قميمة،

الفقرات مع محاكرىا حيث تـ حذؼ ( )7فقرات التي كاف معامؿ

كبدرة قميمة جدان) .تقابميا العبلمات ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1عمى

ارتباطيا ضعيؼ كأقؿ مف ( .)%30كتككف المقياس مف ()50

الترتيب.

فقرة مكزعة عمى خمسة محاكر ،كما ىك مكضح في الجدكؿ

الخصائص السيككمترية ألداة الدراسة:

(.)4
جدول 4
معامل ارتباط مقياس مهارات االتصال مع مجاالته
المجال

معامل االرتباط

ميارات اإلصغاء الفعاؿ

0.478

ميارات التحدث كاإلقناع

0.423

ميارات القدرة عمى فيـ اآلخريف

0.725

ميارات التعاطؼ كالتعبير عف المشاعر

0.648

ميارة التغذية الراجعة

0.623

يتضح مف الجدكؿ أعبله أف قيـ معامؿ االرتباط تراكحت بيف

معامؿ االرتباط بيف المقياسيف.

( )0.725-0.423كىذه القيـ تعتبر مقبكلة إحصائيان.

ثبات المقياس:

صدؽ المحؾ :تـ التأكد مف الصدؽ التبلزمي لممقياسيف كذلؾ

قامت الباحثة بحسابو بطريقة االتساؽ الداخمي ،حيث استخدمت

باستخداـ مقياس مقنف ىك :مقياس ميارات االتصاؿ لمباحثة

معادلة كركنباخ ألفا لحساب معامؿ ثبات مقياس ميارات

ركضة حميدات [ ]5كالمككف مف ( )32فقرة ،كما تـ حساب

االتصاؿ ،كما ىك مكضح في الجدكؿ (.)5
جدول 5

معامل الثبات بطريقة االتساق الداخمي لممحاور
المجال

معامل الثبات

ميارات اإلصغاء الفعاؿ

0.59

ميارات التحدث كاإلقناع

0.65

ميارات القدرة عمى فيـ اآلخريف

0.78

ميارات التعاطؼ كالتعبير عف المشاعر

0.82

ميارة التغذية الراجعة

0.86
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يتضح مف الجدكؿ أعبله أف قيـ معامؿ الثبات تراكحت بيف

كتعارؼ كتطكير ميارة التحدث ،الجمسة الثانية مناقشة مفيكـ

( )0.86-0.59كىي تعتبر قيـ مقبكلة إحصائيان.

ميارات االتصاؿ كتحديد معكقاتو ،الجمسة الثالثة تعريؼ

ثانيان :برنامج االرشاد السمككي لتنمية ميارات االتصاؿ:

المشاركيف بمعكقات االتصاؿ ،الجمسة الرابعة بناء ميارة

مف أجؿ تصميـ البرنامج اإلرشادم السمككي الذم

اإلصغاء كاالستماع الفعاؿ ،الجمسة الخامسة االستماع الفعاؿ

استخدمتو ىذه الدراسة ،قامت الباحثة بدراسة األدب النظرم

كالسمكؾ الحضكرم كالقدرة عمى فيـ اآلخريف ،الجمسة السادسة

كالدراسات التي تناكلت مكضكع ميارات االتصاؿ ،كاألساليب

التعبير عف المشاعر ،الجمسة السابعة التدريب عمى التعبير عف

المستخدمة لتنمية ىذه الميارات كأثرت بشكؿ كبير عمى الفئة

المشاعر ،الجمسة الثامنة التغذية الراجعة ،الجمسة التاسعة تدريب

المستيدفة كمف ىذه الدراسات دراسة القرعاف [ ،]1كدراسة

المشاركيف عمى األساليب الفعالة إلعطاء كتمقي التغذية الراجعة

إبراىيـ ]2[ ،كدراسة [26] Penava & Stanogevic

الجمسة العاشرة نمكج تطبيؽ ميارات االتصاؿ(.

