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SCIENCE FACULTY MEMBERS’ PRACTICE
OF EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS
WITH THEIR STUDENTS AND ITS
RELATIONSHIP TO OBSERVED VARIABLES
ABDULQADIR OBAIDALLAH ALHOMAIRI*

ABSTRACT_ Effective communication skills are one of the fundamental skills for a faculty member in
the field of higher education. Thus, the aim of this study is to investigate the practice of effective
communication skills of science faculty members at the University of Tabuk, with their students in the
light of variables, and based on the comparative descriptive method. Two methods were applied; the
quantitative method were 26 questionnaires were distributed among the faculty members. On the
other hand, six members were interviewed and analyzed qualitatively. The main results concluded a
moderate practice of effective communication skills by the faculty members. The verbal
communication skills came first, followed by non-verbal communication skills, then written
communication skills came last. Faculty members expressed a number of purposes for practicing
verbal communication such as: easiness, effectiveness, relevant to the scientific material that focuses
on comprehension, saves time and effort, creates a friendly learning atmosphere, promotes other
skills, and provides feedback. Whereas, faculty members practiced nonverbal communication
moderately as it; promotes and supports verbal communication, decreases students’ boredom.
However, they avoided nonverbal communication when students did not participate and when
referring to different cultural attributes between faculty members and students. Faculty members
stated that they have avoided written communication due to a number of factors like; time wasting,
requires technology, boredom of their students, hinders learning, impedes personal communication,
does not provide immediate feedback, and the students’ weakness in the English language.
Furthermore, statistically significant differences raised among the faculty according to the changes in
specialization, academic level, and years of academic experience. The results were interpreted based
on the previous literature and ended with numerous recommendations.
KEYWORDS: Effective Communication Skills, Faculty Members, Faculty of Science.
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واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية
ّ
العلوم ملهارات االتصال الفعال مع طالبهم
وعالقته ببعض املتغريات
عبدالقادر بن عبيدهللا الحميري*
امللخص _ تعد مهارات الاتصال الفعال إحدى املهارات ألاساسية ملهنة عضو هيئة التدريس العاملين بالتعليم الجامعي ؛ لذلك هدفت
هذه الدراسة إلى معرفة واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوك ملهارات الاتصال ّ
الفعال مع طالبهم وعالقته
ببعض املتغيرات ،واعتمدت على املنهج الوصفي املسحي ولجمع البيانات تم تطبيق بطاقة مالحظة ملهارات الاتصال على عينة بلغت
ً
( )42عضوا ،لغرض التحليل الكمي ،وأجريت املقابلة لـ( )6أعضاء لجمع بعض البيانات لغرض التحليل الكيفي ،وخلصت أهم النتائج
إلى َّأن مستوى ممارسة أعضاء هيئة التدريس ملهارات الاتصال ّ
الفعال جاء بدرجة متوسطة ،وجاءت مهارات الاتصال اللفظي في املرتبة
ألاولى ،تليها مهارات الاتصال غير اللفظي ،ثم مهارات الاتصال الكتابي ،وأن أعضاء هيئة التدريس يمارسون الاتصال اللفظي لسهولته،
وفعاليته ومناسبته للمادة العلمية التي تركز على الفهم ،وأنه يوفر الوقت والجهد ،ويخلق الود بين أطراف العملية التدريسية ،وينمي
بعض املهارات ألاخرى ،ويوفر التغذية الراجعة ،بينما يمارسون الاتصال غير اللفظي بدرجة متوسطة لكونه يعزز ويدعم عملية الاتصال
اللفظي ،ويقلل من ملل الطالب ،واختالف الثقافات بين ألاعضاء والطالب ،و عدم تفاعلهم قد تحد من استخدامه ،وال يمارسون
الاتصال الكتابي بدرجة كبيرة لكونه يحتاج إلى وقت طويل ،والعتمادهم على التقنية ،و ملل طالبهم ،وقد يكون معيقا للتعلم ،وال يوفر
التغذية الراجعة الفورية ،كما أن ضعف قدرات الطالب في اللغة الانجليزية ،الينمي العالقات إلانسانية ،كما ظهرت فروق ذات داللة
ً
تبعا لتغير التخصص ،والرتبة ألاكاديمية ،وسنوات الخبرة ألاكاديمية ،وتم تفسير النتائج ً
بناء على
إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس
أدبيات الدراسة ،وأنتهت بمجموعة من التوصيات.
الكلمات املفتاحية :مهارات الاتصال ،أعضاء هيئة التدريس ،كلية العلوم.

* أستاذ مشارك ،كلية التربية ولاداب ،ووكيل جامعة تبوك للشؤون الاكاديمية ،جامعة تبوك ،اململكة العربية السعودية.
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واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم ملهارات الاتصال ّ
الفعال
مع طالبهم وعالقته ببعض املتغيرات
عن أساليب الاتصاالت املعيبة واستبدالها بأساليب أكثر مالئمة ]،[25
ً
حتى يكون أعضاء هيئة التدريس مثاال ونموذجا̎ لطالبهم [.[46
وتضيف مهارات الاتصال قيمة كبيرة إلى املكانة التقليدية للعلوم،
ً
فضال عن توسيع الخيارات الوظيفية لدارسيها [[47؛ ولذلك هناك
توجه متزايد داخل مؤسسات التعليم العالي يتمثل في الحاجة إلى
تحسين مهارات الاتصال لدى دارس ي وخريجي العلوم ،ودمج مهارات
الاتصال في املناهج الجامعية ] [28ولن تحقق الجامعات ما تصبوا اليه
إال من خالل أعضاء هيئة تدريس يتمتعون بمهارات اتصال فاعلة،
ويتأتى ذلك من خالل الاهتمام بمهارات الاتصال لديهم.
ً
وبناء على ما سبق؛ تسعى الدراسة الحالية ملعرفة واقع ممارسة أعضاء
هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوك ملهارات الاتصال ّ
الفعال مع
طالبهم ،وعالقته ببعض املتغيرات.
 .2مشكلة الدراسة
تعد الجامعات أكثر املؤسسات التعليمية أهمية في أي دولة؛ وعليه
فإن أعضاء هيئة التدريس في تلك الجامعات هم أهم ألاصول والقواعد
الراسخة؛ مقارنة بسائر املقومات في مجاالت التعليم [.[41
ويشكل أعضاء هيئة التدريس العناصر ألاساسية لعمليات التعليم
والتعلم  [30] Kavcarفي حين ما تمثله العناصر ألاخرى من مناهج وإدارة
ال يتجاوز  %25ألازرق [ ]31وبما أن أعضاء هيئة التدريس هم العنصر
ألاساس ي في نجاح العملية التعليمية؛ فهم بحاجة إلى املزيد من العناية
والرعاية ،والبحث عن ألاسباب التي تعوق نشاطهم؛ من أجل التخلص
منها ،وتدعيم املواقف إلايجابية ،وتعزيزها ،وتوفير كافة إلامكانيات
املادية واملعنوية التي تدعمهم ،وتساعدهم على تحسين أدائهم [.[11
وهناك اعتراف -على نطاق واسع-بأهمية مهارات الاتصال في برامج
التعليم الجامعي  [32] Lawlor et alوتعد تلك املهارات إحدى سمات
عضو هيئة التدريس الناجح ([] (Loy[ 10كما َّأن ملهارات الاتصال
الفعالة مكانة مهمة في خصائصهم الشخصية واملهنية ] ،[33حيث َّإن
أعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون بمهارات اتصال فعال لديهم
ً
ً
ً
عالقات إيجابية مع طالبهم ،ويصنعون انطباعا فعاال وإيجابيا أثناء
عملية التدريس [.[32
لذلك توجهت ألانظار نحو تطوير مهارات الاتصال لديهم؛ من خالل
الدورات املستقلة ،وقد شاركت فيه العديد من التخصصات كعلم
النفس ،والتربية ،وعلم الاجتماع ،والبالغة ] ،[35كما أيدت نتائج
العديد من البحوث والدراسات أهمية تشجيع معلمي العلوم على تطوير
مهارات الاتصال لديهم ،وما لذلك من نتائج إيجابية [.[44
ولالرتقاء بالتعليم الجامعي يجب الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس،
وتنميتهم تنمية مستمرة ،ويتأتى ذلك من خالل التعرف أوال على واقع
ممارسة أعضاء هيئة التدريس ملهارات الاتصال الفعال ،وتحديد نواحي
القوة والضعف بها؛ مما سينعكس باإليجاب على عالقة أعضاء
هيئ ـ ـة التـ ـدري ـ ـس بط ـالبه ـم ،وزيـ ـادة فعاليتهم ،والتمكن من املادة العلمية

