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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل قيا�س درجة ممار�سة االت�صال الأكادميي بني طلبة
كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وكذلك التعرف
�إىل الفروق يف درجة ممار�سة االت�صال الأكادميي بني الطلبة تبعا ً للمتغريات (اجلن�س,
ومكان الإقامة ,وامل�ستوى الدرا�سي للطالب ,واملعدل الرتاكمي للطالب ,واجلامعة).
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )350طالبا ً وطالبة موزعني بالت�ساوي على �سنوات
الدرا�سة الأربع وامل�سجلني يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي (،)2009/2008
وهم ي�شكلون ما ن�سبته ( )%10من جمتمع الدرا�سي الكلي البالغ عددهم ()3490
طالبا ً وطالبة يف كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية .وقد �أجاب الطلبة على
اال�ستبانة اخلا�صة بالدرا�سة واملكونة من ( )52فقرة موزعة على �أربعة جماالت بعد
�إيجاد معامالت ال�صدق والثبات لها.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات
الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س جاءت متو�سطة.
وجاءت ممار�سة الطلبة لالت�صال الأكادميي مع �أع�ضاء هيئة التدري�س على املجالني
الثقة واالحرتام منخف�ضة ،فيما جاءت ممار�سة الطلبة لالت�صال الأكادميي على املجالني
االهتمام و العدالة متو�سطة .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
تبعا ملتغريات (اجلن�س ،ومكان الإقامة ،وامل�ستوى الدرا�سي للطالب ،واملعدل الرتاكمي
للطالب) .يف حني مل يظهر �أثر ملتغري اجلامعة يف درجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى
طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س.
الكلمات املفتاحية :االت�صال الأكادميي ،درجة املمار�سة ،الطلبة ،ع�ضو هيئة التدري�س،
اجلامعة.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/1/19 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/12/12 :م
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Abstract
The aim of this study was to determine and measure degree of practicing
academic Communication of physical education students With academic staff
and relation ship of Variances in this practicing towards the (sex, place of
residence,student academic level,cumulative average of student and the university) arieties.
In This study sample consisted of (350) male and female students distributed equally at the four academic years at university who were registered in
the first academic semester of the year (2008-2009) which formed (10%) of
the whole study community (3490)male and female students at the physical
education faculties at the Jordanian universities study community students answered the study questionnaire which consisted of (52) paragraphs distributed
at four aspects after calculating both the accuracy and stability variances.
Results of this study showed that the degree of practicing academic communication of students was low at both confidence and respect variances while
it was low at both interest and straightness variances. Besides, results showed
variances with statistical indicators at the (sex, place of residence, student
academic level and student cumulative average) aspects while no variances
were recorded at university.
Key words: academic communication, degree of practice, students, academic stuff,
university.
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املقدمـة

لقد �أدركت ال�شعوب منذ القدم �أهمية االت�صال يف حياتها اليومية من �أجل حتقيق

رغباتها وحاجاتها يف �أوقات ال�سلم واحلرب ،فعن طريق الكلمة امل�سموعة والأ�صوات والنغمات
واملو�سيقى واحلركات والتعبريات وما دخل يف نطاق االت�صال غري اللفظي ،ا�ستطاعت تلك

ال�شعوب االت�صال بع�ضها ببع�ض لتحقيق رغباتها و�أهدافها املحددة بظروف و�إمكانات
ع�رصها (اخلازندار.)1995 ،

لقد �صاحب تطور املجتمعات وال�شعوب يف خمتلف الع�صور تطور يف عملية االت�صال

التي مرت مبراحل متعددة بداية مبرحلة ن�شوء اللغة �إىل مرحلة االت�صاالت التقنية احلديثة .ويف
�ضوء نواجت الرتاكم احل�ضاري وكرب حجم املجتمعات وت�شابك �أوجه الن�شاط الإن�ساين واختالف

الأنظمة ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية بدت احلاجة �أكرث �إحلاحا ملعرفة اجلوانب املت�صلة

ب�سلوك االت�صال الإن�ساين على خمتلف الأ�صعدة وخا�صة يف امل�ؤ�س�سات واملنظمات ومن هنا
حظي مو�ضوع االت�صال ب�أهمية متزايدة يف جميع امل�ؤ�س�سات واملنظمات مبختلف �أ�شكالها
وغاياتها فنجاح �أية م�ؤ�س�سة متوقف على مدى فاعلية االت�صال (�إ�سماعيل.)2003 ،

وي�شكل االت�صال العن�رص امل�شرتك يف جميع العمليات الإدارية �إذ ميكن من خالله تبادل

املعلومات واحلقائق واالنفعاالت ،واالت�صاالت اجليدة ت�ؤدي �إىل التما�سك يف وحدة متكاملة

�ضمن تنظيم �إداري �سليم ،ف�إذا كانت وظيفة الإدارة هي تنفيذ ال�سيا�سة العامة ،ف�إن عملية
االت�صال اجليدة من �أهم الو�سائل التنفيذية التي ميكن لأي �إدارة القيام بواجباتها دون ا�ستخدام
وحتى يحقق العمل الإداري النتائج املرجوة ف�إن من الواجب �إيجاد نظام ات�صال فعال يكفل

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

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ت�أثري االت�صال يعني �شلل الإدارة واختاللها (زيدان.)1998 ،

والطالب ي�ؤدي دورا ً فاعال ً ي�سهم يف �إجناح العملية الرتبوية وحتقيق النتائج املرجوة منها.

وتعتمد العملية الرتبوية على االت�صال �أ�سا�سا ً يف �سريها ،لذلك انعك�س مفهوم االت�صال
على الإدارة الرتبوية ب�شكل عام والإدارة املدر�سية ب�شكل خا�ص ،و�إن القدرة على االت�صال تعد

ثم ف�إن الأمر يتطلب منه �أن يكون على دراية بكل
من متطلبات املدير املهنية املهمة .ومن ّ

الأ�ساليب والو�سائل والعمليات االت�صالية يف خمتلف املجاالت ،كذلك عليه �أن يدرك القدرة

على تطبيق مهارات االت�صال اجليد بينه وبني العاملني يف املدر�سة طالبا ً ومعلمني ومديرين
وم�ستخدمني ،لأن فعالية املدير �أ�صبحت تعتمد بدرجة كبرية على فعالية االت�صاالت التي مير
بها مع موظفيه (الربابعة.)1996 ،

لذا يرى الباحثون �أن عملية �إعداد مدر�س الرتبية الريا�ضية ليتحمل م�سئولية مهنية

لأمر جدير بالأهمية� ،إذ تتوقف مهارات االت�صال الفعال لديه على �إعداده وت�أهيله وهي �أمور
ال ميكن �إغفالها لتحقيق �أهداف العملية التعليمية .ولذا البد من االهتمام والرتكيز على

التكوين املهني له حتى تكون ملهارات االت�صال فائدة وفاعلية لديه .لذلك ال بد من ت�أهيل

ع�ضو هيئة التدري�س و�إعداده يف اجلوانب الرتبوية واملهنية ليكون ملما ً بكل املتغريات املهنية
وما ت�شمله هذه اجلوانب ف�إنه البد من وجود مدر�س يتم �إعداده �إعدادا ً كامال ً بكافة اجلوانب
الرتبوية واملهنية ومراعاة ما ت�شمله هذه اجلوانب من طبيعة االت�صال ب�أطراف املهنة.