كدراسة [38] Horn, et all,؛ بنات [ ]40كدراسة الشكبكي []3

 .5النتائج
ىدفت الدراسة إلى اختبار فاعمية برنامج إرشادم سمككي

كدراسة المعركؼ كالحديثي [ ]36كدراسة بنياف [ ]41كدراسة
[29] Kuntze,et, AL.كعمى ضكء ذلؾ تـ إعداد البرنامج

لتنمية ميارات االتصاؿ لدل طبلب الجامعة ،كىدفت إلى معرفة

اإلرشادم التدريبي كبناؤه بصكرتو المبدئية القائمة عمى األساس

إذا كانت الفاعمية تختمؼ باختبلؼ المتغيرات الشخصية

النظرم ألساليب النظرية السمككية.

(الجنس ،المستكل الدراسي) ،كالختبار فرضيات تـ استخداـ

كييدؼ البرنامج بشكؿ عاـ إلى تطكير ميارات االتصاؿ،

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالفرؽ بيف

كتككف البرنامج مف عشرة جمسات إرشادية سمككية مدة كؿ

المتكسطات كاختبار )(T-Test

جمسة ( )45دقيقة بمعدؿ جمستيف أسبكعيان كفي بداية كؿ جمسة

أكالن :نتائج اختبار الفرضية األكلى كالتي تنص "ال تكجد فركؽ

تـ تخصيص ( )10دقائؽ لتذكير المشاركيف بأىـ نقاط الجمسة

ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) (α = 0.05بيف

السابقة ،كمناقشة الكاجب البيتي الذم تمقكنو كاالستماع إلى

متكسطات درجات القياس القبمي عمى ميارات االتصاؿ حسب

مبلحظاتيـ ،كقد اشتممت كؿ جمسة عمى عدد مف األىداؼ

الجنس كالمستكل التعميمي" تـ تحميؿ النتائج كما يبينيا الجدكؿ

كفيما يمي تمخيص لجمسات البرنامج( :الجمسة األكلى تمييد

(.)6

جدول 6
المتوسطات واالنحرافات المعيارية القبمية لكال الجنسين في السنة الدراسية الرابعة
البعد

متوسط القبمي

اإلصغاء الفعاؿ

4.13

0.12

التحدث كاإلقناع

3.88

0.11

3.14

القدرة عمى فيـ اآلخريف

4.3

0.13

5.37

2.52

التعاطؼ كالتعبير عف المشاعر

4.26

0.19

5.53

1.72

التغذية الراجعة

4.75

0.10

5.85

1.66

الكمي

21.32

ذكور سنة رابعة

االنحراف المعياري

متوسط القبمي
3.53

1.06
0.69

إناث سنة رابعة

االنحراف المعياري

23.42

) (α ≤ 0.05كىذا يشير إلى تجانس العينة كتقارب مستكياتيـ

دالة عند مستكل داللة )(α ≤ 0.05

عمى ميارات االتصاؿ حيث بمغ المتكسطة الكمي لمطبلب في

يبيف الجدكؿ ( )6أف المتكسطات القبمية بيف الذككر

السنة الرابعة ( )21.32بينما جاء المتكسط الحسابي لمطالبات

كاإلناث في السنة الرابعة غير دالو إحصائيان عند مستكل داللة
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( .)23.42كىي متكسطات متدنية كىذا يشير إلى حاجتيـ إلى

ثانيان  :المتكسطات القبمية لمذككر في السنة الدراسية األكلى كما

البرنامج التدريبي لتمف مياراتيـ االتصالية.