 .1املقدمة
يوجد ّ
تحد ٌ
قائم في الوقت الحاضر بين مختلف الجامعات على
ٍّ
مستوى العالم في الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس ،والسعي لالرتقاء
بقدراتهم ومهاراتهم ،باعتبارهم من الركائز الرئيسة في تطوير العملية
التعليمية ] ،[1ويتوقف عليهم نجاح أو فشل منظومة التعليم الجامعي
ً
سواء
بأكملها ألاسمر [ ،]4ومع تنوع املهارات ألعضاء هيئة التدريس،
ً
ً
ً
ً
أكانت علمية ،أو تربوية ،أو شخصية ،إال َّأن هناك نوعا من املهارات ال
يحظى باهتمام كبير -رغم تأثيره -ويتمثل في مهارات الاتصال الفعال عبد
هللا [ ]3تلك املهارات التي تعد إحدى املهارات ألاساسـية ملهنة عضو هيئة
التــدريس التي يجـب أن يتقنهـا لك ــي يقوم بالتــدريس الجيد ] [4ومطلوبة
في ّ
جانب من جوانب التدريس ] ،[5,6وبخاصة في التعليم الجامعي
كل
ٍّ
ِّ
[.[7
وعملية التعليم هي عملية اتصال وتفاعل دائم ،ومتبادل بين عضو
هيئة التدريس والطالب البجاري [ ]11وإذا ما نظرنا إلى تعريف الاتصال
في موجز قاموس أكسفورد سنجد َّأنه :عملية نقل للمعلومات ،أو علم
ممارسة نقل املعلومات" ،ويظهر هذا التعريف بوضوح الصلة بين
التدريس والاتصال؛ حيث يقوم أعضاء هيئة التدريس باستمرار بنقل
املعارف واملعلومات للطالب ] ،[8فالتدريس الفعال ال يعتمد على قاعدة
املعرفة لدى أعضاء هيئة التدريس؛ وإنما يرتبط بمهارات الاتصال
لديهم ،فهو يعتمد فقط على  %05من املعرفة والـ  %05ألاخرى يعتمد
ً
فيها على مهارات الاتصال ،ولذلك فمن املهم أن يمتلك املعلم معرفة
ً
جيدة ،ولكن من ألاهم ومن الضروري أن يكون لديه مهارات اتصال
فعالة ] ،[9كما أكدت البحوث والدراسات أن إحدى العقبات الرئيسة
أمام التدريس الفعال تتعلق بمهارات الاتصال [.[15
ً
ً
وتشكل مهارات الاتصال أساسا مهما للمشاركة في املجتمع ]،[12
وتعمل على تكوين جو سليم من التحفيز والثقة ومشاركة ألافكار بحرية
] ،[13وتؤثر على مجموعة واسعة من املكونات داخل أي مؤسسة
نجاح أكبر لها  ،[14] Steingrimsdottirوفي
تعليمية ،وتساعد في تحقيق ٍّ
الحقل الجامعي يستطيع أعضاء هيئة التدريس من خالل مهارات
الاتصال الفعال تحسين مستوى التحصيل الدراس ي لطالبهم ],[15,16
وإدارة الصف والتفاعل الجيد مع الطالب وتحفيزهم نحو عملية التعلم
](Bee) [17ويشكلون سلوكيات طالبهم ،ويطورون العملية التعليمية،
ويتعاملون بشكل أفضل مع مشاكلهم ] ،[18كما تساعد مهارات
الاتصال أعضاء هيئة التدريس على أن يطوروا مستوى كفاءتهم
الذاتية كابور [ ]11وقدرتهم في التأثير على آلاخرين ] ،[20وأن يشعروا
طالبهم بقيمتهم في نظرهم ] ،[21كما أكدت نتائج الدراسات والبحوث
وجود عالقة بين مهارات الاتصال والكفاءة التدريسية ] ،[22ونجاح
التدريس] ،[23والتحصيل الدراس ي للطالب [.[1
ولالرتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة فالبد من
الاهتمام بتطوير مهارات الاتصال لديهم  [24] Fiocco & Flemingوالبعد
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 أهمية تناول مهارات الاتصال؛ فالنجاح فيها يؤدي إلى نتائج إيجابية] [22في استثارة دافعية الطالب ،والارتقاء بمستواهم العلمي ،مما
ينعكس باإليجاب على تطور العملية التعليمية ،والقصور فيها يؤدي إلى
ً
سوء الاتصال ،ويؤثر سلبا على ألاداء السلس ألي مؤسسة تعليمية
[.[13
 تناول موضوع مهارات الاتصال الفعال لدى أعضاء هيئة التدريسبكلية العلوم له أهمية في تطوير التعليم الجامعي؛ والذي يتماش ى مع
تحقيق رؤية اململكة  4535في التنمية.
 اعتمدت معظم البحوث والدراسات السابقة على استبانات لقياسمهارات الاتصال الفعال ،سواء كان ذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس أنفسهم كابور [ ،]11أو وجهة نظر الطالب ] ،[7وهناك ندرة في
البحوث والدراسات التي جمعت بين نوعين من التقييم مثل دراسة
]Hughes & Large [16التي جمعت بين تقييم أعضاء هيئة التدريس
والطالب.
ألاهمية التطبيقية:
 استفادة القائمين على التعليم الجامعي ومراكز تنمية قدرات أعضاءهيئة التدريس ،ومراكز الجودة ،واملتخصصين في مهارات الاتصال من
نتائج هذه الدراسة في تطوير مهارات الاتصال ّ
الفعال ألعضاء هيئة
التدريس ،وانعكاس ذلك على العملية التعليمية بأسرها.
د .مصطلحات الدراسة
الاتصال الفعال :ويقصد بمهارات الاتصال الفعال في الدراسة الحالية
درجة ممارسة عضو هيئة التدريس ملهارات الاتصال (اللفظية – غير
اللفظية – الكتابية) املتضمنة في أداة الدراسة.
أعضاء هيئة التدريس :يقصد بهم في الدراسة الحالية كل من يقوم
بالتدريس في إحدى تخصصات العلوم (فيزياء – كيمياء – أحياء) في
كلية العلوم بجامعة تبوك في الفصل الدراس ي الصيفي من العام
الدراس ي (1231 – 1237هـ).
ه .حدود الدراسة
 الحدود املوضوعية :مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس ملهاراتالاتصال ّ
الفعال وعالقته ببعض املتغيرات.
 الحدود الزمانية :تم التطبيق بالفصل الدراس ي الصيفي من العامالجامعي 1231/1237هـ في الفترة من يوم الثالثاء  1231/15/17إلى
الخميس 1231/14/4هـ وبواقع شهر ونصف.
 الحدود املكانية :أقسام العلوم بكلية العلوم بجامعة تبوك (كيمياء –فيزياء – أحياءه).
 الحدود البشرية :عينة من أعضاء هيئة التدريس الذكور في كليةالعلوم بجامعة تبوك.
 .3إلاطار النظري
يصعب الاتفاق على تحديد تعريف واحد لالتصال الفعال؛ حيث
إن هناك العديد الثغرات املعترف بها في مهارات الاتصال الفعال تعوق
الوصول التفاق حول تعريفه ] ،[38إال أنه تم تقديم العديد من
التعريفات لالتصال الفعال ،منها تعريف كاراداغ وكالوسكان [ ]31بأنه:
"أداة أساسية لنقل املعلومات وتؤثر على حياة الفرد خالل مدة حياته،
كما يعرفه غورسيميسك وفروال وديميروز [ ]32بأنه" :يجعل شيئا

والارتقاء باملخرجات التعليمية.
أ .أسئلة الدراسة
وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في السؤال
الرئيس التالي" :ما واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم
بجامعة تبوك ملهارات الاتصال ّ
الفعال مع طالبهم و عالقته ببعض
املتغيرات؟
أسئلة الدراسة :سعت الدراسة الحالية لإلجابة عن ألاسئلة آلاتية:
 ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوكملهارات الاتصال ّ
الفعال؟
 هل هناك فروق بين أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعةتبوك في نوع الاتصال (اللفظي ،وغير اللفظي ،والكتابي)؟
 ما أسباب ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوكلنوع الاتصال (اللفظي ،وغير اللفظي ،والكتابي)؟
ّ
الفعال لعضو هيئة التدريس بكلية
 هل تختلف مهارات الاتصالالعلوم باختالف التخصص العلمي ،والرتبة ألاكاديمية ،وسنوات الخبرة
ألاكاديمية؟
ب .أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق ألاهداف آلاتية:
 معرفة واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعةتبوك ملهارات الاتصال ّ
الفعال.
 معرفة الفروق في نوع مهارات الاتصال (اللفظية ،وغير اللفظية،والكتابية) بين أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوك.
معرفة أسباب ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة
تبوك ألنواع الاتصال املختلفة (اللفظي ،وغير اللفظي ،والكتابي).
التحقق من عالقة مهارات الاتصال ّالفعالة لعضو هيئة التدريس
بكلية العلوم بجامعة تبوك ببعض املتغيرات (التخصص العلمي،
والرتبة ألاكاديمية ،وسنوات الخبرة ألاكاديمية).
ج .أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة الحالية من تناول موضوع مهارات الاتصال،
حيث تشير ألادبيات إلى َّأنها مهمة للنجاح في بيئة العمل املعاصرة،
وأهميتها مستمرة في الازدياد ] ،[6فقد أكدت نتائج دراسة بريتي شارما
[َّ ]13أنه حينما يشعر العاملون بالرضا عن مهارات اتصالهم في أماكن
ً
عملهم؛ فإنهم يميلون أيضا إلى الشعور بالرضا تجاه عملهم ومكان
عملهم.
وتهدف الجامعات إلى إنتاج خريجين ذوي مهارات اتصال فعالة
] ،[12وتعتمد في ذلك على أعضاء هيئة التدريس دمنهوري وعبد هللا
[ ]36لذلك تبنت دراسة جونسن وفيتش وديويانتي [ ]37وضع إطار
إلدراج مهارات الاتصال عبر املناهج الدراسية الجامعية في التعليم
والتدريس والتقييم بجامعة  ،Murdochويستند هذا إلاطار إلى منحى
متعدد املستويات؛ يهدف إلى دعم كل من أعضاء هيئة التدريس
والطالب من خالل مجموعة متكاملة من الخدمات واملوارد ،وتضمن
التدريب على مهارات الاتصال ،وتقديم ورش عمل للتطوير املنهي على
إلانترنت ألعضاء هيئة التدريس.
ألاهمية النظرية:
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ً
الذي هو أقل استمرارا [.[43
ً
وفقا للعديد من البحوث والدراسات؛ ينبغي أن يكون القائم بالتدريس
لديه مهارات اتصال فعالة ،وشدد كل من كاراداغ وكالوسكان [ ]31على
وجوب توافر هذه املهارات لديهم:
 أن يستخدموا لغة صريحة ،وأن يمتنعوا عن اللغة الغامضة. أن يحللوا أفكار الطالب من تفاعالت أجسامهم ،والتحكم في ردودفعل الجسم الخاصة بهم ،واستخدام لغة الجسد بوعي.
 الابتعاد عن املشتتات ،والتقليل من قلق الطالب. أن تكون لديهم معرفة كافية بالطرق والتقنيات الحديثة في التدريس. اختيار ألادوات واملعدات والطرق التي تحفز الطالب أكثر. استخدام آلية التغذية الراجعة بطرق فعالة ،ويجب تقييم التغذيةاملرتدة على الفور.
 .4الدراسات السابقة
هدفت دراسة هيوز والرج [ ]16إلى تقييم أعضاء هيئة التدريس
والطالب ملهارات الاتصال الشفوي ،خالل العروض الطالبية لطالب
ً
السنة النهائية تخصص صيدلة ،وأظهرت النتائج أن هناك اتفاقا بين
أعضاء هيئة التدريس وألاقران حول الجودة املطلقة والنسبية ،التي
تحققت في العروض ،مما يدل على الارتباط إلايجابي الكبير بين تقييم
أعضاء هيئة التدريس وزمالء الطالب ،كما لم يكن معيار العرض الذي
ً
حققه الطالب مرتبطا بالتقديرات الدراسية التي أعطيت لذلك الطالب
(أي َّأن التقييم كان مستقال عن مهارات الطالب في الاتصال) ،وتأتي
أهمية هذه الدراسة في جمعها بين نوعين من التقييم للطالب؛ من
خالل أعضاء هيئة التدريس وزمالء الطالب ،ووجود اتفاق بين نوعي
التقييم .وتناولت دراسة كيفن لوي [ ]10مهارات اتصال املعلمين
الفعالة ،وجودة املعلم؛ بهدف فهم العالقة بين مهارات الاتصال
ً
والتحصيل الطالبي ،وأجرت الدراسة مسحا ملعلمي الصف الرابع
باملنطقة التعليمية ،وكذلك درجات تحصيل طالبهم ،كما طبق على
املعلمين استبيان مهارات الاتصال ،وخلصت أهم النتائج إلى َّأن حوالي
ثلثي املعلمين حصلوا على درجات متقدمة باالستبيان ،كما َّأن املعلمين
ذوي الخبرة املنخفضة سجلوا درجات متقدمة مقارنة باملعلمين الذين
لديهم سنوات خدمة أكبر ،كما حصل املعلمون الذين يمتلكون
شهادات متقدمة على درجات أعلى مقارنة بغيرهم ممن ال يحملون
درجات علمية متقدمة .وتحققت دراسة ساكا وسيرملى []44من العالقة
بين كفاءة معلمي العلوم ومهارات الاتصال لديهم على عينة بلغت
ً
( )135معلما من معلمي العلوم بجامعة مرمرة بتركيا ،طبق عليهم
استبانين أحدهما متعلق بكفاءة املعلمين ،وآلاخر بمهارات الاتصال،
ومن أهم نتائجها وجود عالقة بين كفاءة معلمي العلوم ومهارات
الاتصال لديهم .وأجرى العريني [ ]21دراسة هدفت إلى التعرف على
مدى توافر مهارات الاتصال غير اللفظية لدى أعضاء هيئة التدريس في
كلية العلوم بجامعة القصيم من وجهة نظر طالبهم ،وعالقته ببعض
املتغيرات ،وقد أكدت أهم النتائج توافر مهارات الاتصال غير اللفظية
لدى هيئة التدريس في كلية العلوم بجامعة القصيم بدرجة متوسطة،
وعدم وجود فروق تبعا للتخصص العلمي.
وه ـدفـ ـت دراسـ ـة عبـ ـد هللا [ ]3إلى التحق ـ ـق م ـن واقـع ممارسة أعضاء