ولقد تناول مفهوم االت�صال عدد كبري من العلماء الباحثني ,منهم �أحمد ( )2001ب�أنه

جمموعة الطرق والرتتيبات والو�سائل التي تكفل �إنتاج وتو�صيل وا�ستخدام البيانات الالزم

توافرها للإدارة لت�صبح يف موقف ميكنها من اتخاذ قرارات �سليمة االجتاه �صحيحة التوقيت.

عرفه ب�أنه العملية التي يتم من خاللها نقل املعلومات والبيانات
� ّأما عابدين ( )2001فقد ّ

والأفكار والإر�شادات واملقرتحات من �شخ�ص �إىل �آخر �أو �إىل جمموعة �أ�شخا�ص و�إحاطتهم علما ً

بها ,وتبادلها بينهم بو�سيلة �أو �أكرث من الو�سائل املمكنة.

وتختلف �أنواع االت�صال طبقا ً للهدف منه ,والو�سائل امل�ستخدمة ,وحجم الأ�شخا�ص

ونوعيتهم ,وطبيعة املوقف االت�صايل ومن �أكرث الأنواع ا�ستخداما ً يف املوقف التعليمي

هي-:

 -االت�صال الفردي -:ويكون هذا النوع من االت�صال بني �شخ�صني كاالت�صال الذي يكون بني

املعلم والطالب من �أجل بحث مو�ضوع ما ,وهذا املو�ضوع ال يخ�ص طرفا ً �آخر .وميكن �أن يتميز
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 -االت�صال املجتمعي -:ويتم هذا النوع من االت�صال بني �شخ�ص وجمموعة من الأ�شخا�ص

ويكون على �شكل الدرو�س واملحا�رضات واخلطب يف املنا�سبات املختلفة ,والندوات وامل�ؤمترات
وبرامج التدريب (عليان وعبد الدب�س.)1999 ،

 االت�صال ال�شفوي -:ويتم هذا النوع من االت�صال عندما يتبادل احلديث �أطراف عمليةاالت�صال ,وميكن �أن يحدث هذا يف و�ضع جمتمع فيه الطرفان �أو عن طريق ا�ستخدام و�سائل

االت�صال غري املرتبة (ن�رص الله.)2001 ,

 االت�صال الكتابي -:يعتمد هذا النوع من االت�صال على الكلمة املكتوبة ,حيث ي�ساعدهذا النوع يف عر�ض تفا�صيل كثرية وعر�ض الفكرة ب�أكرث من �أ�سلوب ومن و�سائله الأوامر

والتعليمات والتقارير (العجمي.)2000 ,

وقد �أ�شار (�آل عبد الرحمن� )1997 ،إىل �أن هناك خم�سة عنا�رص لالت�صال هي-:

 .1املر�سل ( )Senderوهو م�صدر الر�سالة التي ي�صفها بكلمات �أو حركات �أو �إ�شارات �أو �صور

ينقلها �إىل الآخرين ,ويهدف من خالل هذا �إثارة �سلوك حمدد �أو احل�صول على ا�ستجابة حمددة
بق�صد التوا�صل.

 .2الر�سالة ( )Messageوهي املعاين �أو املحتوى التي يريد املر�سل �أن ينقلها �إىل امل�ستقبل.

 .3قناة الإر�سال ( )Channel Communicationوهي القناة �أو القنوات التي متر خاللها

الر�سالة بني املر�سل وامل�ستقبل فهي باخت�صار عبارة عن قنوات ات�صال ونقل املعرفة.

 .4امل�ستقبل ( )Receiverوهو ال�شخ�ص �أو جمموعة الأ�شخا�ص الذين يق�صد املر�سل تو�صيل

حمتوى الر�سالة �إليهم.

 .5التغذية الراجعة ( )Back Feedعندما ينقل املر�سل حمتوى الر�سالة �إىل امل�ستقبل ال
ميكنه �أن يت�أكد من �أن ر�سالته قد فهمت بالطريقة ال�صحيحة �إال �إذا كانت هناك ردة فعل

من امل�ستقبل بطريقة مبا�رشة و �أو غري مبا�رشة ويفهم من خالل املر�سل �أن امل�ستقبل موافق
على الر�سالة �أو راف�ض لها �أو ال ر�أي له حولها.

�إن للم�ؤ�س�سات التعليمية �أهدافا ً وقوانني ت�سعى �إىل حتقيقها ,وت�ضم جمموعة من الب�رش

يتحركون لتحقيق هذه الأهداف وهم يتبادلون املعلومات وامل�شاعر والأحا�سي�س ,ف�إن �أخطر
م�شكلة تواجهها هذه امل�ؤ�س�سات هي كيفية تنظيمها من الداخل واخلارج ,على نحو يكفل

�سهولة االت�صال ,و�رسعة جريانه وكفايته يف االجتاهات التي ت�سعى امل�ؤ�س�سة التعليمية �إىل
حتقيقها ,ومن ثّم ف�إذا مل يتوافر نظام لالت�صال ف�إن امل�ؤ�س�سة التعليمية تبقى جامدة ال
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تتحرك ,وال تتفاعل على الرغم من توافر كل املقومات الالزمة من موارد مادية وب�رشية ,وك�أن
�إن لالت�صال الرتبوي �أو الأكادميي �أثرا ً كبريا ً ذا �أهمية خا�صة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية

النظامية وغري النظامية فعلى �سبيل املثال يف اجلامعات يتم التفاعل املبا�رش بني الأ�ستاذ

والطالب يف قاعة املحا�رضات �أو خارجها ويعتمد التفاعل الرتبوي على مدى جناح الأ�ستاذ يف

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

واجلامعة باعتبارها م�ؤ�س�سة تربوية وذات �أهمية يف املجتمع البد �أن ت�سعى �إىل النهو�ض

واالرتقاء بالعملية التعليمية داخلها وال ميكن �أن ت�ؤدي دورها بال�شكل املطلوب �إال بوجود

فعال داخلها ,وحتى تكون عملية التعليم يف اجلامعة ناجحة البد من عالقات طيبة
ات�صال ّ

وروابط قوية ت�صل بني الأ�ساتذة والطلبة ,بحيث ي�شعر الطلبة بح�سن املعاملة واملودة من

قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س ,وكذلك �آمال مدر�سيهم يف �أن يكونوا طلبة متفوقني دوما ً عن
طريق ت�شجيعهم امل�ستمر وحفزهم على احل�صول على العلم من امل�صادر املتعددة وغريها

من الأمور (اخل�صاونة.)1998 ،

وتعد العملية التدري�سية �إحدى الو�سائل املهمة يف �إي�صال الأفكار واملفاهيم واخلربات

من الفرد �إىل املجموعة ،حيث يقوم املدر�س بدور املر�سل والطالب بدور امل�ستقبل ،وبني هاتني
العمليتني تن�ش�أ حالة من االت�صال املتبادل عند مناق�شة املوا�ضيع والأفكار بعيدا عن

الدور التقليدي يف التلقني.ولأن االت�صال مبفهومه العام يعني عملية التفاعل بني املر�سل
وامل�ستقبل لإي�صال ر�سالة ما وي�ؤدي هذا االت�صال �إىل نتيجتني :التفاعل الإيجابي ،والتفاعل
ال�سلبي .ويتوقف ذلك على طريقة املر�سل يف توجيه ر�سالته وعلى امل�ستقبل يف تلقي هذه

الر�سالة وفهم معانيها .ويقودنا ذلك �إىل الت�أكيد على �أهمية وجود �أ�سلوب ات�صال فعال

بني املدر�س (املر�سل) والطالب (امل�ستقبل) لإجناح العملية الرتبوية ،فاملدر�س يتوىل دور �إر�سال
الفكرة �أو املعلومة �أو اخلربة ،وعلى الطالب ا�ستيعاب هذه الفكرة �أو املعلومة �أو اخلربة وفهمها

ثم البد من وجود املهارة والفهم لدى املدر�س لأ�ساليب
وحتليلها بال�شكل ال�صحيح ،ومن ّ
االت�صال مع الطلبة.