ىك مبيف بالجدكؿ (:(7
جدول 7

المتوسطات واالنحرافات المعيارية القبمية لكال الجنسين في السنة الدراسية األولى
البعد

االنحراف المعياري

متوسط القبمي
ذكور سنة أولى

متوسط القبمي

االنحراف المعياري

إناث سنة أولى

اإلصغاء الفعاؿ

3.92

0.16

3.5

1.21

التحدث كاإلقناع

3.93

0.17

3.62

0.97

القدرة عمى فيـ اآلخريف

4.06

0.10

4.96

2.16

التعاطؼ كالتعبير عف المشاعر

3.90

0.16

5.14

2.42

التغذية الراجعة

4.06

0.11

5.59

1.30

الكمي

19.87

22.81

بيف المتكسطات القبمية لطالبات السنة األكلى ( )22.81بينما

عند مستكل داللة )(α ≤ 0.05
يبيف الجدكؿ ( )7أف الفركقات بالمتكسطات القبمية بيف

جاءت متكسطات طالبات السنة الرابعة ( )23.42كىذه

الذككر كاإلناث في السنة األكلى غير دالو إحصائيان ،كىذا يشير

الفركقات غير دالة إحصائيان كىذا ما يبرر احتياج الطبلب مف

إلى تجانس العينة كتقارب مستكياتيـ عمى ميارات االتصاؿ

الذككر كاإلناث بغض النظر عف السنة الدراسية (أكلى أك رابعة)

حيث بمغ المتكسطة الكمي لمطبلب في السنة األكلى ()19.87

لبرنامج لتطكير مياراتيـ االتصالية.

بينما جاء المتكسط الحسابي لمطالبات ( .)22.81كىي

ثانيان :نتائج اختبار الفرضية األكلى كالتي تنص " ال تكجد فركؽ

متكسطات متدنية كىذا يشير إلى حاجتيـ إلى البرنامج التدريبي

ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) (α ≤ 0.05بيف

لتنمية مياراتيـ االتصالية.

متكسطات درجات القياس القبمي كالقياس البعدم عمى ميارات

كما يبلحظ مف الجدكالف السابقاف ( )6ك( )7كجكد فركؽ

االتصاؿ حسب الجنس " حيث تـ تحميؿ نتائج طبلب كطالبات

بيف المتكسطات القبمية لطبلب السنة األكلى الذم بمغ ()19.87

السنة الرابعة القبمية كالبعدية عمى مقياس ميارات االتصاؿ ،كما

كمتكسط طبلب السنة الرابعة الذم بمغ ( ،)21.32كما أف الفرؽ

في الجدكالف ((9( ،)8

جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية القبمية والبعدية ونتائج اإلختبار الثنائي ( )T-testلحساب الفروق بين القياسين عمى مهارات
االتصال لطالب السنة الرابعة

البعد

متوسط القبمي

االنحراف

متوسط

االنحراف

الفروق بين

المعياري

البعدي

المعياري

المتوسطات

قيمة ت

مستوى
الدالة

اإلصغاء الفعاؿ

3.5

1.21

6.7

1.18

3.20

12.04

دالو

التحدث كاإلقناع

3.62

0.97

7.43

1.52

3.81

15.82

دالو

القدرة عمى فيـ اآلخريف

4.96

2.16

7.51

1.27

2.55

7.49

دالو

التعاطؼ كالتعبير عف المشاعر

5.14

2.42

7.29

1.51

2.15

6.58

دالو

التغذية الراجعة

5.59

1.30

7.14

1.38

1.55

6.05

دالو

الكمي

22.81

36.07

( ،)7.43كىك أعمى المتكسطات البعدية ،بينما كاف قياسو

دالو عند مستكل )(α ≤ 0.05

القبمي ( .)3.62كيؤكد ذلؾ ما بينتو قيمة "ت" حيث كانت أعمى

يتضح مف الجدكؿ ( )8أف أعمى األبعاد تأث انر بالبرنامج

القيـ كىي ( )15.82كىي دالو إحصائيان كىذا يدؿ عمى فاعمية

ىك بعد التحدث كاإلقناع حيث جاء بمتكسط حسابي بعدم
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1