شائعا ومشتركا و̓ يعنى بالعالقات الاجتماعية " بينما يعرفه كل من أبي
بكر والبريدي [ ]25بأنه "سلسلة من العمليات املركبة والهادفة العقلية
واملعرفية والنفسية وإلاجرائية ،لتحقيق منافع مشتركة بين عدة
ّ
الفعال ،باستخدام رموز
أطراف ،تستلزم خلق إطار من الاتصال
وأدوات معينة بما يضمن جودة مخرجاته ومدخالته وعملياته".
وبشكل عام يعرف الاتصال بأنه :عبارة عن تبادل الرسائل بين
املرسل واملستقبل عبر قنوات رموز تعبر عن الانفعاالت وألافكار
ً
واملعارف يتم نقلها جميعا أثناء عملية الاتصال ] [41,42يمكن اعتبار
عملية الاتصال عملية اجتماعية تفاعلية تحدث بين الناس ،وهناك
ً
ً
بعض العناصر التي تؤثر في هذه العملية إيجابا أو سلبا ،وهي عملية
معقدة ] ،[43,44وفي أي مرحلة من مراحل هذه العملية قد تسوء
ألامور ،مما يجعل الاتصال أقل فعالية ،فعلى سبيل املثال قد ال يعبر
املرسل عن ما يريده بوضوح ،أو قد تكون غرفة التعليم صاخبة ،أو قد
ال يفهم املتلقي كلمات املرسل ،ولكي يكون أعضاء هيئة التدريس
فاعلين يجب عليهم تقليل هذه الحواجز إلى الحد ألادنى [.[1
ويشير ديفلر وإيفرت في :الشوبكي وحمدي [ ]20إلى أن عملية
الاتصال تشمل ستة عناصر هي( :املرسل ،الرسالة ،قناة الاتصال،
املستقبل ،الفهم املشترك في الرسالة بين املرسل واملستقبل ،التغذية
وبناء على ذلك َّ
ً
فإن عملية الاتصال تعتمد على جانبين
الراجعة)
رئيسين :أحدهما وصف ألفكار الفرد ومشاعره ،وردود فعله ،وكيفية
تمثيله للرموز ،وآلاخر وصف لألحداث التي يعيشها الفرد عندما يتبادل
الرسائل مع آلاخرين.
وتتضمن مهارة الاتصال الفعال بعدين ،هما :املعرفي والسلوكي
ويختص البعد املعرفي بعملية التوعية واملعالجة الذهنية للمعلومات
(الوعي بين ألاشخاص ،وجهات النظر الاجتماعية ،والبني املعرفية،
واملراقبة الذاتية ،والتعاطف...إلخ) ويختص البعد السلوكي بمظاهر
مختلفة تتضمن (املشاركة في التفاعل ،ومرونة السلوك ،والاستماع،
وأسلوب الاتصال ،واملكونات السلوكية ألاخرى) ،وتحدث عملية تطوير
مهارات الاتصال كجزء من التنشئة الاجتماعية أو من خالل إجراءات
تعليمية معينة [.[2
وهناك عدة تصنيفات ملهارات الاتصال منها ما يقسم إلى:
 مهارات الاتصال اللفظية :ويشير الاتصال اللفظي إلى وضوح الصوتوتنوع نبراته ،وتدعيمه بالوسائل املصاحبة ،واختيار محتوى الحديث
ومضمونه ،والوقت املناسب للحديث.
 مهارات الاتصال غير اللفظية :وترتبط بحركات الجسم ،وألافعالوإلايماءات ولغة إلاشارة.
 مهارات الاتصال الكتابي :اتصاالت يتم فيها بث الرسائل أو املعانياملطلوب إيصالها للمستقبل بشكل مكتوب ،وتستخدم عند الحاجة
لذكر تفصيالت مهمة وكثيرة ،وتساعد على توصيل املعلومات وألافكار
وآلاراء والقرارات بطريقة واضحة ومفهومة [.[26,27,21
ً
ي
ومهارات الاتصال اللفظية وغير اللفظية ،كالهما رمز  ،وتصاغ وفقا
لثقافة املجتمع وتقاليده ،وتعد مهارات الاتصال غير اللفظي أكثر
موثوقية؛ ألنها تكشف في كثير من ألاحيان عن نية املرسل ومشاعره،
كما أن قنواتها متعددة ألاوجه ،ومستمرة؛ مقارن ـة مـ ـع الاتص ـال اللفظي
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هيئة التدريس بكلية العلوم وآلاداب بالرس -جامعة القصيم -ملهارات
الاتصال ّ
الفعال (الكتابي واللفظي وغير اللفظي) من وجهة نظر الطالب،
ً
وقد تألفت العينة من ( )412طالبا ،وجميع أعضاء هيئة التدريس بكلية
العلوم وآلاداب بالرس ،وقد استخدم معد الدراسة أداتين لجمع
املعلومات ،وتوصلت أهم النتائج إلى َّأن درجة ممارسة أعضاء هيئة
ّ
الفعال
التدريس بكلية العلوم وآلاداب بالرس ملهارات الاتصال
متوسطة ،وجاءت مهارات الاتصال الكتابي في املرتبة ألاولى ،تليها
مهارات الاتصال غير اللفظي ،بينما جاءت مهارات الاتصال اللفظي في
املرتبة الثالثة .وسعت دراسة هاسيكافورجال [ ]05إلى تحديد مستوى
مهارات الاتصال أعضاء هيئة التدريس من جانب طالب وطالبات كلية
التربية الرياضية ،وتألفت العينة من ( )633طالبا وطالبه من طلبة
الدراسات العليا ،طبق عليهم مقياس " :تقييم مهارات الاتصال"
وخلصت أهم النتائج إلى َّأن الطالب والطالبات يقيمون مهارات
الاتصال ألعضاء هيئة التدريس في مستوى متوسط .وهدفت دراسة كل
من دوتا وبانيسوارا وبانيسوارا ] [20إلى معرفة آراء أعضاء هيئة
التدريس حول مهارات الاتصال الفعال ،وتحفيز التعلم ألاكاديمي لدى
ً
طالبهم ،واستخدم املنهج الوصفي وطبق استبيان على ( )420عضوا من
أربع جامعات مختلفة برومانيا ،وخلصت النتائج إلى تشابه آراء أعضاء
هيئة التدريس بشأن كفاءتهم في مهارات الاتصال .وتناولت دراسة
بامبيرو وشكباور [ ]43املرجعية تأثير الاتصال اللفظي وغير اللفظي
للمعلم على النجاح في التدريس ،وقامت بفحص كل البحوث
واستعراضها في هذا املجال ،وباستخدام الكلمات الرئيسة ،مثل :النجاح
في التدريس ،والاتصال اللفظي وغير اللفظي ،وخلصت أهم النتائج إلى
أن أكثر املعلمين يستخدمون الاتصال اللفظي وغير اللفظي ،وأن ذلك
له تأثير إيجابي على مزاج الطالب .وسعت دراسة كهان وزمالئه [ ]1إلى
تقييم تصور الطالب فيما يتعلق بدور مهارات اتصال أعضاء هيئة
التدريس في نجاحهم ألاكاديمي ،ولتحقيق هدف الدراسة؛ تم إعداد
ً
ً
استبيان وتطبيقه على ( )211طالبا جامعيا من مختلف الجامعات ،وتم
ً
تحليل البيانات إحصائيا ،وباستخدام معامل الانحدار ،وخلصت أهم
النتائج إلى َّأن مهارات الاتصال الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لها دور
كبير في التحصيل الدراس ي للطالب.
 تعقيب على الدراسات السابقة تتشابه الدراسة الحاليه مع الدراسات السابقة في الهدف حيثتناولت الدراسة الحالية مهارات الاتصال الفعال إال ان الدراسة
الحالية تصدت ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة تبوك ،كما
اعتمدت الدراسات السابقة على املنهج الوصفي ،وتطبيق الاستبانات
لقياس مهارات الاتصال الفعال عدا دراسة بامبيرو وشكباور []43
ال ـمرجعيـ ـة ودراس ـة هيـ ـوز والرج [ ]16التي اعتمدت على تقييم العروض،
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بينما ستعتمد الدراسة الحالية على بطاقة املالحظة واملقابلة ،كما
اكدت أكدت نتائج الدراسات َّأن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس
ملهارات الاتصال مرتفعة ] (Loy) [15وبمستوى ذات كفاءة ]،[20
وبمستوى متوسط العريني [ ،]21عبد هللا ]،[50] Hacicaferoglu [3
كم اكدت نتائج الدراسات ارتفاع مهارات الاتصال لذوي الخبرة
املنخفضة ،ومن يمتلكون شهادات متقدمة مقارنة بغيرهم ] ،[15وال
تختلف مهارات الاتصال باختالف التخصص العريني [ ،]21وفيما
يختص بترتيب أنواع الاتصال؛ جاءت مهارات الاتصال الكتابي في املرتبة
ألاولى ،تليها مهارات الاتصال غير اللفظي ،بينما جاءت مهارات الاتصال
اللفظي في املرتبة الثالثة ،عبد هللا [ ،]3بينما أكدت نتائج دراسة
بامبيرو وشكباور [َّ ]43أن أكثر املعلمين يستخدمون الاتصال اللفظي
وغير اللفظي.
 .5الطريقة والاجراءات
أ .منهج الدراسة
ً
نظرا لطبيعة الدراسة الحالية التي تهتم بالتعرف على واقع ممارسة
أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم ملهارات الاتصال ّ
الفعال وأسباب
ممارسة أعضاء هيئة التدريس ملهارات الاتصال ّ
الفعال (اللفظي ،وغير
اللفظي ،والكتابي) ،ومعرفة عالقتها بالتخصص العلمي ،والرتبة
ألاكاديمية ،والخبرة الوظيفية ،وللحصول على البيانات الالزمة كميا
وكيفيا ،ومن ثم تحليلها ،وتفسيرها ،والوصول للنتائج .تم استخدام
املنهج الوصفي املسحي وهو منهج معني بوصف الظاهرة أو الحدث
ً
ً
ً
موضع اهتمام الباحث وصفا علميا دقيقا الجادري وأبو الحلو [ .]01أي
هذه الدراسة استخدمت أساليب كمية وكيفية ،حيث أن هذا البحث
مختلط وهو البحث الذي يستخدم الباحث فيه أساليب البحث النوعي
وأساليب البحث الكمي معا [.[04
ب .مجتمع الدراسة
يبلغ مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين في
كلية العلوم بجامعة تبوك والبالغ عددهم ( )71عضو هيئة تدريس
وتوزيعهم كالتالي 13( :أستاذ 11 ،أستاذ مشارك 21 ،أستاذ مساعد) في
الفصل العام الدراس ي  1231-1237هـ.
ج .عينة الدراسة
تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية ،حيث قسم الباحث مجتمع
ً
الدراسة إلى طبقات؛ تبعا لألقسام العلمية املوجودة بكلية العلوم:
ً
(ألاحياء – الكيمياء – الفيزياء) ،وتم الاختيار عشوائيا من كل قسم
بواقع ( )1أعضاء هيئة تدريس ليشكل مجموع العينة الكلية ( )42عضو
هيئة تدريس ،يدرسون طالب كلية العلوم بجامعة تبوك ،تراوحت
عاما بمتوسط وانحراف معياري عمري قدره
̎
أعمارهم من02 – 37
 ،0.11 ±24.77يوضح الجدول ( )1خصائص العينة