وهنا البد من الت�أكيد على �أهمية االت�صال الفعال بني املدر�س والطالب يف تكوين عالقات

�إن�سانية �سليمة ت�ساعد على حل امل�شكالت وت�ضمن حتقيق �أهداف العملية التعليمية.

ويعد املدر�س العن�رص الأ�سا�سي يف عملية االت�صال الرتبوي والأكادميي� ،إذ يقوم بدور
ّ

املتحدث وير�سل املعلومات واخلربات وي�ستقبلها ويقوم ب�إدارة النقا�ش ويخلق جوا من التفاعل

املجلد  13العدد  1مار�س 2012
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ثم يعزز اجتاهاتهم نحوه ونحو زمالئه وامل�ؤ�س�سة الأكادميية التي يدر�سون
مع الطلبة ومن ّ
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فيها.

و�إذا كان االت�صال مهما بني املعلم والطالب يف املدر�سة من خالل امتالك املعلم كافة

خيوط هذه العملية يف توجيه الر�سالة وتلقي م�ضمونها ،ف�إن �أهمية دور املدر�س يف اجلامعة

تت�ضاعف من خالل فتح �آفاق احلوار والتعبري احلر والنقا�ش املو�ضوعي العقالين للم�شكالت
بعيدا عن الت�شبث بالر�أي وامتالك كافة الأدوار التي ال بد من توزيعها بني املدر�س والطلبة لتتاح
لهم فر�صة امل�شاركة يف التعليق على الأفكار ومناق�شتها والو�صول �إىل �أر�ضية من االتفاق

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

ولقد قام العديد من الباحثني ب�إجراء درا�سات تتعلق بهذا املو�ضوع فقد �أجرى اخل�صاونة

( )1998درا�سة بعنوان «م�شاكل االت�صال بني طلبة الدرا�سات العليا و�أع�ضاء هيئة التدري�س

يف جامعة الريموك من وجهة نظر الطلبة» وتكونت عينة الدرا�سة من ( )112طالبا ً وطالبة
من طلبة املاج�ستري ،وا�ستخدمت الباحثة ا�ستبانة لغر�ض الدرا�سة وملعرفة م�شاكل االت�صال

وبعد حتليل نتائج الدرا�سة تو�صلت الباحثة �إىل �أهم امل�شاكل التي يعاين منها الطلبة ومنها
عدم توافر املواد والت�سهيالت الالزمة للتعليم من �أجهزة ومعدات ،والتحدث مع ع�ضو هيئة
التدري�س وجها لوجه غري متاح يف �أغلب الأحيان ،ويجد بع�ض الطلبة �صعوبة يف التوفيق
بني العمل والدرا�سة ،ويوجد نوع من التف�ضيل بني طالب و�آخر عند ع�ضو هيئة التدري�س،

وكرثة ال�ضو�ضاء خارج �أوقات املحا�رضات ،وكذلك تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى �إىل اختالف عدد ال�سنوات التي ق�ضاها الطالب يف برنامج املاج�ستري يف وجود

هذه امل�شاكل ،وعدم وجود فروق تعزى �إىل اجلن�س والكلية.

و�أجرت ال�رشمان ( )1999درا�سة بعنوان (م�شكالت التوا�صل بني املعلمني وامل�رشفني من

وجهة نظر املعلمني يف حمافظة �إربد .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )462معلما ً ومعلمة،

وقد ا�ستخدمت الباحثة ا�ستبانه مكونة من ( )44فقرة موزعة على جماالت الدرا�سة ،وبعد

حتليل البيانات تو�صلت الباحثة �إىل بع�ض النتائج منها ،عدم التخطيط امل�سبق للقاءات التي
تعقد بني امل�رشفني واملعلمني ،وال يطلع امل�رشف املعلم على اخلطة الإ�رشافية وكذلك تو�صلت

الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل اجلن�س ول�صالح الذكور وعدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اخلربة وامل�ؤهل العلمي.

وقام عبد احلميد ( )2000بدرا�سة بعنوان «الفروق يف مهارات االت�صال لدى املدرب الريا�ضي

يف م�سابقات امليدان وامل�ضمار بني تقييم كل من املدرب والالعبني» ا�ستهدفت الدرا�سة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التعرف �إىل مهارات االت�صال لدى املدرب الريا�ضي يف م�سابقات امليدان وامل�ضمار ،وا�ستخدمت
( )16العباً ،وا�ستخدمت الباحثة اال�ستبانة واملقابلة ال�شخ�صية وحتليل الوثائق ك�أدوات جلمع
البيانات ،وكان من �أهم النتائج وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني درجات تقييم املدرب ملهاراته
االت�صالية ومتو�سط درجات تقييم الالعبني للمهارات االت�صالية للمدرب ،يالحظ من تقييم

الالعبني للمهارات االت�صالية للمدرب �أنه بحاجة �إىل �إتقان العديد من مهارات االت�صال مثل
اال�ستماع اجليد لالعبني.

وقام الغافري ( )2002بدرا�سة هدفت الك�شف عن عوائق االت�صال بني �أع�ضاء هيئة التدري�س

وطلبة الدرا�سات العليا يف جامعة ال�سلطان قابو�س .تكونت عينة الدرا�سة من ( )185فردا ً
منهم ( )62ع�ضو هيئة تدري�س و ( )123طالبا من الدرا�سات العليا ،وا�ستخدم الباحث يف
درا�سته ا�ستبانة تكونت من ( )45فقرة .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن تقديرات عينة الدرا�سة

متو�سطة حول عوائق االت�صال الأكادميي بني �أع�ضاء هيئة التدري�س وطلبة الدرا�سات العليا.
وكذلك بينت النتائج وجود فروق بني ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س وطلبة الدرا�سات العليا

على جماالت الدرا�سة وجاءت الفروق ل�صالح طلبة الدرا�سات العليا .وكذلك يوجد فروق
تعزى ملتغريي اجلن�س والكلية وعلى جميع العوائق وعلى الأداء ككل ول�صالح الإناث والكليات

االجتماعية والإن�سانية.