(2.55؛2.15؛ .)1.55كىي دالة إحصائيان عند مستكل ≤ (α

كجاء بالمرتبة الثانية بعد اإلصغاء الفعاؿ بمتكسط حسابي

) 0.05مما يعني اف البرنامج التدريبي كاف ذا فاعمية في تنمية

( ،)6.70بعد أف كاف متكسطو القبمي ( ،)3.50كجاءت قيمة

ميارات االتصاؿ لدل عينة الدراسة ،كأنو ذا أثر في تنمية

"ت" تؤكد أف لمبرنامج فاعمية كبيرة عمى ىذا البعد ،بينما جاء

ميارات االتصاؿ ككؿ (ميارات األصغاء ،كالتحدث كاإلقناع؛

بالمرتبة (الثالثة كالرابعة كالخامسة) ،كبلن مف األبعاد التالية عمى

كالقدرة عمى فيـ اآلخريف؛ كالتعاطؼ كالتعبير عف المشاعر؛

التكالي كىي القدرة عمى فيـ اآلخريف ،كالتعاطؼ كالتعبير عف

كالتغذية الراجعة) لدل الطبلب ،األمر الذم يدؿ عمى رفض

المشاعر ،كالتغذية الراجعة ،بمتكسطات حسابية كالتالي

فرضية الدراسة الثانية.

جدول 9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية القبمية والبعدية ونتائج االختبار الثنائي ( )T-testلحساب الفروق بين القياسين عمى مهارات
االتصال لطمبات السنة الرابعة
البعد

متوسط القبمي

االنحراف

متوسط

االنحراف

الفرق بين

اإلصغاء الفعاؿ

3.92

0.16

8.16

0.12

4.24

23.95

التحدث كاإلقناع

3.93

0.17

6.57

0.30

2.65

15.64

دالو

القدرة عمى فيـ اآلخريف

4.06

0.10

7.72

0.25

3.66

19.13

دالو

التعاطؼ كالتعبير عف المشاعر

3.90

0.16

7.62

0.34

3.72

15.71

دالو

التغذية الراجعة

4.06

0.11

6.69

0.11

2.63

17.81

دالو

الكمي

19.87

البعدي

المعياري

المعياري

المتوسطات

قيمة ت

مستوى
دالو

الدرالة

36.76

التدريبي ،حيث تناكؿ البرنامج اإلرشادم مجمكعة مف الميارات

دالة عند مستكل )(α ≤ 0.05
يتضح مف الجدكؿ ( )9أف أعمى األبعاد تأث انر بالبرنامج

التي تساعد الطالب عمى كيفية التعامؿ مع المدرسيف كمخاطبتو

ىك بعد اإلصغاء الفعاؿ حيث جاء بمتكسط بعدم ( )8.16كىك

كالتعامؿ معو .كىذا يتفؽ بشكؿ عاـ مع العديد مف الدراسات

أعمى المتكسطات ،كيؤكد ذلؾ ما بينتو قيمة "ت" حيث كانت

السابقة التي أشارت إلى فاعمية مثؿ ىذه البرامج مثؿ دراسة

أعمى القيـ كىي ( )23.95كىي دالو إحصائيان ،كىذا يدؿ عمى

العتيبي ]24[ ،كالتي تكصمت إلى أنو تكجد فركؽ ذات داللة

فاعمية البرنامج لطبلب السنة الرابعة أكثر مف األبعاد األخرل.

إحصائية لدل المجمكعة التجريبية التي تـ تطبيؽ البرنامج

كجاء بالمرتبة الثانية القدرة عمى فيـ اآلخريف بمتكسط بعدم

اإلرشادم عمييا لصالح القياس البعدم ،كدراسة القرعاف]1[ ،

( ،)7.72كبمغت قيمة "ت" ( )19.13التي تؤكد أف لمبرنامج

التي أظيرت كجكد فركؽ في ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ لدل