جدول 1
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ً
يوضح الجدول ( )1تساوى أعداد أعضاء هيئة التدريس تبعا ملتغير
التخصص بواقع ( )1أعضاء هيئة تدريس من كل قسم ،وارتفاع عدد
ألاساتذة املساعدين تبعا للمرتبة العلمية بواقع ( )16أستاذ مساعد،
ً
وارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس ألاقل من ( )15سنوات تبعا ملتغير
الخبرة ألاكاديمية بواقع ( )10عضو هيئة التدريس.
كما تم اختيار ( )6أعضاء عشوائيا من أفراد العينة بواقع عضوين من
كل تخصص إلجراء املقابلة .أي بواقع ( )%40من العينة الكلية .
د .أداة الدراسة
قام الباحث بتصميم بطاقة املالحظة واملقابلة ،وفق الخطوات التالية:
 تحديد الهدف من بطاقة املالحظة واملقابلة؛ وهو قياس درجة ممارسةأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم ملهارات الاتصال أثناء التدريس
لطالبهم.
 الاستفادة من ألادبيات املتعلقة بمهارات الاتصال ،وكذلك البحوثوالدراسات السابقة العربية وألاجنبية ،وألادوات التي تم الاستعانة بها في
هذه الدراسات ،مثل دراسة كابور [ ،]11عبد هللا [.[3
 تخصص الباحث وخبرته بالتدريس ألاكاديمي واحتكاكه بأعضاء هيئةلتدريس والطالب.
 تم إعداد الصورة ألاولية لبطاقة املالحظة؛ عن طريق تحديد املحاورالرئيسة ملهارات الاتصال( :لفظي – غير لفظي– كتابي) ،وصياغة جميع
البنود على شكل فقرات سلوكية قابلة للمالحظة والقياس؛ من خالل
مشاهدة عضو هيئة التدريس في قاعة املحاضرات ،وتضمنت بنود

%64.0
%37.0
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البطاقة ( )20بندا موزعة على املحاور الثالث السابقة ،وصممت بطاقة
املالحظة بتقدير لفظي يخضع لتدرج خماس ي( :غير موجود–ضعيف –
متوسط – جيد –ممتاز) ،ويقابل درجة ممارسة املهارة تقديرات رقمية
بلغت على الترتيب من ( ،)0 -1وصممت جميع الفقرات في اتجاه واحد؛
حيث تعبر درجة ( )1عن عدم وجود املهارة ،بينما درجة ( )0عن ممارستها
بدرجة ممتازة.
 وللتحقق من صدق بطاقة املالحظة :تم الاعتماد على الصدق الظاهري،وصدق الاتساق الداخلي؛ حيث تم عرض البطاقة في صورتها ألاولية على
( )6محكمين في تخصص مناهج وطرق تدريس والتربية والقياس النفس ي،
إلبداء أراءهم حول انتماء بنود مهارات الاتصال للمحاور ،ودقة الصياغة
اللغوية ووضوحها ،وتم إجراء التعديالت التي تم الاتفاق عليها ،وتمثلت في
حذف وتعديل وإضافة بعض املهارات فمثال :بند "يطرح أسئلة مناسبة
ومتدرجة الصعوبة " تم تعديله إلى "يطرح أسئلة متدرجة الصعوبة"،
ً
حذف بند " يتفاعل الطالب إيجابيا مع إشارات وايماءات املعلم " ألن
بطاقة املالحظة خاصة بعضو هيئة التدريس ،وليست للطالب ،حذف بند
" يطرح أسئلة قصيرة مفتوحة" والاكتفاء ببند سابق وهو " يطرح أسئلة
متدرجة الصعوبة " ،إعادة الصياغة اللغوية لبند " مالبسه نظيفة"
وتعديله إلى " مظهره وملبسه مالئم" ،كما تم حساب صدق الاتساق
الداخلي للبطاقة باستخدام معامل ارتباط سبيرمان بين درجة املحاور
والدرجة الكلية للبطاقة ،ويوضح الجدول ( )4نتائج صدق الاتساق
الداخلي للبطاقة

جدول  2نتائج صدق الاتساق الداخلي للبطاقة
م
1
4
3

محاور البطاقة
املهارات اللفظية
املهارات غير اللفظية
املهارات الكتابية

مستوى الداللة
دالة عند مستوى 5.51
دالة عند مستوى 5.51
دالة عند مستوى 5.51

قيمة معامل ارتباط املحور بالدرجة الكلية للبطاقة
5.112٭٭
5.752٭٭
5.114٭٭

على اتساق محاور البطاقة ،ويدل على صدقها .جدول ( )3النسب املئوية
لالتفاق بين الباحث واملالحظ املتعاون للتحقق من ثبات بطاقة املالحظة

يتضح من نتائج الجدول ( )4تراوح قيم معامل الارتباط للمحاور
ً
والدرجة الكلية ما بين ( )5.112-5.752وهي معامالت دالة إحصائيا ،وتدل

جدول 3
النسب املئوية لالتفاق بين الباحث واملالحظ املتعاون للتحقق من ثبات بطاقة املالحظة
عضو هيئة التدريس

التخصص

1
4
3

كيمياء
فيزياء
أحياء
املتوسط

عدد مرات اتفاق الباحث
واملتعاونين
36
30
37
13.3
173

املجموع الكلي للبنود

نسبة الاتفاق

31
31
31
31

%14.35
%11.75
%12.15
%14.46

6

 التحقق من ثبات بطاقة املالحظة :تم التحقق منه عن طريقة اتفاقاملالحظين ،فقد استعان الباحث بعدد ( )4من املتخصصين املتعاونين من
(أعضاء هيئة تدريس تخصص قياس وتقويم) ،تم شرح بطاقة املالحظة
لهما والهدف منها وكيفية إلاجابة عليها ،وتم التطبيق على ثالث أعضاء
هيئة تدريس؛ كعينة استطالعية تمت زيارتهم وملدة محاضرة كاملة ،وتم
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حساب معامل الثبات بين الباحث واملتعاونين وبتطبيق معادلة Coper
ظهرت النتائج التالية في الجدول ( )3التالي.
يتضح من الجدول (َّ )3أن نسب الاتفاق بين الباحث واملتعاونين
تراوحت ما بين  %12.1-11.7وبمتوسط قدرة  ،%14.46وهي نسبة
مرتفعة تدل على ثبات البطاقة وإمكانية تطبيقها ،وعدد البنود النهائية،
وتقدير درجاتها ،كما هو موضح في الجدول (:)2

جدول 4
عدد بنود بطاقة املالحظة وتقديراتها
املحور
مهارات الاتصال اللفظية
مهارات الاتصال غير اللفظية
مهارات الاتصال الكتابية
الكلي

م
1
4
3

عدد البنود
13
10
11
31

ً
يتضح من الجدول (َّ )2أن عدد بنود املحاور تراوح بين ( )11-10بندا،
ً
وبلغ عدد البنود الكلي ( )31بندا ،وتراوح مدى الدرجات الكلية لبطاقة
مهارات الاتصال ما بين ( )110-31درجة.
وحيث أن هناك جزء كيفي في الدراسة تم إعداد املقابلة ،فالبحث الكيفي
هو عملية التحقيق التي يقوم بها الباحث ليستكشف مشكلة إجتماعية
أو إنسانية ].[53
وقد تم إعداد املقابلة بشكل أولي بطرح ألاسئلة التالية:
 ما أسباب ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوكلالتصال ؟
 ما أنواع مهارات الاتصال التي تمارسها كعضو هيئة تدريس في القاعاتالدراسية؟
وللتأكد من صدقها تم عرضها على ( )6محكمين إلبداء آرائهم ،وأتفقوا
على إعادة صياغة ألاسئلة ودمجها لتكون سؤالا واحدا وهو (ما أسباب
ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوك لنوع الاتصال
(اللفظي ،وغير اللفظي ،والكتابي) من وجهة نظرك؟ وللتأكد من ثباته تم
تطبيقه على ( )3أعضاء هيئة تدريس غير أفراد العينة أكثر من مرة وتبين
وضوحه وثباته.
إجراءات تطبيق الدراسة:
 أطلع الباحث على ألادبيات التي تناولت متغيرات الدراسة ،وكذلكالبحـ ـوث وال ـ ـدراس ـ ـات وألدوات الت ـي عنـي ـت بمهـ ـارات الاتص ـال لدى أعضاء

تراوح مدى درجات البطاقة
60-13
70-10
00-11
110 -31

هيئة التدريس.
 قام الباحث بتصميم بطاقة املالحظة واملقابلة والتحقق من صدقهاوثباتها وصالحيتها للتطبيق.
 قام الباحث باالتصال مع عميد الكلية ،ورؤساء ألاقسام؛ لشرح الهدفمن الدراسة ،والتعرف على أداتي الدراسة ،والحصول على موافقتهم.
 اختار الباحث عينة الدراسة ،وحدد مواصفاتها ،ثم طبق أداة الدراسةعلى العينة املحددة باستخدام بطاقة املالحظة خالل الفصل الدراس ي
ً
الصيفي من العام الدراس ي 1231-1237هـ ،وبالتحديد بدءا من يوم
الثالثاء املوافق  1231/15/17إلى ألاربعاء 1231/14/1هـ ،وملدة شهر
ونصف .ثم أجريت لهم املقابلة في يوم الخميس 1231/14/4هـ .
ً
 تم جمع البيانات وتحليلها إحصائيا للحصول على النتائج وتفسيرها.ألاساليب إلاحصائية املستخدمة في الدراسة:
 املتوسطات والانحرافات املعيارية والتكرارات. معامل ارتباط سبيرمان :لحساب صدق الاتساق الداخلي للبطاقة. معادلة كوبر  Cooper:لحساب ثبات البطاقة. اختبار فريدمان ،ومان وتني ،وكروسكال واليز(الابارامترية). .6النتائج
السؤال ألاول :ونصه ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكليةالعلوم بجامعة تبوك ملهارات الاتصال ّ
الفعال؟ ويبين الجدول ( )0النتائج:

جدول 5
ّ
املتوسطات الحسابية ،والانحرافات املعيارية ،لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوك ملهارات الاتصال الفعال
رقم املحور
1
4
3

املحور
الاتصال اللفظي
الاتصال غير اللفظي
الاتصال الكتابي
مهارات الاتصال الفعال

املتوسط
3.11
3.11
4.11
3.36

يتضح من الجدول ( )0أن مستوى ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية
العلوم بجامعة تبوك ملهارات الاتصال ّ
الفعال بشكل عام جاء بدرجة
متوسطة بمتوسط حسابي وانحراف معياري قدرة ( 5.73±3.36يعبر
ارتفاع الدرجة في بطاقة املالحظة عن توفر املهارة وانخفاض الدرجة عن

الانحراف املعياري
5.32
5.47
5.43
5.73

الداللة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة

الترتيب
1
4
3
متوسطة

عدم وجودها؛ لذلك تصنف الاستجابة من خالل املتوسط كما يلي :من
 2.41-0مرتفعة جدا ،ومن 3.21- 2.45مرنفعة ومن  4.61-3.25متوسطة،
ومن  1.11-4.65ضعيفة ،ومن  1-1.15غير موجودة) ،ويبين الجدول
( )6ال ـمتوسطـ ـات الحسابي ـة والانحـ ـرافات املعيارية لبنود مهارات الاتصال
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ّ
الفعال.
جدول 6
ّ
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لبنود مهارات الاتصال الفعال
نوع الاتصال

اللفظي

رقم البند
0
4
14
11
6
13
1
2
3
7
1
1
15

البند
يتحدث بحرفية تظهر تمكنه من املادة العلمية.
يستخدم العبارات اللفظية املناسبة.
يبتعد عن القراءة النصية الرتيبة.
يجيب عن أسئلة طالبه بدقة وسرعة بديهة.
يستخدم أساليب إقناعية سهلة في الشرح.
يجذب اهتمام طالبه بأمثلة مفهومة.
يتكلم بصورة واضحة.
ً
يطرح شفويا تعليمات واضحة.
يختار كلمات مناسبة للسياق.
يتواصل مع طالبه بأسمائهم.
يستخدم الدعابة واملرح في سياق مناسب.
يطرح أسئلة متدرجة الصعوبة.
يتجنب مقاطعة طالبه أثناء النقاش.

درجة الاتصال اللفظي

غير اللفظي

1
11
4
7
1
0
12
10
6
13
1
15
2
14
3

مظهره وملبسه مالئم.
يستخدم أساليب عرض تقنية في الشرح.
ً
ُيظهر قدرا من الحيوية والنشاط أثناء املحاضرة.
طريقة الوقوف والسير أثناء املحاضرة مناسبة
حركة اليدين والكفين مناسبة.
يحسن استخدام علو وانخفاض الصوت بطريقة مؤثرة
يقدر مشاعر وانفعاالت طالبه جيدا.
يستخدم مهارات الاتصال غير اللفظي بتناسق وتآزر.
يستخدم الاتصال البصري بكفاءة.
يتمتع بالهدوء أثناء الحوار والنقاش.
ينصت بتركيز لحديث طالبه.
يغير من سرعة أدائه الحركي حسب املوقف.
يستخدم التعزيز غير اللفظي مثل إشارات النجاح.
يتقبل طالبه بعدالة.
يستخدم تعبيرات الوجه بطريقة مالئمة.

3
4
1
2
1
15
0
11
7
1

ينسق كتاباته اثناء الشرح.
ً
يكتب كلمات صحيحة إمالئيا ونحويا.
ً
يوضح كتابيا الرسوم البيانية والاشكال.
يكتب أفكار ومحاور الدرس بحرفية.
يكتب بخط واضح ومقروء.
يكتب بلغة علمية واضحة
يكتب أمثلة للشرح بطريقة واضحة.
يكتب ملخص للمحاضرة في نهايتها.
يكتب أسئلة للطالب على السبورة.
ً
يستخدم أقالما وألوانا مختلفة عند الكتابة.

درجة الاتصال غير اللفظي

الكتابي

درجة الاتصال الكتابي

يظهر في الجدول (َّ )6أن مستوى ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية
العلوم بجامعة تبوك ملهارات الاتصال اللفظي بشكل عام جاء بدرجة

م
2.01
2.41
2.41
2.17
2.13
2.13
2.52
2.52
3.14
3.71
3.02
3.0
3.26
3.11
3.67
3.01
3.40
3.40
3.40
3.17
3.51
3.51
3.52
3
4.16
4.16
4.11
4.70
4.67
3.11
3.31
3.17
3.17
3.51
3.52
3
4.11
4.13
4.63
4.63
4.11

ع
5.0
5.64
5.13
1.51
5.1
5.10
5.61
5.16
5.71
1.52
5.11
5.13
5.11
5.32
1.31
1.11
1.57
5.1
5.12
5.17
5.74
5.60
5.16
5.13
5.11
5.70
5.1
5.72
5.14
5.47
1.0
1.32
1.4
1.03
1.33
1.22
1.46
1.47
1.56
5.11
5.43

الداللة
الترتيب
ً
مرتفعة جدا
1
ً
مرتفعة جدا
4
ً
مرتفعة جدا
3
مرتفعة
2
مرتفعة
0
مرتفعة
6
مرتفعة
7
مرتفعة
1
مرتفعة
1
مرتفعة
15
مرتفعة
11
مرتفعة
14
مرتفعة
13
مرتفعة
مرتفعة
1
مرتفعة
4
متوسطة
3
متوسطة
2
متوسطة
0
متوسطة
6
متوسطة
7
متوسطة
1
متوسطة
1
متوسطة
15
متوسطة
11
متوسطة
14
متوسطة
13
متوسطة
12
متوسطة
10
متوسطة
متوسطة
1
متوسطة
4
متوسطة
3
متوسطة
2
متوسطة
0
متوسطة
6
متوسطة
1
متوسطة
1
متوسطة
15
متوسطة
11
متوسطة

مرتفعة ،بمتوسط حسابي وانحراف معياري قدره  ،5.32±3.11وأكبر
متوسط وانحراف معياري  5.05±2.01للعبارة رقم ( )0ونصها "يتحدث
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عام جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي وانحراف معياري قدره
.5.43±4.11
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التالية العريني [ ،]21عبد هللا
[ [50] Hacicaferoglu ،[3في َّأن مستوى ممارسة أعضاء هيئة التدريس
ملهارات الاتصال الفعال جاء بدرجة متوسطة ،ويرجع الباحث هذه
النتيجة إلى أهمية توافر مهارات الاتصال الفعال وضرورتها لدى عضو
هيئة التدريس؛ فهي تعد إحدى املهارات ألاساسية ملهنة عضو هيئة
التدريس [4] Zlatic et ،ومطلوبة في كل جانب من جوانب التدريس ]،[5,6
وبخاصة بالتعليم الجامعي  [7] Lksan et alويستطيع أعضاء هيئة
التدريس من خالل مهارات الاتصال الفعال تحسين مستوى التحصيل
الدراس ي لطالبهم ] [15,16وإدارة الصف ،والتفاعل الجيد مع الطالب،
وتحفيزهم نحو عملية التعلم [17] Bee ،وتشكيل سلوكيات طالبهم [.[11
السؤال الثاني :هل هناك فروق بين أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم
بجامعة تبوك في نوع الاتصال (اللفظي ،وغير اللفظي ،والكتابي)؟ ويوضح
الجدول ( )7النتائج وباستخدام اختبار فريدمان :Fridman Test

بحرفية تظهر تمكنه من املادة العلمية" ،أما مهارات الاتصال غير اللفظي
فجاءت بشكل عام بدرجة متوسطة ،بمتوسط حسابي وانحراف معياري
قدره  ،5.47±3.11وأكبر متوسط وانحراف معياري  1.31±3.67للعبارة
رقم ( )1ونصها " مظهره مالئم " ،وفيما يختص بمهارات الاتصال الكتابي
بشكل عام ،جاءت بدرجة متوسطة ،بمتوسط حسابي وانحراف معياري
قدره  ،5.43±4.11وأكبر متوسط وانحراف معياري  1.05±3.31للعبارة
رقم ( )1ونصها " ينسق خطه وكتاباته أثناء الشرح" .
تفسير نتائج السؤال ألاول :واملتعلق بدرجة ممارسة أعضاء هيئة
التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوك ملهارات الاتصال ّ
الفعال؟ يتضح من
نتائج الجدولين ( ،)0و(َّ )6أن مستوى ممارسة أعضاء هيئة التدريس
بكلية العلوم بجامعة تبوك ملهارات الاتصال ّ
الفعال جاءت بشكل عام
بدرجة متوسطة ،بمتوسط حسابي وانحراف معياري قدرة ،5.73±3.36
وجاءت مهارات الاتصال اللفظي بشكل عام بدرجة مرتفعة ،بمتوسط
حسابي وانحراف معياري قدره  ،5.32±3.11أما مهارات الاتصال غير
اللفظي فجاءت بشكل عام بدرجة متوسطة ،بمتوسط حسابي وانحراف
معياري قدره  ،5.47±3.11وفيما يختص بمهارات الاتصال الكتابي بشكل

جدول 7
الفروق بين أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوك في نوع الاتصال (اللفظي ،وغير اللفظي ،والكتابي) ،باستخدام اختبار فريدمانFridman Test
نوع الاتصال
الاتصال اللفظي

متوسط الرتب
4.71

مربع كا

مستوى الداللة

الاتصال غير اللفظي

4.14

41.51

5

الاتصال الكتابي

1.17

يتضح من الجدول ( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء
هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوك في مهارات الاتصال( :اللفظي،
وغير اللفظي ،والكتابي) ،وجاء في املرتبة ألاولى مهارات الاتصال اللفظي
بمتوسط رتب قدرة ( )4.71يليه في املرتبة الثانية مهارات الاتصال غير
اللفظية ،بمتوسط رتب قدره ( ،)4.14وفي الترتيب ألاخير جاءت مهارات
الاتصال الكتابية بمتوسط قدره (.)1.17
 تفسير نتائج السؤال الثاني واملتعلق بالفروق بين أعضاء هيئة التدريسبكلية العلوم بجامعة تبوك في نوع مهارات الاتصال (اللفظية ،وغير
اللفظية ،والكتابية)؟ حيث يتضح من الجدول ( )7وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوك في مهارات
الاتصال؛ حيث جاء في املرتبة ألاولى مهارات الاتصال اللفظي بمتوسط
رتب قدرة ( ،)4.71يليه في املرتبة الثانية مهارات الاتصال غير اللفظية
بمتوسط رتب قدره ( ،)4.14وفي الترتيب ألاخير جاءت مهارات الاتصال
الكتابية ،بمتوسط قدره ( .)1.17وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة
بامبيرو وشكباور [ ،]43في َّأن أكثر املعلمين يستخدمون الاتصال اللفظي
وغير اللفظي ،و تختلف مع نتائج دراسة عبد هللا [ ]3والتي جاء فيها
استخدام مهارات الاتصال الكتابية في املرتبة ألاولى ،تليها مهارات الاتصال
غير اللفظي ،بينما جاءت مهارات الاتصال اللفظي في املرتبة الثالثة.
ويرجع الباحث تفضيل استخدام أعضاء هيئة التدريس ملهارات الاتصال
اللفظي إلى عدة أسباب أفصح عنها ألاعضاء من خالل املقابلة الشخصية
التي أجريت لهم بغرض إجابتهم على السؤال الثالث من الدراسة الحالية،