كما قام �إبراهيم ( )2003بدرا�سة بعنوان «بروفيل �سمات ال�شخ�صية وت�أثريه يف مهارات

االت�صال واتخاذ القرار يف املواقف الريا�ضية « وا�ستهدفت الدرا�سة التعرف �إىل بروفيل �سمات
ال�شخ�صية وت�أثريه يف مهارات االت�صال واتخاذ القرار يف املواقف الريا�ضية ،وا�ستخدم الباحث

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

(كرة القدم – كرة ال�سلة – الكرة الطائرة – كرة يد – هوكي امليدان – �سباحة – �ألعاب قوى –

كاراتيه ،و�أهم الأدوات امل�ستخدمة هي مقيا�س بروفيل ال�شخ�صية للمدرب الريا�ضي ،واختبار

مهارات االت�صال للمدرب الريا�ضي �إعداد عالوي ،ومقيا�س اتخاذ القرار للمدرب الريا�ضي،

و�أ�سفرت هذه الدرا�سة عن ح�صول مدربي كرة اليد وال�سباحة على الرتتيب الأول مهارات

االت�صال يف العبارة رقم ( )1ومدربي ال�سباحة على الرتتيب الأول يف العبارة رقم (.)2

وقام ال�سيد الدباح (2005م) بدرا�سة بعنوان «فاعلية االت�صال لدى مدربي الن�شء الريا�ضي»

وا�ستهدفت الدرا�سة التعرف �إىل فاعلية االت�صال لدى مدربي الن�شء الريا�ضي ،وا�ستخدم

الباحث املنهج الو�صفي ،وقد بلغت العينة عدد ( )120مدربا ً ريا�ضيا ً ميثلون الأن�شطة
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�ألباحثه املنهج الو�صفي ,وا�شتملت عينة البحث على ( )4من مدربي �ألعاب القوى وعدد
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الريا�ضية الآتية (كرة يد – كرة �سلة – الكرة الطائرة – �سباحة – جمباز – جودو) ،واهم
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الأدوات امل�ستخدمة هي قائمة مهارات االت�صال للمدرب الريا�ضي �إعداد رميز مار كنز وتعريب

�أ�سامة كامل راتب ،و�أ�سفرت نتائج هذه الدرا�سة عن متيز مدربي بع�ض الأن�شطة الفردية
(اجلمباز – اجلو دو) يف مهارة االت�صال على نحو �أف�ضل من مدربي بع�ض الأن�شطة الأخرى (كرة
قدم – كرة �سلة – الكرة الطائرة) ،كما ي�ؤثر امل�ستوى التعليمي يف حت�سني مهارات االت�صال

بني مدربي الن�شئ الريا�ضي.

وقام عبادة (2006م) بدرا�سة بعنوان «تقومي مهارات االت�صال لدى مدر�سي الرتبية الريا�ضية

يف حمافظة الدقهلية» وا�ستهدفت الدرا�سة التعرف �إىل واقع مهارات االت�صال لدى مدر�سي

الرتبية الريا�ضية يف حمافظة الدقهلية ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،وقد بلغت
العينة ( )82مدر�س تربية ريا�ضية ،و�أهم الأدوات امل�ستخدمة هي اال�ستبانة وقائمة مهارات

االت�صال ،و�أ�سفرت نتائج هذه الدرا�سة عن �إمكان ا�ستخدام مدر�س الرتبية الريا�ضية الأكرث
خربة مهارات االت�صال غري اللفظي ،كما ي�ستخدم مدر�س الرتبية الريا�ضية الأقل خربة مهارات

االت�صال املبا�رش.

وقد هدفت درا�سة بلوم ،ت�شينك  ،و�سلميال (,)Bloom, Solmela & Schinke, 1997

املعنونة بـ «تطور مهارات االت�صال لدى ال�صفوة من مدربي كرة ال�سلة» التعرف �إىل تطور

مهارات االت�صال لدى ال�صفوة من مدربي كرة ال�سلة ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،وقد
بلغت العينة  6مدربني من ذوي اخلربة العالية يف تدريب كرة ال�سلة لفرق امل�ستويات العالية،
و�أهم الأدوات امل�ستخدمة املقابلة ال�شخ�صية املغلقة ،وكانت �أهم النتائج هي الك�شف عن

عالقة �إيجابية بني تنمية مهارات االت�صال وارتفاع م�ستوى �أداء املدربني يف العملية التدريبية،
وجنح املدربون يف حتقيق التوازن بني الأداء اجليد لالعبني واحلفاظ على جناحهم الدرا�سي والنجاح

يف حياتهم ال�شخ�صية ،وكذلك قدرة املدربني على م�ساعدة الالعبني للو�صول �إىل التكيف.

�أما درا�سة هينوجوزا ،كاتي وبلومفيلد ()Hinogosa, Cathey & Bloomfield, 1998

املعنونة بـ (العالقة بني خ�صائ�ص ال�شخ�صية وتدريب االت�صال للقيادات املدر�سية) فقد
هدفت التعرف �إىل العالقة بني خ�صائ�ص ال�شخ�صية وتدريب االت�صال للقيادات املدر�سية,

وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،وقد بلغ حجم العينة ( )312فردا ً من القيادات املنتقاة من
مدار�س تك�سا�س العامة ،وكان من �أهم الأدوات ا�ستمارة اال�ستبيانة ،و�أهم النتائج وجود عالقة

ارتباطية طردية مرتفعة ما بني خ�صائ�ص ال�شخ�صية وتدريبات االت�صال للقيادات املدر�سية.

و�أما درا�سة مادن ( )Madden, 2005التي هي بعنوان «الأهمية الن�سبية لالت�صال

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التدريبي املرتبط بقواعد كرة القدم اال�سرتالية» فقد هدفت التعرف �إىل الأهمية الن�سبية

وقد بلغ حجم العينة ( )60مدربا ً ريا�ضيا ً من مدربي كرة القدم ،وكان من �أهم الأدوات مقيا�س
االت�صال الفعال �إعداد مادن ،وقد �أ�سفرت النتائج عن وجود عالقة �سلبية بني م�ستوى تفوق

الفريق وكرثة ا�ستخدام املدربني لالت�صال يف �أثناء املباريات .الإطار النظري للدرا�سة وبالتايل
التنور مب�شكلة البحث ،كما ا�ستفادا من طرق اختيار عينة الدرا�سة ويف بناء �أداة الدرا�سة،
ويف منهجية البحث والأ�ساليب ال من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ميكن القول �أن

الباحثون قد ا�ستفادوا من هذه الدرا�سات يف �إثراء �إح�صائية ،وكذلك يف تف�سري نتائج الدرا�سة.
كما �إن هذه الدرا�سة متيزت عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة كونها تناولت تخ�ص�ص فيه

اجلانب العملي امليداين واجلانب النظري.

م�شكلة الدرا�سة

من خالل عمل الباحثني يف كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية ،وكذلك درا�ستهم

يف مراحل الدرا�سة اجلامعية املختلفة يف اجلامعات الأردنية من بكالوريو�س وماج�ستري

ودكتوراه� ،إ�ضافة �إىل ذلك ا�ستطالع �آراء بع�ض الطلبة امل�سجلني يف مرحلة البكالوريو�س،
لوحظ �أن تفاوتا يف حاالت ال�سهولة وال�صعوبة يف االت�صال ب�أع�ضاء هيئة التدري�س يف
الكلية ،ولعل ذلك ينعك�س مبا�رشة على قدرتهم على االت�صال ب�أع�ضاء هيئة التدري�س �سواء

داخل املحا�رضات النظرية �أو العملية لإي�صال �أفكارهم ووجهات نظرهم �أو االت�صال بهم
خارج �أوقات املحا�رضات لعر�ض ق�ضاياهم املتعلقة بحقهم يف الإر�شاد الأكادميي �أو العالمات
الدرا�سية �أو تقدمي الن�صح فيما يتعلق بق�ضاياهم ال�شخ�صية �أو الأكادميية �أو العالقات
الإن�سانية من ثقة واحرتام واهتمام.