فاعمية كبيرة عمى ىذا البعد .بينما جاء بالمرتبة (الثالثة كالرابعة

المرشديف التربكييف تعزل إلى البرنامج اإلرشادم الذم تـ التدرب

كالخامسة) ،كبلن مف األبعاد التالية عمى التكالي كىي التعاطؼ

عميو ،كما اتفقت الدراسة أيضان مع دراسة ;Hottel

كالتعبير عف المشاعر ،كالتغذية الراجعة ،التحدث كاالقناع

 [31] Hardigam,التي أظيرت أف البرنامج كاف فعاالن في

بمتكسطات حسابية بعدية كالتالي (7.62؛6.69؛ .)6.57كىي

تطكير ميارات المقابمة لدل الطمبة ،كما تطكرت ميارات

دالة إحصائيان عند مستكل ).(α ≤ 0.05

االتصاؿ غير المفظي لدل الطمبة بعد البرنامج التدريبي ،كما

كيمكف عزك ذلؾ إلى إدراؾ الطالبات لمثؿ ىذه الميارات

اتفقت النتائج مع نتائج دراسة بنات ]4[ ،كالتي أشارت إلى

أثناء التعامؿ مع المدرب ،األمر الذم أدل إلى تغيير مفاىيميـ

فعالية التدريب عمى برنامجي ميارات االتصاؿ ،كأظيرت

حكؿ ىذه الميارات كتنميتيا ،كالتركيز كالتفاعؿ مع البرنامج

فركؽ دالة إحصائيان لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف بالمقارنة مع
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المجمكعة الضابطة.

داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (α ≤ 0.05في ميارات

فيما اختمفت مع دراسة  [26] Penava; Stanogevic,التي

االتصاؿ بيف القياس القبمي ،كالقياس البعدم حسب المستكل

أظيرت نتائجيا أف المشاركيف في برنامج الصحة الجنسية مف

التعميمي" حيث تـ تحميؿ نتائج طبلب كطالبات السنة األكلى

المراىقيف لـ يكف أدائيـ عمى االختبار أفضؿ مف نظرائيـ غير

القبمية كالبعدية عمى مقياس ميارات االتصاؿ ،كما في الجدكالف

المشاركيف.

( )10ك (:(11

ثالثان :الختبار الفرضية الثالثة كالتي تنص" ال تكجد فركؽ ذات
جدول 10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية القبمية والبعدية ونتائج االختبار الثنائي ( )T-testلحساب الفروق بين القياسين عمى مهارات
االتصال لطالب السنة األولى

البعد

متوسط القبمي

االنحراف

متوسط

االنحراف

الفروق بين

المعياري

البعدي

المعياري

المتوسطات

قيمة ت

مستوى
الدرالة

اإلصغاء الفعاؿ

3.53

1.06

6.56

2.07

1.01

5.13

دالو

التحدث كاإلقناع

5.37

2.52

7.26

1.41

1.89

11.40

دالو

القدرة عمى فيـ اآلخريف

5.85

1.66

7.69

1.39

1.84

13.13

دالو

التعاطؼ كالتعبير عف المشاعر

5.53

1.72

6.93

1.05

1.40

4.99

دالو

التغذية الراجعة

3.14

0.69

7.23

2.50

4.09

5.49

دالو

الكمي

23.42

35.67

( ،)7.26كبمغت قيمة "ت" ( )11.40التي تؤكد أف لمبرنامج

داؿ إحصائيان عند مستكل )(α ≤ 0.05
يتضح مف الجدكؿ ( )10أف أعمى األبعاد تأث انر بالبرنامج