عالوة على طبيعة العصر واملرحلة الجامعية واملقررات الدراسية ذات
الصبغة العلمية ،والتي تركز في مجملها على كم املعلومات .
السؤال الثالث :ما أسباب ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم
بجامعة تبوك لنوع الاتصال (اللفظي ،وغير اللفظي ،والكتابي)؟ بعد
إجراء املقابلة الشخصية ألعضاء هيئة التدريس ملعرفة أسباب ممارسة
أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوك لنوع الاتصال (اللفظي
– غير اللفظي-الكتابي) وباستخدام التحليل الكيفي وكما يوضح الشكل
التالي رقم (.)1

شكل  1أسباب ممارسة أنواع الاتصال باستخدام التحليل الكيفي
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يستخدمون الاتصال اللفظي بدرجة كبيرة لكونه يوفر التغذية الراجعة
الفورية لهم ،فمثال ذكر املشارك رقم ( )1أن " الاتصال اللفظي تظهر فيه
التغذية الراجعة بوضوح ".وأشار املشارك رقم ( )3للمعنى ذاته بقوله" :
يمكنني من التعرف على فهم الطلبة ".وكذلك املشارك رقم ( )4بقوله" :
ممكن معرفة استيعاب الطالب للدرس عند الاتصال شفويا".
ثانيا :أسباب ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غير اللفظي.
أجمع املشاركون على أن الاتصال غير اللفظي يعزز ويدعم عملية
الاتصال اللفظي ،حيث ذكر املشارك رقم (" )3إن الايماءات أو إلاشارات
الحركية والتي تعد من مهارات الاتصال غير اللفظي هي أكثر العوامل
حسما أثناء الحديث مع الطالب ،وذلك ألن استخدام حركات الوجه
والجسم واليدين متعمدة ومقصودة لتدعيم أو تأكيد املعاني الفيزيائية
الشفوية يعطى الطالب مفاتيح إضافية لتوضيح املعنى الفيزيائي ،".وأشار
املشارك رقم ( )2للمعنى ذاته بقوله ":في تقديري أن الكالم أو اللفظ هو
أقوى مهارات الاتصال كوسيلة إليصال الفهم او املعلومة فلو سكت
عضو هيئة التدريس وحاول إيصال معلوماته للطالب عن طريق لغة
الاشارة مثال ( تواصل غير لفظي) أو لغة الجسد ملا استطاع بينما لو تكلم
دون أن يستخدم لغة الجسد لتمكن من توضيح ما يريد  -ولكن بصورة
أقل من حال استخدامهما معا ".-كما ذكر املشارك رقم ( )1أن " التفاعل
بين عضو هيئة التدريس والطالب ليس مقصورا على الاتصال اللفظي،
فهناك وسائل تواصل أخرى تضم ما هو غير لفظي وبشكل مثير
لالستجابات السلوكية مثل :تعابير الوجه ،ألالوان ،والابتسامة وحركات
الرأس ،واليدين ...إلخ ،تسهم في عملية التفاعل بين املعلم وطالبه إلى حد
كبير" .وأكد املشارك رقم ( )4على أن أهمية الاتصال غير اللفظي كداعم
لعملية التعلم بقوله" :يجب على عضو هيئة التدريس أن ال يقصر عملية
التفاعل على الاتصال اللفظي بل عليه أن يستخدم ما يستطيع من
أشكال الاتصال غير اللفظية ليصبح تدريسه أكثر فاعلية ،وأرى ان املعلم
ال يمكن أن يستغنى بأي شكل من ألاشكال عن مهارات الاتصال غير
اللفظي ".وذكر املشارك رقم ( )0أنه يستخدم الاتصال غير اللفظي
بقوله ":وهو( يقصد الاتصال غير اللفظي) يساعد ألاستاذ في توصيل
املعلومات وشرح الدرس " .وأشار املشارك رقم ( )6لذلك بصورة أوضح
بقوله " :أما الاتصال غير اللفظي فهو داعم ومساعد لتوصيل ألافكار".
كما يرى أغلبهم أن الاتصال غير اللفظي يقلل من ملل الطالب ،ورتابة
املحاضرة ،حيث ذكر املشارك رقم ( )3أن " تغيير اتجاه وطريقة النظر
تجعل الطالب أكثر انتباه وتشويقا أثناء املحاضرات وتزيل امللل".
واستشهد املشارك رقم ( )0بمثال أثناء حديثه عن الاتصال غير اللفظي
حيث قال " :على سبيل املثال لغة الجسد في توصل املعلومة للطالب
أحيانا بطريقة أسرع وأسهل حيث تشد الانتباه وتنهي شعور الطالب بامللل
خصوصا في املحاضرات الطويلة حيث يشعر الطالب بالضجر والشتات
الذهني .وتحدث املشارك رقم ( )6عن استخدامه للتواصل غير اللفظي
بالعبارة التالية "أستخدم الاتصال غير اللفظي حينما أرى أن بعض
الطالب قد تعب ومل مما أقول".
ومن ألاسباب التي ذكرها بعض املشاركين اختالف الثقافات بين
ألاعضاء والطالب قد تحد من استخدام الاتصال غير اللفظي ،حيث
أشار املشارك رقم ( )4بقوله" :استقدام أعضاء هيئة تدريس من

يتضح من الشكل رقم ( )1أن هناك عدة أسباب وراء ممارسة أعضاء
هيئة التدريس لكل نوع من أنواع الاتصال ،ويمكن استعراضها على النحو
الت ــالي:
أوال :أسباب ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال اللفظي.
ذكر جميع ألافراد املشاركين في املقابلة أن الاتصال اللفظي سهل
الاستخدام من قبل ألاعضاء ،حيث ذكر املشارك رقم ( )6أن " الاتصال
اللفظي سهل ومريح للطالب" وذكر املشارك رقم ( )3أنه يستخدمها بقوله:
" أجد سهولة في استخدامه" ،وأشار املشارك رقم(  )2إلى أن الاتصال
اللفظي" ش يء فطري أن البيان يكون عن طريق اللفظ بصفة أساسية
والوسيلة إلخراج ألافكار والتعبير عنها ،ويكون الكالم أسهل طرق الاتصال
بين مجموعة من الناس يفهمون نفس اللغة وهو أيضا أفضل وسيلة ألن
املتلقي (الطالب) لهم القدرة على السماع وتحليل الكالم " .وأشار املشارك
رقم ( )4إلى هذا املعني بقوله " :الاتصال اللفظي يعزز قدرة عضو هيئة
التدريس في تقبل الطالب له وللمقرر الذي يقوم بتدريسه ".كما ذكر
معظم املشاركين أنه أكثر فعالية ومناسبة لشرح املادة العلمية التي تركز
على الفهم ،حيث ذكر املشارك رقم (")3أن الاتصال اللفظي هو أكثر
أشكال الاتصال شيوعا وأكثرها فاعلية أثناء املحاضرات "،ومما يؤيد ذلك
قول املشارك رقم ( ")0وبالنسبة لتدريس مواد تطبيقية مثل الفيزياء من
املهم استخدام الاتصال اللفظي والتي يساعد على إيصال املعلومات إلى
الطالب والتفاعل املثمر بينهما وهو ما يؤدي الى عملية تعليمية ناجحة
ويساعد على إثراء النقاش بين الطالب واملعلم" .وذكر املشارك رقم ( )1أن
الاتصال اللفظي " يتيح فرصة لألسئلة والاجابات واملحاورة والنقاش
والاستفسار ،وفي الاتصال اللفظي يتم نقل ألافكار وآلاراء واملعاني بصورة
متبادلة".
وذكر املشارك رقم ( " )2في تقديري أن الكالم أو اللفظ هو أقوى مهارات
الاتصال كوسيلة للفهم وإيصال املعلومة ".وأكد املشارك رقم ( )6على
ذلك بقوله" :وفي هذا النوع من الاتصال يتم نقل الافكار بصورة متبادلة
بين املحاضر والطالب ".ومن ألاسباب أيضا التي أجمع عليها املشاركين أن
الاتصال اللفظي يوفر الوقت والجهد ،فمثال ذكر املشارك رقم (" )4
أفضل الاتصال اللفظي نظرا لضيق الوقت ".وذكر املشارك رقم ( " )6أنه
يوفر كثيرا من الوقت والجهد" ،.وذكر املشارك رقم ( )1أن " الاتصال
اللفظي ال يحتاج إلى الكثير من الوقت ".ومن ألاسباب أيضا يرى بعض
املشاركين أنها استخدام الاتصال اللفظي يسهم في خلق الود بين أطراف
العملية التدريسية بقاعة الدراسة ،فعلي سبيل املثال ذكر املشارك رقم
( )1أن " الاتصال اللفظي يشجع على التعاون ويساعد في تكوين
الصداقات ".وذكر املشارك رقم ( )0أن " الاتصال اللفظي يسهم في تكوين
عالقة طيبة مع الطلبة ويجعلني أقوم بتوجيههم وإرشادهم ".كما ذكر
بعضهم أن استخدام الاتصال اللفظي بهدف تنمية بعض املهارات ألاخرى
مثل الاستماع واملناقشة والتعبير عن الرأي  ،إذ أشار املشارك رقم ( )0إلى
هذا املعنى بقوله ":ويعمل الاتصال اللفظي على إثارة الطالب وينمي
عندهم مهارات التعلم الاستماع والحوار والتعبير واملناقشة ".كما ذكر
املشارك رقم ( )1أن الاتصال اللفظي " يجعل الطلبة يتحدثون بطريقة
مناسبة " وذكر املشارك رقم ( " )2أن الطالب يعبر عن ماهو بداخله بكل
وضوح ".ومن ألاسباب التي تجعل معظم أعضاء هيئة التدريس
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ويرى بعض املشاركين أن الاتصال الكتابي ال يوفر التغذية الراجعة
الفورية ،حيث ذكر املشارك رقم ( )1أنه" ال يمد املعلم بالتغذية الراجعة
املباشرة بعكس ما يحدث في وسيلة الاتصال اللفظي ".كما ذكر املشارك
رقم ( )2أن " أما في الاتصال الكتابي ال أعرف ما يفكر فيه الطالب".
ويذكر املشاركين رقم ( ،)6ورقم ( )3أن ضعف قدرات الطالب في اللغة
الانجليزية سببا يجعل ألاساتذة ال يستخدمون الاتصال الكتابي كثيرا
وقولهما على التوالي " الكتابة باللغة الانجليزية تزعج كثيرا من الطالب
وتعطي انطباعا أوليا وسليبا عن صعوبة املحاضرة ".و "لكن من عيوب
الاتصال انه بعض الطالب ليس لها هذه املهارة في كتابة التقارير والتي
بدورها توجد بعض الطالب التي تحاول السخرية أو التهكم من كتابة
أصدقاءهم خصوصا إذا كانت بغير اللغة ألام أثناء عرض التقارير والتي
تزيد من عدم الثقة للطالب ".وأشار املشارك رقم ( )1لجمود الاتصال
الكتابي ،وعدم مراعاته للعالقات إلانسانية ،بقوله":ال تفيد هذه الوسيلة
كثيرا في تنمية العالقات الانسانية مقارنة باالتصال اللفظي".
 تفسير نتائج السؤال الثالث:أوال :أسباب ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال اللفظي:
أن الاتصال اللفظي سهل الاستخدام ،وفعاليته ومناسبته لشرح املادة
العلمية التي تركز على الفهم ،وأنه يوفر الوقت والجهد ،ويخلق الود بين
أطراف العملية التدريسية بقاعة الدراسة ،وينمي بعض املهارات ألاخرى
مثل الاستماع والصمت واملناقشة والتعبير عن الرأي ،ويوفر التغذية
الراجعة ،يرى الباحث أن جميع ألاسباب التي ذكرها أفراد العينة والتي
تجعل أعضاء هيئة التدريس يمارسون مهارات الاتصال اللفظي تعد من
سمات الاتصال اللفظي  ،كما أن الفرد يميل بطبعه إلى استخدام املهارات
ألاسهل والتي توفر ووقته وجهده ،خاصة إذا ما كانت ذات فعالية وتحقق
أهدافه ،فأعضاء هيئة تدريس املقررات العلمية (الفيزياء – الكيمياء-
ألاحياء) من أهدافهم فهم الطالب نظرا لطبيعة هذه املواد  ،وهذا يتطلب
توفير تغذية راجعة وحوار ونقاش في حجرة الدراسة مما يحقق الاتصال
الفعال ،وهذا مما يزيد تحصيل طالبهم وهذا ما أكدت عليه ألادبيات أنه
في التدريس الجامعي يستطيع أعضاء هيئة التدريس من خالل مهارات
الاتصال الفعال تحسين مستوى التحصيل الدراس ي لطالبهم ].[15,16
وما أشار إليه كل من كاراداغ وكالوسكان [ ]31على ضرورة استخدام آلية
التغذية الراجعة بطرق فعالة ،ويجب تقييم التغذية املرتدة على الفور
لكي يكون الاتصال فعاال.
ثانيا :أسباب ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال غير اللفظي.
كما يظهر في نتائج السؤال ألاول من الدراسة الحالية أن أعضاء هيئة
التدريس يمارسون مهارات الاتصال غير اللفظي بدرجة متوسطة وأقل
من مهارات الاتصال اللفظي ،وذلك يعود حسب وجهة نظرهم إلى عدة
أسباب يمكن إجمالها فيما يلي:أن الاتصال غير اللفظي يعزز ويدعم
عملية الاتصال اللفظي ،ويقلل من ملل الطالب ،ورتابة املحاضرة،
واختالف الثقافات بين ألاعضاء والطالب قد تحد من استخدام الاتصال
غير اللفظي ،وأن قلة استخدام الاتصال اللفظي يعود إلى عدم تفاعل
الطالب مع هذا النوع من الاتصال .ويمكن القول أن ما ذكره أعضاء هيئة
التدريس من كون الاتصال غير اللفظي يعزز ويدعم عملية الاتصال
اللفظي ،وأنه يكسر حالة امللل لدى الطالب ويبعد الرتابة عن املحاضرة