ولوحظ �أن بع�ض الطلبة يرتددون يف االت�صال بع�ضو هيئة التدري�س ،و�أنه لدى البع�ض

اجتاهات �سلبية نحو ع�ضو هيئة التدري�س ب�سبب عدم اهتمامه ب�آرائهم ومقرتحاتهم يف حني
ي�شعر بع�ضهم الآخر بتح�سن اجتاهاتهم نحو ع�ضو هيئة التدري�س بعد اللقاء الأول.

ونظرا ً للتو�سع والتطور الذي �أ�صاب املجتمعات اجلامعية ،ومنها كليات الرتبية الريا�ضية

ثم �إىل زيادة
يف اجلامعات الأردنية التي ت�ضاعف �أعداد طلبتها يف ال�سنوات الأخرية و�أدى من ّ

عدد املدر�سني ،فقد جنمت زيادة ملحوظة يف الأن�شطة التعليمية املختلفة ،مما نتج عنه
عالقات مت�شابكة بني املدر�سني والطلبة .ومن هنا البد من الت�أكيد على �أهمية االت�صال
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لالت�صال التدريبي املرتبط بقواعد كرة القدم اال�سرتالية ,وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي،
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واحلاجة �إليه بغر�ض املحافظة على العملية التعليمية وحتقيق �أهدافها.
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ونظرا �إىل �أهمية وجود قنوات مفتوحة وفعالة تعزز العالقات بني �أع�ضاء هيئة التدري�س

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

من �أثر يحدثونه يف الطلبة طوال مدة وجودهم يف اجلامعة ،فقد �شعر الباحثون ب�أهمية
القيام بدرا�سة عن درجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف

اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س.

ت�سا�ؤالت الدرا�سة

ت�سعى هذه الدرا�سة للإجابة عن الت�سا�ؤلني الآتيني:

 -1ما درجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات

الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س ؟

 -2هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات
الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س تعزى ملتغريات اجلن�س ,ومكان

الإقامة ,وامل�ستوى الدرا�سي للطالب ,واملعدل الرتاكمي للطالب ,واجلامعة؟

�أهداف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة التعرف �إىل درجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية

الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س من حيث العدالة يف املعاملة
واالحرتام والثقة واالهتمام ،كما هدفت �إىل معرفة ما �إذا كان هناك فروق يف درجة ممار�سة

االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س باختالف اجلن�س ,ومكان الإقامة ,وامل�ستوى الدرا�سي للطالب ,واملعدل الرتاكمي
للطالب ,واجلامعة.

�أهمية الدرا�سة

يزيد من �أهمية هذه الدرا�سة كونها تراعي خ�صو�صية كلية الرتبية الريا�ضية بو�صفها

جتمع بني ال�شقني النظري (داخل قاعة التدري�س) ،والعملي (داخل ال�صالة الريا�ضية �أو امللعب)،
ثم تقي�س درجة االت�صال يف احلالتني معاً.
ومن َّ

و�ست�ساعد نتائج هذه الدرا�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات الرتبية الريا�ضية يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التعرف �إىل مواطن القوة وال�ضعف يف واقع االت�صال احلايل مع الطلبة ،و�ست�ساهم يف تطوير
ي�ساعد على �إيجاد �أجواء من التعاون والإيجابية بني الطلبة وهيئة التدري�س.

تعريف امل�صطلحات

االت�صال الأكادميي  :هو كل ات�صال فعال ي�ؤثر ب�شكل �أو ب�آخر يف حتقيق �أهداف االت�صال املرجوة
بني طلبة البكالوريو�س و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات

الأردنية ،ويقا�س ذلك من خالل درجة ا�ستجابة عينة الدرا�سة على �أداة الدرا�سة املعدة لهذا
الغر�ض والتي ا�شتملت على �أربعة جماالت هي :جمال الثقـة ،و جمال االهتمام ،وجمال
العدالة ،وجمال االحتـرام.

الطلبة :هم طلبة البكالوريو�س يف كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية وامل�سجلني

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

ع�ضو هيئة التدري�س :هو الأ�ستاذ �أو الأ�ستاذ امل�شارك �أو الأ�ستاذ امل�ساعد �أو املدر�س الذي يقوم

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

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

(الأردنية ،والريموك ،وم�ؤتة ،والها�شمية)

حمددات الدرا�سة

عند تعميم هذه الدرا�سة يجب �أخذ املحددات الآتية بعني االعتبار:

 -ال�سياق الزماين :مت تنفيذ هذه الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي

(.)2009/2008

 -ال�سياق املكاين  :اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات

الأردنية مبرحلة البكالوريو�س.

 -تتحدد نتائج الدرا�سة بالأداة امل�ستخدمة يف قيا�س درجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى

طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س واملطورة من
قبل الباحثني.
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�أ�ساليب ات�صال فعالة مع الطلبة تعزز الثقة وتفر�ض االحرتام والعدالة وتثري االهتمام وهو ما
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طريقه البحث و�إجراءاتها:
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منهاج الدرا�سة

اعتمد الباحثون املنهج الو�صفي التحليلي الذي ي�ستق�صي التعرف �إىل درجة ممار�سة

االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س� ،إذ يعد هذا املنهج مالئما ً للدرا�سة احلالية.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة البكالوريو�س يف كليات الرتبية الريا�ضية يف

اجلامعات الأردنية وهي (الأردنية ،والريموك ،وم�ؤتة ،والها�شمية) وامل�سجلني للف�صل الدرا�سي
الأول من العام اجلامعي ( .)2009/2008والبالغ عددهم ( )3490طالبا ً وطالبة .منهم ()1312

طالبا ،و( )2178طالبة .يو�ضح ذلك� ،أما عينة الدرا�سة فتكونت من ( )350طالبا ً وطالبة.

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

الع�شوائية الطبقية .واجلدول رقم ( )1يو�ضح ذلك:

اجلامعة
الأردنية
الريموك
م�ؤتة
الها�شمية
املجموع

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد جمتمع وعينة الدرا�سة
عينة الدرا�سة
جمتمع الدرا�سة الكلي
املجموع
�إناث
ذكور
املجموع
�إناث
ذكور
100
59
41
1000
593
407
101
60
41
1000
589
411
105
71
34
1050
714
336
44
26
18
440
264
176
350
217
133
3490
2378
1312

الن�سبة
%10
%10
%10
%10
%10

�أداة الدرا�سة

لتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحثون اال�ستبانه بو�صفها و�سيلة �أ�سا�سية جلمع

البيانات� ،إذ قاموا ب�إعداد ا�ستبانة من خالل ما ي�أتي:

 -االطالع على الأدب النظري املتعلق مبو�ضوع الدرا�سة ،وكذلك اال�ستفادة من الدرا�سات

ال�سابقة التي لها �صلة باملو�ضوع ،كدرا�سة الغافري ( )2000ودرا�سة ال�رشمان ( ،)1999ودرا�سة
اخل�صاونة (.)1998

 -بناء على مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة مت حتديد �أداة الدرا�سة وجماالتها الأربعة

وفقراتها ب�صورتها الأولية مبا يتنا�سب وبيئة الدرا�سة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 مت �إجراء بع�ض املقابالت مع بع�ض الطلبة من كليات الرتبية الريا�ضية ومت ت�سجيل مالحظاتهم -مت اقرتاح جمموعة من الفقرات من خالل ما �سبق من �إجراءات بهدف حتديد الفقرات ب�شكل

نهائي.