فاعمية كبيرة عمى ىذا البعد .بينما جاء بالمرتبة (الثالثة كالرابعة

ىك القدرة عمى فيـ اآلخريف ،حيث جاء بمتكسط بعدم ()7.69

كالخامسة) ،كبلن مف األبعاد التالية عمى التكالي كىي التغذية

كىك أعمى المتكسطات ،كيؤكد ذلؾ ما بينتو قيمة "ت" حيث

الراجعة ،كالتعاطؼ كالتعبير عف المشاعر ،اإلصغاء الفعاؿ

كانت أعمى القيـ كىي ( )13.13كىي دالو إحصائيان ،كىذا يشير

بمتكسطات حسابية بعدية كالتالي (7.23؛6.93؛ .)6.56كىي

إلى فاعمية البرنامج لطبلب السنة الرابعة أكثر مف األبعاد

دالة إحصائيان عند مستكل )(α ≤ 0.05

األخرل .كجاء بالمرتبة الثانية التحدث كاإلقناع بمتكسط بعدم
جدول 11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية القبمية والبعدية ونتائج االختبار الثنائي ( )T-testلحساب الفروق بين القياسين عمى مهارات
االتصال لطالبات السنة األولى
البعد

متوسط القبمي

االنحراف

متوسط

االنحراف

الفروق بين

قيمة ت

مستوى

اإلصغاء الفعاؿ

4.13

0.12

7.42

0.79

3.29

14.82

دالو

التحدث كاإلقناع

3.88

0.11

6.19

0.25

2.31

11.96

دالو

القدرة عمى فيـ اآلخريف

4.3

0.13

5.96

1.92

1.66

9.33

دالو

التعاطؼ كالتعبير عف المشاعر

4.26

0.19

7.32

0.25

3.06

12.77

دالو

التغذية الراجعة

4.75

0.10

6.54

0.63

1.79

11.48

دالو

الكمي

21.32

البعدي

المعياري

المعياري

المتوسطات

الدرالة

33.43

داؿ إحصائيان عند مستكل )(α ≤ 0.05

اإلصغاء الفعاؿ ،حيث جاء بفرؽ بيف متكسطيو ( )3.29كىك

يتضح مف الجدكؿ ( )11أف أكلى األبعاد تأث انر بالبرنامج ىك

أعمى الفركقات ،كيؤكد ذلؾ ما بينتو قيمة "ت" حيث كانت أعمى
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أنثى).

البرنامج لطبلب السنة الرابعة أكثر مف األبعاد األخرل .كجاء

المراجع

بالمرتبة الثانية التعاطؼ كالتعبير عف المشاعر حيث بمغ الفرؽ

أ .المراجع العربية

بيف متكسطيو ( ،)3.06كبمغت قيمة "ت" ( )12.77التي تؤكد

] [1القرعاف ،نيمو ( .)2010فاعمية برنامج إرشادم سمككي في

أف لمبرنامج فاعمية كبيرة عمى ىذا البعد .بينما جاء بالمرتبة

تنمية الميارات اإلرشادية لممرشديف التربكييف في األردف.

(الثالثة كالرابعة كالخامسة) ،كبلن مف األبعاد التالية عمى التكالي

أطركحة دكتك اره غير منشكرة ،جامعة عماف العربية

كىي التحدث كاإلقناع ،التغذية الراجعة ،القدرة عمى فيـ اآلخريف

لمدراسات العميا ،عماف :األردف.

حيث بمغت الفركقات بيف متكسطاتيا كالتالي (2.31؛

] [2إبراىيـ ،سياـ ( .)2007بناء برنامج إرشادم جمعي لتدريب

1.79؛ )1.66كأشارت قيمة "ت" إلى أف ىذه األبعاد تأتي
متأثر

بالتكالي

بالبرنامج

كقد

بمغت

األميات عمى ميارات االتصاؿ كحؿ المشكبلت كقياس

كالتالي

أثره في تحسيف العبلقات األسرية .أطركحة دكتك اره غير

(11.96؛11.48؛ .)9.33كىي دالة إحصائيان عند مستكل ≤ (α

منشكرة ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا :عماف،

) 0.05حيث تعزم الباحثة ىذه الفركؽ إلى البرنامج االرشادم

األردف.