مجتمعات لها ثقافات وعادات وتقليد تختلف عن عادات وتقليد املجتمع
السعودي" ،وذكر املشارك رقم ( " )0ربما يؤدي استخدام الحركات أثناء
املحاضرة إلى ضحك بعض الطالب ويقلل من ضبط الصف".
ويرى بعض املشاركين أن قلة استخدام الاتصال اللفظي يعود إلى
عدم تفاعل الطالب مع هذا النمط من الاتصال ،فمثال ذكر املشارك رقم
( )4أنه "ومن ألاسباب التي تجعل عضو هيئة التدريس يمارس الاتصال
غير اللفظي أثناء تدريسه بدرجة أقل مقارنة بمهارات الاتصال اللفظي
طبيعة الطالب الغير تفاعلية ".وذكر املشارك رقم ( " )6أن الاتصال غير
اللفظي يفتقد الجاذبية ".ويذكر املشاركين رقم ( )0( ،)2أنها ال تناسب
كثير من الطالب.
ثالثا :أسباب ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال الكتابي.
حول أسباب قلة ممارسة الاتصال الكتابي من قبل أعضاء هيئة
التدريس ،أكد جميع املشاركين على أنها تحتاج إلى وقت طويل  ،فمثال
ذكر املشارك رقم ( )6أن " عنصر الكتابة مستهلك لكثير من الوقت
والجهد ".وأكد املشارك رقم ( )2على هذا السبب بقوله " :هذا قد يعود
لعدة أسباب منها أن الكتابة أثناء الدرس ( الشرح) قد تكون مستهلكة
للوقت ".وأكد املشارك ( )0على أن " الاتصال الكتابي مهم في العملية
التعليمية ولكنها تستهلك الزمن أحيانا".
وأجمع املشاركون على أن التقنية الحديثة لها دور كبير في قلة
استخدام أعضاء هيئة التدريس لالتصال الكتابي ،فمثال ذكر املشارك
رقم ( " )2قد يستخدم عضو هيئة التدريس برامج العروض التقدمية
يستعيض بها عن الكتابة ".وذكر املشارك رقم ( " )6أن استخدام السبورة
التفاعلية جعله ال يكتب كثيرا ".وذكر املشارك رقم( " )1أن وحدة التعليم
الالكتروني خطت خطوات مهمة جدا لتدريس املقررات بطريقة
إلكترونية".
ويرى أغلب املشاركين أن الاتصال الكتابي يؤدى إلى ملل طالبهم ،فمثال
ذكر املشارك رقم ( )6أن " الاتصال الكتابي مهم في العملية التعليمية
ولكن قد تكون عملية مملة للطالب ".وذكر املشارك رقم ( " )3أنها تفتقد
للتشويق " ،وذكر املشارك ( )0أنها " طريقة غير مشوقة أبدا ".كما يرى
بعض املشاركين وجود ملخصات وكتيبات ومراجع ولجوء الطالب
للتصوير من أسباب عدم استخدام الاتصال الكتابي كثيرا ،فمثال ذكر
املشارك رقم ( )6قوله "ويميل معظم الطالب إلى تصوير السبورة إذا أذن
لهم املحاضر بالتصوير أو تصوير كتابات زمالئهم ".وذكر املشارك رقم
( " )2وجود ملخص أو كتيب أو مذكرة معدة مسبقا قد تجعل عضو هيئة
التدريس ينصرف عن الكتابة كليا أو جزئيا".
ويرى بعضهم أن الاتصال الكتابي قد يكون معيقا للتعلم فمثال ذكر
املشارك رقم (" )0ويمكن أيضا أن يكون خط يد املعلم غير واضح لجميع
الطالب ".وذكر املشارك رقم ( )1أنه " قد ال يحدث فهم للرسائل املكتوبة
أو املرسلة ".وذكر املشارك رقم ( )4أنها " ربما الوقت في بعض الاحيان من
غير املمكن كتابة كل ما يدور في ذهن املدرس والاختصار على طريقة
واحدة وكتابتها ،لكن بقية الطرق يتم شرحها لفظيا ".وأشار املشارك رقم
( )6لهذا املعنى بأنها " تحد من قدرات ألاستاذ في الشرح والتوضيح ".وذكر
املشارك رقم ( )3أن "بعض التقارير التي يبديها املعلم تحتوي على ألفاظ
تحتمل أكثر من معنى ،أو متخصصة أكثر من اللزوم".
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التدريسية التقنية املساعدة يسهم كثيرا في قلة لجوء ألاعضاء للكتابة
أثناء الدرس توفيرا للوقت والجهد وحتى ال يمل الطالب من املحاضرة،
خاصة أن القاعات الدراسية بكلية العلوم بجامعة تبوك مجهزة بأحدث
ألادوات التقنية املساعدة للتدريس ،ويفسر قولهم بأن الاتصال الكتابي
يعيق تعلم طالبهم هذا يعود إلى ضعف قدرات الطالب الكتابية باللغة
الانجليزية ويترتب عليه قلقهم و نفور هم من املادة الدراسية مما قد يؤثر
على تحصيلهم العلمي ،وعدم وضوح الكتابة نظرا لزيادة عدد الطالب في
بعض القاعات ،مما قد يتسبب في حدوث فوض ى في حجرة الدراسة
نتيجة لتهكم الطالب وقلة متابعتهم  ،وهذا يتفق مع ما ذكره بي [ ]17من
أنه في التعليم الجامعي يستطيع أعضاء هيئة التدريس باالتصال الفعال
من إدارة الصف والتفاعل الجيد مع الطالب وتحفيزهم نحو عملية
التعلم .ومع ماذكره كل من كاراداغ وكالوسكان [ ]31بأن يجب على عضو
هيئة التدريس في اتصاله مع طالبه أثناء العملية التدريسية الابتعاد عن
املشتتات ،والحد من قلق الطالب .أما من يرى بأن الاتصال الكتابي ال
يوفر التغذية الراجعة ،وعدم فاعليته الكبيرة في بناء العالقات إلانسانية
 ،قد تكون هذه من املآخذ على هذا النوع من الاتصال عند مقارنته بأنواع
الاتصال ألاخرى ( اللفظي وغير اللفظي) حيث تقل فيه التغذية الراجعة
الفورية والفرصة لبناء عالقات إنسانية جيدة .وبالتالي يقل استخدام
أعضاء هيئة التدريس له،،وهذا يتفق مع جاء في ألادبيات التي تؤكد على
استخدام آلية التغذية الراجعة في التدريس بطرق فعالة ،وضرورة تقديم
التغذية الراجعة الفورية بقاعة الدراسة.
ّ
السؤال الرابع :هل تختلف مهارات الاتصال الفعال لعضو هيئة التدريس
بكلية العلوم باختالف التخصص العلمي( :كيمياء – فيزياء – أحياء)
والرتبة ألاكاديمية( :أستاذ – أستاذ مشارك-أستاذ مساعد) وسنوات
الخبرة ألاكاديمية( :أقل أو أكثر من  15سنوات)؟ ولإلجابة على هذا
السؤال تم استخدام اختبار كروسكال واليز  Kruskal-Wallis testفي
الجدول ( )1التالي:

هذا يدل على أن ألاعضاء ال يرون ضرورة استخدام مهارات غير الاتصال
اللفظي دائما وأنهم يستخدمونه كلما دعت له الحاجة من وجهة نظرهم،
فمثال عند عدم وضوح الفكرة أو الرسالة اللفظية لدى الطالب ،وهذا
يدل على وعي أعضاء هيئة التدريس بأهمية الاتصال غير اللفظي وأهميته
في توضيح الغموض وهذا ما أشارت إليه عدد من ألادبيات حيث ذكر كل
من بامبيرو وشكباور [ ،]43أن مهارات الاتصال غير اللفظي أكثر
موثوقية؛ ألنها تكشف في كثير من ألاحيان عن نية املرسل ومشاعره ،كما
أن قنواتها متعددة ألاوجه ،ومستمرة؛ مقارنة مع الاتصال اللفظي الذي
ً
هو أقل استمرارا.
كما أنهم يلجأون إلى الاتصال غير اللفظي عند شعورهم بملل طالبهم مما
يقولون أثناء املحاضرة ،وهذا يعكس أيضا وعي أعضاء هيئة التدريس
بالعملية التدريسية ،حيث ذكر كل من كاراداغ وكالوسكان [ ]31على أنه
يجب على املعلمين أن يحللوا أفكار الطالب من تفاعالت أجسامهم،
والتحكم في ردود فعل الجسم الخاصة بهم ،واستخدام لغة الجسد بوعي.
وان يختاروا ألادوات والطرق التي تحفز الطالب أكثر .كما أنه بالفعل
وجود اختالف الثقافات بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس يحد من
استخدام كثير من مهارات الاتصال غير اللفظي ،حيث أن نسبة أعضاء
هيئة التدريس غير السعوديين من العرب وغير العرب تزيد عن (.)%11
ثالثا :أسباب ممارسة أعضاء هيئة التدريس لالتصال الكتابي:
من نتائج إجابة السؤال ألاول في الدراسة الحالية أتضح أن الاتصال
الكتابي أقل أنواع الاتصال الفعال ممارسة من قبل أعضاء هيئة
التدريس بأقسام العلوم ( الفيزياء – الكيمياء -ألاحياء ) في كلية العلوم
بجامعة تبوك ،وذكر أفراد العينة أن ذلك يعود إلى أنها تحتاج إلى وقت
طويل  ،كما أن التقنية الحديثة لها دور كبير في قلة استخدام أعضاء
هيئة التدريس لالتصال الكتابي ،والاتصال الكتابي يؤدى إلى ملل طالبهم
،وقد يكون معيقا للتعلم ،وال يوفر التغذية الراجعة ،كما أن ضعف
قدرات الطالب في اللغة الانجليزية ،لجمود الاتصال الكتابي ،وعدم
مراعاته للعالقات إلانسانية ،يرى الباحث أن التطور في الوسائل

جدول 8
يوضح الفروق بين أعضاء هيئة التدريس تبعا للتخصص العلمي والرتبة ألاكاديمية باستخدام اختبار كروسكال واليز Kruskal-Wallis test
املتغير
التخصص العلمي

الرتبة ألاكاديمية

الكيمياء
الفيزياء
ألاحياء
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ

متوسط الرتب
1.31
11.31
1.11
1.11
10.25
41.67

العدد
1
1
1
16
0
0

يتضح من الجدول ( )1وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء
هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوك ،باختالف التخصص العلمي:
(كيمياء – فيزياء – أحياء) ،حيث جاء في املرتبة ألاولى ،أعضاء هيئة
التدريس املتخصصين في الفيزياء ،بمتوسط رتب قدره ( ،)11.31يليه
تخصص الكيمياء بمتوسط رتب قدره ( ،)1.31وفي املرتبة ألاخيرة
تخصص ألاحياء بمتوسط رتب قدره ( ،)1.11كما توجد فروق ذات داللة

مربع كا

مستوى الداللة

11.31

5.553

1.14

5.517

إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوك باختالف
الرتبة ألاكاديمية( :أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ) ،حيث جاء
في املرتبة ألاولى أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ ،بمتوسط رتب قدره
( ،)41.67يليه أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مشارك ،بمتوسط رتب
قدره ( ،)10.25وفي املرتبة ألاخيرة أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ
مساعد بمتوسط رتب قدره ( .)1.11ويوضح الجدول ( )1الفروق بين
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6

21

1122

وتني كما هو موضح في الجدول التالي.:

أعضاء هيئة التدريس في سنوات الخبرة ألاكاديمية( :أقل من  15سنوات،
وأكثر من  15سنوات) ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار مان

جدول 9
الفروق بين أعضاء هيئة التدريس تبعا لسنوات الخبرة ألاكاديمية باستخدام اختبار مان-وتنى
املجموعة
أقل من  15سنوات

حجم العينة

متوسط الرتب

مجموع الرتب

10

15.53

105.0

أكثر من  15سنوات

1

16.61

121.0

قيمة ()U

مستوى الداللة

35.0

5.540

ً
الاتصال تبعا لسنوات الخبرة ألاكاديمية؛ فقد جاء أعضاء هيئة التدريس
ذوو الخبرة ألكثر من ( 15سنوات) في املرتبة ألاولى.
ويرى الباحث َّأن هذه النتيجة ،واملتعلقة بارتفاع مهارات الاتصال
بزيادة عدد سنوات الخبرة ،مرتبطة بالنتيجة السابقة ،واملتعلقة بارتفاع
ً
مهارات الاتصال تبعا للرتبة ألاكاديمية العليا ،والتي جاء فيها ألاساتذة في
الم رتبة ألاولى؛ حيث َّإنهم أعلى درجة علمية ،وأكثر خبرة؛ مقارنة
باألساتذة املشاركين واملساعدين ،وربما يكون أفكار ذوي الخبرة القليلة
ً
لدى بعض أعضاء هيئة التدريس سببا في ابتعادهم ،أو تقليلهم من
استخدام اللطائف والقصص والدعابة واملرح والافتتاحية املشوقة في
تدريسهم ،العتقادهم أن مثل هذه ألافعال تقلل من هيبتهم ومكانتهم
[.]21
 .7التوصيات
 الاهتمام بتطوير مهارات الاتصال لدى أعضاء هيئة التدريس بكليةالعلوم ،وبخاصة املهارات الكتابية.
 ضرورة عقد دورات تدريبية لالرتقاء بمهارات الاتصال لدى أعضاء هيئةالتدريس ألاقل رتبة علمية وخبرة.
 تقديم برنامج تدريبي ألعضاء هيئة التدريس ألاجانب في مهارات الاتصالغير اللفظي.
املراجع
أ .املراجع العربية
[ ]4ألاسمر ،منى ( .)4551احتياجات التنمية املهنية ألعضاء الهيئة
التدريسية بالجامعات السعودية (رؤية مستقبلية .مجلة جامعة أم
القرى للعلوم التربوية والنفسية).345-433 ،)1(4 ،
[ ]3عبد هللا ،زاهي ( .)4514تقويم أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم
وآلاداب بالرس في ضوء مهارات الاتصال الفعال واتجاهاتهم
نحوها ،مركز بحوث كلية العلوم وآلاداب بالرس ،عمادة البحث
العلمي – جامعة القصيم.
[ ]11البجاري ،صباح ( .)4510أثر مهارات الاتصال اللفظي في التحصيل
والاستبقاء لدى طلبة املرحلة الثانية إنتاج في قسم التقنيات
امليكانيكية ،مجلة كلية التربية ألاساسية للعلوم التربوية وإلانسانية
 /جامعة بابل.463-436 ،)45( ،
[ ]11كابور ،هند ( .)4515مهارات اتصال املدير بمعلميه من وجهة نظر
املعلم وعالقتها بكفاءة املعلم الذاتية – دراسة ميدانية في مدارس
مدينة دمشق الرسمية ،مجلة جامعة دمشق.344 – 473 ،46 ،
[ ]31ألازرق ،عبد الرحمن ( .)4555علم النفس التربوي للمعلمين،
طرابلس :دار الفكر العربي.

ويتضح من الجدول ( )1وجود فروق بين مهارات الاتصال ّ
الفعال
لعضو هيئة التدريس بكلية العلوم ،باختالف سنوات الخبرة ألاكاديمية؛
ً
حيث َّإن قيمة  Uهي  ،35.05وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى
الداللة أقل من ( ،)5.50وجاء أعضاء هيئة التدريس ذوو الخبرة ألكثر من
( 15سنوات) في املرتبة ألاولى بمتوسط رتب قدره ( ،)16.61يليه أعضاء
هيئة التدريس ذوو الخبرة ألقل من ( 15سنوات) بمتوسط رتب قدره
(.)15.53
ّ
 تفسير نتائج السؤال الرابع :واملتعلق باختالف مهارات الاتصال الفعالً
لعضو هيئة التدريس بكلية العلوم تبعا للتخصص العلمي ،والرتبة
ألاكاديمية ،وسنوات الخبرة الوظيفية؟ ويتضح من نتائج الجدولين ()1
و( )1وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس بكلية
العلوم بجامعة تبوك باختالف التخصص العلمي ،حيث جاء في املرتبة
ألاولى أعضاء هيئة التدريس املتخصصين في الفيزياء بمتوسط رتب قدره
( ،)11.31يليه تخصص الكيمياء بمتوسط رتب قدره ( ،)1.31وفي املرتبة
ألاخيرة تخصص ألاحياء بمتوسط رتب قدره ( ،)1.11كما توجد فروق
ذات داللة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة
تبوك ،باختالف الرتبة ألاكاديمية؛ حيث جاء في املرتبة ألاولى أعضاء هيئة
التدريس برتبة أستاذ ،بمتوسط رتب قدره ( ،)41.67يليه أعضاء هيئة
التدريس برتبة أستاذ مشارك ،بمتوسط رتب قدره ( ،)10.25وفي املرتبة
ألاخيرة أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مساعد ،بمتوسط رتب قدره
(.)1.11ووجود فروق بين مهارات الاتصال ّ
الفعال لعضو هيئة التدريس
بكلية العلوم باختالف سنوات الخبرة ألاكاديمية؛ وجاء أعضاء هيئة
التدريس ذوو الخبرة ألكثر من ( 15سنوات) في املرتبة ألاولى بمتوسط رتب
قدره ( ،)16.61يليه أعضاء هيئة التدريس ذوو الخبرة ألقل من (15
سنوات) بمتوسط رتب قدره (.)15.53
ً
وفيما يختص بالفروق في مهارات الاتصال تبعا للتخصص العلمي؛
وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة العريني [ ،]21والتي أكدت
َّ
بأنه ال تختلف مهارات الاتصال باختالف التخصص ،ويرجع الباحث
ً
حصول املتخصصين في الفيزياء على رتبة أعلى في مهارات الاتصال نظرا ملا
يتطلبه املقرر من حل معادالت تستلزم الشرح بمهارات اتصال لفظيه
ً
وغير لفظية وكتابية .وفيما يختص بالفروق في مهارات الاتصال تبعا
للرتبة ألاكاديمية؛ فقد حصل ألاساتذة على املرتبة ألاولى .وتتفق هذه
النتيجة مع نتائج دراسة  ]15] Loyوالتي أشارت إلى َّأن من يمتلكون
شهادات متقدمة حصلوا على درجات أعلى ،مقارنة بغيرهم ممن ال
يحملون درجات علمية متقدمة .وفيما يختص بالفروق في مهارات
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