 -مت عر�ض اال�ستبانة بفقراتها على جمموعة من الأ�ساتذة �أع�ضاء هيئة التدري�س بهدف

حتكيمها من �أ�ساتذة يف اجلامعات الأردنية وعددهم ع�رشة حمكمني ،وذلك ملعرفة مدى مالءمة
الفقرات ملجاالتها ولتحقيق �أهداف الدرا�سة - ،مت تعديل بع�ض الفقرات و�شطب بع�ضها
و�إ�ضافة فقرات جديدة بناء على ر�أي املحكمني ،لت�صبح ب�صورتها النهائية مكونة من �أربعة

جماالت و( )52فقرة موزعة على �أربعة جماالت على النحو الآتي:

 -جمال الثقـة ( )13فقرة.

 وجمال االهتمام ( )18فقرة. -جمال العدالة ( )10فقرات.

 -جمال االحتــرام ( )11فقرة.

 ا�شتملت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية على ق�سمني :الق�سم الأول ويتكون من البياناتال�شخ�صية� .أما الق�سم الثاين فهو الذي يتكون من جماالت الدرا�سة الأربعة وفقراتها وعددها
( )52فقرة.

 -وتكون �سلم الإجابة من خم�سة بدائل �أعدت بطريقة ليكرت وذلك على النحو الآتي :درجة

املوافقة ب�شدة ( )5درجات ،درجة املوافقة ( )4درجات ،درجة حمايد( )3درجات ،درجة غري موافق()2
درجات ،ودرجة غري موافق( )1درجة واحدة .وامللحق رقم ( )2يبني اال�ستبانة يف �صورتها الأولية.

�صدق الأداة

مت الت�أكد من �صدق الأداة من خالل �صدق املحتوى املرتبط بعر�ض الأداة على جمموعة من

املحكمني (�أع�ضاء هيئة التدري�س) وقد طلب منهم الت�أكد من مالءمة فقرات اال�ستبانة

ملو�ضوعها وبعد �إجراء التعديالت عليها يف �ضوء مالحظات الأ�ساتذة املحكمني �أ�صبح عدد
الفقرات ( )52فقرة .حيث مت اعتماد الفقرات التي �أجمع عليها ( )%70ف�أكرث من املحكمني.

ثبات الأداة

مت بطريقة �إعادة ( )Test- Retestبفارق زمني مدته �أ�سبوعان على جمموعة ت�ألفت من
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ومقرتحاتهم حول مو�ضوع الدرا�سة.
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( )36من الطالب والطالبات خارج عينة الدرا�سة ،وتبني �أن معامل ثبات الأداة الكلي بلغ ()0.86
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وبهدف زيادة الدقة يف ثبات االختبار قام الباحثون بح�ساب معامل االت�ساق الداخلي وذلك

با�ستخدام معادلة �ألفا كرونباخ ( )Cronbach- Alphaفكان الثبات لالختبار الكلي ()00.95
وعد هذا املقدار من الثبات داال على الثبات وكافيا ً لأغرا�ض هذه الدرا�سة .واجلدول رقم ( )2يبني

معامالت ثبات االختبار با�ستخدام كرونباخ �ألفا للمجاالت الفرعية يف الأداة.

اجلدول رقم ()2
معامالت ثبات االختبار با�ستخدام كرونباخ �ألفا للمجاالت الفرعية للأداة
معامل الثبات
املجاالت
0.95
جمال الثقة
0.89
جمال االهتمام
0.91
جمال العدالة
0.93
جمال االحرتام
0.95
معدل الثبات الكلي
�إجراءات ت�صحيح �أداة الدرا�سة

لإجراءات ت�صحيح �أداة الدرا�سة قام الباحثون بتق�سيم درجة ممار�سة االت�صال الأكادميي �إىل

ثالثة م�ستويات .مرتفع (�أكرب من  )3.5ومتو�سط ( )3.49-2.5ومنخف�ض (�أقل من  )2.5علما ً
ب�أن �سلم بدائل الإجابات عن فقرات �أداة الدرا�سة توزع يف خم�سة م�ستويات موافق ب�شدة

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

درجة واحدة.

املعاجلات الإح�صائية

لغايات الإجابة عن ت�سا�ؤالت الدرا�سة مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات

املعيارية واالختبار التائي ( )t-testوحتليل التباين الأحادي للمتغريات واختبار �شيفيه ملعرفة
الفروق بني املتو�سطات احل�سابية.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

�سيتم عر�ض النتائج ومناق�شتها وفقا ً لت�سا�ؤالتها:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أوالً :عر�ض نتائج الت�سا�ؤل الأول ومناق�شتها
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الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س؟

للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد

عينة الدرا�سة على كل من جماالت الدرا�سة الأربعة .و�سيتم تاليا ً عر�ض النتائج ومناق�شتها

تبعا ً ملجاالت الدرا�سة الأربعة .واجلدول رقم ( )3يو�ضح ذلك:

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على املجاالت ككل
الرتبة عدد الفقرات املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
رقم املجال املجاالت
0.81
1.96
13
4
الثقة
1
0.74
2.87
18
1
االهتمام
2
0.81
2.13
10
3
العدالة
3
0.64
2.78
11
2
االحرتام
4
0.51
2.43
52
الدرجة الك ّلية

االجتاه
منخف�ض
متو�سط
منخف�ض
متو�سط
منخف�ض

يالحظ من النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )3أن الدرجة الكلية ملمار�سة االت�صال الأكادميي

لدى طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س جاءت
منخف�ضة ،وجاءت بدرجة متو�سطة يف املجالني الثاين والثالث .فجاء (جمال االهتمام) يف

املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )2.87وانحراف معياري ( )0.74وجاء (جمال االحرتام) يف املرتبة
الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )2.78وانحراف معياري ( )0.64يف حني جاءت درجة ممار�سة االت�صال
الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س
منخف�ضة يف املجالني الثالث والرابع .فجاء (جمال العدالة) يف املرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي

( )2.13وانحراف معياري ( .)0.81وجاء (جمال الثقة) يف املرتبة الرابعة الأخرية مبتو�سط ح�سابي
( )1.96وانحراف معياري (.)0.81

وميكن تف�سري هذه النتائج بق ّلة توافر املهارات والقدرات الأ�سا�سية لالت�صال لدى الطرفني.

�إذ �إن الطالب يكتفي باللقاءات مع ع�ضو هيئة التدري�س يف املحا�رضة ،بالإ�ضافة �إىل �ضيق

الوقت لدى ع�ضو هيئة التدري�س لتفريغ عدد �أكرب من ال�ساعات املكتبية ،وكذلك قلة اللقاءات
الرتبوية التي جتمع بني �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة والطلبة خارج نطاق املحا�رضة .ف�إن

مثل هذه اللقاءات الرتبوية توثق العالقة الأكادميية بني الطرفني ،وذلك عن طريق طرح الأفكار
والآراء حول �سري الدرا�سة وطرح امل�شكالت التي ميكن �أن جتد �سبيل احلل �أو التخفيف من
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما درجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية
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حدتها ،حيث ميكن من خالل هذه اللقاءات طرح احللول املنا�سبة لتفعيل عملية االت�صال.
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ثانياً :عر�ض نتائج الت�سـا�ؤل الثاين ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ممار�سة االت�صال

الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س
تعزى ملتغريات اجلن�س ,ومكان الإقامة ,وامل�ستوى الدرا�سي للطالب ,واملعدل الرتاكمي للطالب,

واجلامعة؟

للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل مت تق�سيمه �إىل خم�سة �أ�سئلة فرعية هي الآتية-:

 .1هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات

الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س تعزى ملتغري اجلن�س؟

للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار

(ت) لدرجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية
مع �أع�ضاء هيئة التدري�س وح�سب متغري اجلن�س واجلدول رقم ( )4يبني ذلك.