السمككي .كما أف المتكسط الحسابي لمقياس البعدم أعمى مف

] [3الشكبكي ،نايفة حمداف .)2004( .فاعمية برنامج لتدريب

المتكسط الحسابي القبمي ،كبيذه النتيجة تـ رفض الفرضية

الكالديف عمى ميارات االتصاؿ في خفض الضغكطات

الثالثة .كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف البرنامج اإلرشادم الذم

النفسية كتحسيف التكيؼ لدل اآلباء كاألبناء ،أطركحة

تـ تطبيقو اشتمؿ عمى تدريبات متنكعة لتنمية الميارات االتصاؿ

دكتكراه غير منشكرة ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا:

تناسب اإلناث أكثر مف الذككر ،عممان بأف الذككر كاإلناث

عماف ،األردف.

خضعكا لنفس إجراءات الدراسة كتمقكا التدريب نفسو ،مع
اختبلؼ المدرب حيث كاف لمذككر مدرب كىك عضك ىيئة

] [4بنات ،سييمة ( .)2004أثر التدريب عمى ميارات االتصاؿ

تدريس ،أما اإلناث فكانت المدربة الباحثة نفسيا ،األمر الذم

كحؿ المشكبلت في تحسيف تقدير الذات كالتكيؼ لدل

أدل إلى تنمية الميارات االتصاؿ لئلناث بدرجة أفضؿ مف

النساء المعنفات كخفض مستكل العنؼ األسرم .رسالة

الذككر.

دكتك اره غير منشكرة :الجامعة األردنية ،عماف ،األردف.

كقد اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع بعض نتائج الد ارسات

] [5حميداف ،ركضة ( .)2007بناء كتقنيف مقياس ميارات

السابقة كدراسة الشكبكي ]3[ ،التي أظيرت أف التحسف كاف لدل

االتصاؿ لدل طمبة الجامعات األردنية .رسالة ماجستير

الذككر أعمى منو عند اإلناث بعد تعرضيـ لمبرنامج اإلرشادم.

غير منشكرة ،جامعة مؤتة ،الكرؾ ،األردف.

كاختمفت أيضان ىذه النتيجة مع دراسة القرعاف ]1[ ،التي أظيرت
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات

] [6اليياجنة ،طارؽ ( .)2010دبمكـ ميارات االتصاؿ الفعاؿ.

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة تعزل إلى التفاعؿ بيف الجنس

مركز تكرنادك لتنمية المكارد البشرية :إربد ،األردف.

كالبرنامج اإلرشادم ،كما اختمفت مع دراسة ;[26] Penava

] [7عبدالقادر ،آدـ األميف .)2014( .ميارات االتصاؿ

 ،Stanogevicالتي أظيرت نتائجيا عدـ كجكد فركؽ دالة

(النظرية كالتطبيؽ) .الرياض :مكتبة المتنبي.

إحصائيان في األداء عمى االختبار عائدة لمنكع االجتماعي (ذكر،
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THE EFFECTIVENESS OF
BEHAVIORAL COUNSELING FOR
DEVELOPING THE
COMMUNICATION SKILLS IN
SATTAM BIN ABDULAZIZ
UNIVERSITY
NAHLA MOHAMAD ALQURAAN
Prince Sattam Bin Abdulaziz University
ABSTRACT_ Studying aimed to measure effectiveness of heuristic program in enhancement of
student’s communication skills in Prince Sattam Bin Abdulaziz University.
Trial group includes 96 males student distributed into two groups: the trial group effectiveness
includes 48 male and female students, and control group 48 male and female student of the college
of Education. Behavioral heuristic has been applied on the sample which includes 10 training
sessions. Each session includes (50) minutes.to reach the results, two tools were used studying
prepares by the researcher. The first is communication skills scale , the other is the behavioral
heurists skills program for enhancement of communication skills. After analysis of the result by
(spss) program. The most important appeared and was the effectiveness of the program
effectiveness had a difference statistical indicators for studying levels, the third and and fourth
years more than first and second years. There was not any differences of statistical indicators
between first and second levels, and between third and fourth level.
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