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت) ح�سب متغري اجلن�س
الإناث
الذكور
م�ستوى
قيمة
رقم
املجال
االنحراف
املتو�سط
االنحراف
املتو�سط
الداللة
(ت)
املجال
معياري
ح�سابي
معياري
ح�سابي
3.189
0.61
2.83
0.67
2.70
الثقـة
1
*0.001
3.321
0.82
2.20
0.79
2.02
االهتمام
2
*0.001
4.818
0.82
2.06
0.76
1.81
العدالة
3
*0.001
4.545
0.64
1.97
0.65
1.78
االحرتام
4
*0.001
4.158
0.79
2.24
0.82
2.08
الدرجة الكلية
*0.001

* م�ستوى الداللة الإح�صائية (.)0.05≥α

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

املجاالت وكذلك يف الدرجة الكلية للمجاالت .وجميع الفروق كانت ل�صالح الإناث� .أي �إن درجة
ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء

هيئة التدري�س لدى الإناث �أكرث من الذكور.

رمبا يعزى ذلك �إىل �أ ّن العدد الأكرب من طلبة كليات الرتبية الريا�ضية هم من الإناث وهذا

قد يجعل طرق االت�صال �أكرث بني �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالبات ف�إ ّن زيادة عدد الطالبات

يجعلهن �أكرث ج�سارة يف ال�س�ؤال وامل�شاركة �سواء داخل املحا�رضة �أو يف
يف ال�شعبة الواحدة
ّ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
زيارة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف املكتب .وكذلك يدرك �أع�ضاء هيئة التدري�س �أن هناك هوة
الرتبية الريا�ضية يف اجلامعة يجعل خطوط االت�صال بني املدربني والطالبات �أكرث يف �أثناء

الإر�شاد والن�صح حول الطرق املختلفة لإتقان املهارات مما يفتح املجال لزيادة عنا�رص االت�صال
بني الطالبات و�أع�ضاء هيئة التدري�س مقارنة مع الطلبة الذكور .واتفقت هذه النتيجة مع

درا�سة الغافري ( )2000ومع نتيجة درا�سة ( )Takizawa, 1998واختلفت مع درا�سة ال�رشمان
( )1999ودرا�سة اخل�صاونة (.)1998

 .2هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية لدرجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات

الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س تعزي ملتغري مكان الإقامة؟

للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج

اختبار (ت) لدرجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات

الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س ح�سب متغري مكان الإقامة واجلدول رقم ( )5يبني ذلك.

رقم املجال
1
2
3
4

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت)
ح�سب متغري مكان الإقامة.
الريف
املدينة
مكان الإقامة املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف قيمة
(ت)
املجال
ح�سابي معياري ح�سابي معياري
الثقـة
االهتمام
العدالة
االحرتام
الدرجة الكلية

* م�ستوى الداللة الإح�صائية (.)0.05≥α

2.88
2.73
2.06
1.88
2.39

0.70
0.65
0.75
0.77
0.63

2.86
2.81
2.17
2.01
2.48

0.78
0.63
0.85
0.83
0.74

3.254
2.467
1.812
0.419
0.825

م�ستوى
الداللة
*0.001
*0.001

0.675
0.70
0.511

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

املجالني الأول والثاين (جمال الثقة ,وجمال االهتمام) فكانت الفروق يف جمال الثقة ل�صالح

الطلبة �سكان املدينة .يف حني كانت الفروق يف جمال االهتمام ل�صالح الطلبة �سكان الريف.
كذلك مل تظهر فروق يف املجالني الثالث والرابع (العدالة ،واالحرتام) وكذلك يف الدرجة

الكلية للمجاالت.

ومن خالل ا�ستعرا�ض اجلدول رقم ( )5يت�ضح عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
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بني ما يقدم من مواد عملية يف الثانوية العامة وبني ما يقدم من مواد عملية يف تخ�ص�ص
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م�ستوى الداللة ) )0.05≥αتبعا ً ملتغري مكان الإقامة� .أي لي�س هناك �أثر ملكان الإقامة يف درجة
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ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء

هيئة التدري�س.

وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن طبيعة تخ�ص�ص الرتبية الريا�ضية ومبا يت�ضمنه التخ�ص�ص

من م�ساقات عملية و�أخرى نظرية جلميع الطالب رمبا يخفف من الفروقات بني الطلبة يف
مو�ضوع االت�صال مع �أع�ضاء هيئة التدري�س� .أي لي�س هناك دور ملكان �إقامة الطلبة على

ات�صاله مع �أع�ضاء هيئة التدري�س فيما يتعلق باجلانب الأكادميي.

 .3هل يوجد فروق ذات داللة لدرجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية

الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س تعزي ملتغري امل�ستوى الدرا�سي
للطالب ؟

للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج

اختبار (ت) لدرجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات
الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س وح�سب متغري امل�ستوى الدرا�سي للطالب واجلدول رقم ()6

يبني ذلك.

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت)
ح�سب متغري امل�ستوى الدرا�سي للطالب
رقم
املجال

1
2
3
4

املجال

امل�ستوى الدرا�سي
للطالب

الثقـة
االهتمام
العدالة
االحرتام
الدرجة الكلية

* م�ستوى الداللة الإح�صائية (.)0.05≥α

ال�سنة الأوىل
املتو�سط االنحراف
معياري
ح�سابي

2.98
2.77
2.21
2.52
2.70

0.70
0.75
0.69
0.79
0.68

ال�سنة الرابعة
االنحراف
املتو�سط
معياري
ح�سابي

2.79
2.94
2.14
2.70
2.84

0.77
0.72
0.71
0.67
0.79

قيمة
(ت)

م�ستوى
الداللة

0.752
3.297
0.918
3.189
1.091

0.17
*0.001
0.22
*0.001
0.56

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

املجالني (جمال االهتمام ,وجمال االحرتام) فكانت الفروق ل�صالح اجتاهات طلبة ال�سنة

الرابعة .كذلك مل تظهر فروق يف املجالني الأول (الثقة) والثالث (العدالة) وكذلك يف الدرجة
الكلية للمجاالت الجتاهات الطلبة نحو االت�صال الأكادميي مع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية.
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الداللة ( )0.05≥αتبعا ً ملتغري امل�ستوى الدرا�سي �أي لي�س هناك �أثر مل�ستوى الطالب الدرا�سي

يف درجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية
مع �أع�ضاء هيئة التدري�س.

وميكن �أن تكون هذه النتيجة منطقية �إذ �إن ما هو مطلوب من اجلانب الأكادميي من طلبة

ال�سنة الأوىل وطلبة ال�سنة الرابعة هي متطلبات مل�ساقات خمتلفة ويبقى الفرق هو القدرات

ثم ف�إن م�ستوى الطالب الدرا�سي لي�س له �أثر يف االت�صال الأكادميي مع
الفردية للطلبة .ومن ّ
�أع�ضاء هيئة التدري�س.

 .4هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية لدرجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات

الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي
للطالب ؟

للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( )One Way ANOVAملعرفة

ما �إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية لدرجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات
الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س ح�سب املعدل الرتاكمي

للطالب واجلدول رقم ( )7يبني ذلك.

اجلدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين الأحادي لأثر معدل الطالب الرتاكمي يف
اجتاهات الطلبة نحو االت�صال الأكادميي
معدل الطالب الرتاكمي
مقبول حتت املراقبة
جيد
جيد جدا
ممتاز
رقم
قيمة
املجــال
املجال
املتو�سط
املتو�سط
املتو�سط
املتو�سط
املتو�سط
ف
احل�سابي احل�سابي احل�سابي احل�سابي احل�سابي
3.64
2.65
2.76
2.79
2.84
3.06
الثقة
1
2.17
2.71
2.67
2.79
2.76
2.81
االهتمام
2
0.86
2.48
2.70
2.73
2.85
2.82
العدالة
3
0.95
2.64
2.75
2.83
2.88
2.91
االحرتام
4
3.22
2.62
2.72
2.79
2.83
2.89
الدرجة الكلية

* م�ستوى الداللة الإح�صائية (.)0.05≥α

م�ستوى
الداللة
*0.02
*0.01

0.51
0.35
*0.01

يت�ضح من اجلدول رقم ( )7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف املجالني (جمال الثقة ،وجمال
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و عند ا�ستعرا�ض اجلدول رقم ( )6يت�ضح عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى

درجة ممار�سة االت�صال الأكادميي
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االهتمام) وكذلك يف الدرجة الكلية للمجاالت .ومل تظهر فروق ذات داللة �إح�صائية يف
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املجالني الثالث والرابع (العدالة ،واالحرتام).

وللك�شف عن الفروق الدالة �إح�صائيا بني املتو�سطات احل�سابية ملجاالت درجة ممار�سة االت�صال

الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س
ح�سب متغري معدل الطالب الرتاكمي ا�ستخدم الباحثون و اختبار �شيفيه ملقارنة املتو�سطات
واجلدول رقم ( )8يو�ضح ذلك.

املجال

الثقة

االهتمام

الدرجة
الكلية

اجلدول رقم()8
اختبار �شيفيه لبيان م�صدر الفروق يف معدل الطالب الرتاكمي
جيد
املتو�سط
املعدل الرتاكمي
جيد مقبول
ممتاز
جدا
احل�سابي
للطالب
*
*
3.06
ممتاز
2.84
جيد جدا
2.79
جيد
2.76
مقبول
2.65
حتت املراقبة
*
*
*
2.81
ممتاز
2.76
جيد جدا
2.79
جيد
2.67
مقبول
2.71
حتت املراقبة
*
*
*
2.89
ممتاز
2.83
جيد جدا
2.79
جيد
2.72
مقبول
2.62
حتت املراقبة

حتت
املراقبة
*

*

*

يو�ضح اجلدول رقم ( )8نتائج اختبار �شيفيه التي �أظهرت �أن الفروق يف معدل الطالب

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

الطلبة ذوي املعدل الرتاكمي (ممتاز)� .أي �أن درجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات

الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س تكون �أكرث ايجابية عند
الطلبة املتفوقني �أكادمييا ً ومعدالتهم الرتاكمية (ممتاز) ،من غريهم من الطلبة الأقل معدالً.

ويعزو الباحثون ذلك �إىل �أن الطالب املتفوق درا�سيا ي�سعى لأن تكون عالقاته مع �أع�ضاء

هيئة التدري�س متميزة� ،إذ يبقى على دوام التوا�صل معهم من حيث ال�س�ؤال عن امل�ساقات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ثم الزيارة امل�ستمرة �إىل مكاتبهم ف�ضال عن امل�شاركة يف املحا�رضات ب�صورة فعالة ،مما
ومن ّ

الطلبة.

 .5هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية لدرجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات

الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س تعزي ملتغري اجلامعة ؟

للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ()One Way ANOVA

ملعرفة ما �إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية لدرجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة

كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع �أع�ضاء هيئة التدري�س ح�سب متغري اجلامعة

واجلدول رقم ( )9يبني ذلك.

اجلدول رقم ()9
نتائج حتليل التباين الأحادي لأثر اجلامعة يف اجتاهات الطلبة نحو االت�صال الأكادميي
اجلامعة
م�ستوى
قيمة
الها�شمية
م�ؤتة
الريموك
الأردنية
املجال
رقم
الداللة
ف
املتو�سط
املتو�سط
املتو�سط
املتو�سط
املجال
احل�سابي
احل�سابي
احل�سابي
احل�سابي
0.14 0.619
2.82
3.02
2.88
2.81
الثقة
1
0.36 0.583
2.79
2.84
2.73
2.76
الهتمام
2
00.19 0.486
1.96
2.35
2.08
2.13
العدالة
3
0.85 0.981
2.65
2.67
2.16
2.43
االحرتام
4
0.41 0.860
2.56
2.72
2.46
2.53
الدرجة الكلية

* م�ستوى الداللة الإح�صائية (.)0.05≥α

يت�ضح من اجلدول رقم ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جميع جماالت الدرا�سة

لدرجة ممار�سة االت�صال الأكادميي لدى طلبة كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية مع

�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وذلك ح�سب متغري اجلامعة.

ويعزو الباحثون هذه النتيجة �إىل �أن طبيعة تخ�ص�ص الرتبية الريا�ضية وما حتتويه اخلطط

من م�ساقات �سواء مواد عملية �أو مواد نظرية ،هي تقريبا موحدة بني اجلامعات الأردنية ،ومن
ثم ال فرق بني جامعة و�أخرى فيما تقدم لطلبة تخ�ص�ص الرتبية الريا�ضية من مو�ضوعات.
ّ
وبناء على �إجابات الطلبة ف�إن العالقة بني الطالب وع�ضو هيئة التدري�س ت�أخذ جانبا علمياً،

ولي�س هناك فرق بني جامعة و�أخرى يف هذا املجال.
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ثم االنطباع اجليد والنظرة الإيجابية للمجموعة املتميزة من
يزيد من تقدير املدر�س له ،ومن ّ
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 -تنظيم لقاءات منظمة بني �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات الرتبية الريا�ضية والطلبة.

� -رضورة معاجلة الق�صور يف النواحي الإدارية والأكادميية التي ت�ؤثر يف فاعلية االت�صال داخل

كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية.

 التقليل من الأعباء الإدارية امللقاة على عاتق �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة يف كلياتثم ينعك�س ذلك على
الرتبية الريا�ضية .حتى يتمكن من زيادة ال�ساعات املكتبية للطلبة .ومن ّ

العالقة بني الطالب وع�ضو هيئة التدري�س.

 التقليل من عدد الطلبة الذين ي�رشف عليهم املر�شد الأكادميي الواحد ،حتى يتمكن ع�ضوهيئة التدري�س (املر�شد الأكادميي) من �إعطاء الطلبة الوقت الكايف من اال�ستف�سار حول

الأمور املتعلقة بالإر�شاد واال�ستفادة من خربات الأ�ستاذ وتوجيهاته.

 -تدريب الطلبة يف كليات الرتبية الريا�ضية على اال�ستخدام الأمثل لأجهزة االت�صال احلديثة

مثل الإنرتنت ،وفتح املجال للحوار مع الطلبة ب�شكل م�ستمر ،لتبادل الأفكار فيما يخ�ص
تخ�ص�صاتهم وم�ستقبلهم.
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