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  ملخص

ارســة أعضــاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة لمهــارات االتصــال  هــدفت هــذه الدراســة التعــرف علــى درجــة مم

الفعال، وعالقة ذلك ببعض المتغيـرات، وقـد تـم اختيـار عينـة عشـوائية طبقيـة، مـن طلبـة الجامعـات األردنيـة الخاصـة، المتمثلـة فـي               

 .طالبـة /طالـب  ) 1000( ث بلغ عدد أفـراد العينـة  جامعة إربد األهلية، وجامعة جرش، وجامعة فيالدلفيا، وجامعة عمان األهلية، حي

ولتحقيق أهداف الدراسة تم الرجـوع إلـى األدب النظـري، وعـدد مـن الدراسـات السـابقة، التـي تناولـت االتصـال اإلداري ومهاراتـه،            

: مجـاالت هـي  فقرة، بعد إجراءات الصدق والثبـات، توزعـت علـى خمسـة     ) 55(حيث تم بناء استبانة تكونت بصورتها النهائية من 

وبعـد إجـراء التحلـيالت اإلحصـائية     . والتوجيـه  اإلرشـاد مهـارة  ، ومهـارة االسـتماع  ، ومهـارة الكتابـة  ، ومهارة القراءة، ومهارة التحدث

  :المناسبة، أظهرت نتائج الدراسة مايلي

هـي كبيـرة، فـي     الكتابـة ، والقـراءة ، والتحـدث أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصـة لمهـارات   إن درجة ممارسة  .1

  .بدرجة متوسطة والتوجيه ، واإلرشاداالستماعحين أنهم يمارسون مهارتي 

بين متوسـطات اسـتجابات أفـراد الدراسـة تعـزى إلـى متغيـر الجـنس،          )α  =0.05(جود فروق ذات داللة إحصائية عدم و .2

 .على مجاالت الدراسة وعلى األداة ككل
، حيـث  بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة تعـزى إلـى متغيـر الجامعـة     )α  =0.05(جود فروق ذات داللة إحصائية و .3

كل من جامعة اربد األهلية وجامعة جرش وجامعـة فيالدلفيـا مـن جهـة      جاءت الفروق بين جامعة عمان األهلية من جهة وبين

داللـة  وجـود فـروق ذات    تبـين  أخرى، وجاءت الفروق لصالح جامعة عمان األهلية في جميع المجاالت وفـي األداة ككـل، كمـا   

جهـة وبـين كـل مـن جامعـة جـرش وجامعـة فيالدلفيـا مـن جهـة أخـرى             جامعة اربد األهلية مـن بين  )α  =0.05(إحصائية 

  .وجاءت الفروق لصالح كل من جامعة جرش وجامعة فيالدلفيا في مجال مهارة الكتابة

، حيـث  بات أفـراد الدراسـة تعـزى إلـى متغيـر السـنة      بين متوسـطات اسـتجا   )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية 

وجـود فـروق ذات داللـة    جاءت الفروق بين سنة أولى وسنة ثالثة، وجاءت الفروق لصالح سنة أولى في مهارة التحدث، كما تبـين  

ح سنة أولى من جهة وبين كل مـن سـنة ثالثـة وسـنة رابعـة مـن جهـة أخـرى، وجـاءت الفـروق لصـال            بين )α  =0.05(إحصائية 

، كما يتبين وجود فروق ككل األداةو والتوجيه اإلرشادمهارة و مهارة االستماعو مهارة الكتابةو مهارة القراءة سنة أولى في كل من

  . ذات داللة إحصائية بين سنة ثانية وسنة ثالثة وجاءت الفروق لصالح سنة ثانية في مجال مهارة اإلرشاد والتوجيه

  
   .التصال، الجامعات الخاصة، أعضاء هيئة التدريس، األردنمهارات ا: المفتاحية الكلمات
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Degree of Practicing Communication Skills by Faculty Members at 
Jordanian Private Universities from Students’ Point of View 

 

Mostafa Al Glabneh, Philadelphia University, Jordan. 
 

Abstract 

The purpose of this study is to explore the degree of practicing communication skills by faculty 
members in Jordanian private universities in relation to several variables. A stratified random sample 
was chosen from Irbid National University, Jerash University, Philadelphia University and Amman 
National University totaling (735) students. To achieve the aim of this study a questionnaire was 
developed after reviewing the related literature and previous studies. The questionnaire consisted in its 
final form of (55) items distributed on five domains: reading skills, writing skills, listening skills as well 
as guidance and consultation skills. The findings of the study were as follows: 

1) The degree of practicing speaking, writing and listening skills by faculty members was high while 
practicing other skills was moderate. 

2) There were no significant statistical differences at the level of α= 0.05 between the means of the 
participants' responses due to gender in all domains. 

3)  There were significant statistical differences at the level of α= 0.05 between the means of the 
participants' responses due to the university variable, as differences were between Amman 
National University on the one hand and Irbid National University, Philadelphia University on  the 
other in favor of the former in all domains. Moreover, differences occurred between Irbid National 
University on one hand and Jerash and Philadelphia University on the other in favor of the latter 
in writing skills domain. 

There were significant statistical differences at the level of α= 0.05 between the means of the 
participants' responses due to the  university variable, as differences were between the first year and the 
third year in favor of the former in speaking skills; between Amman National University on the one 
hand and Irbid National University, Philadelphia University on the other in favor of the former in all 
domains. Moreover, differences were found between Irbid National University on the one hand and 
Jerash and Philadelphia University on the other in favor of the latter in writing skills. Moreover, 
differences were found in favor of first year and both third and fourth years in all domains as a whole, 
while there were differences between second year and third year in favor of the second year in the 
guidance and consultation domain. 
 

Keywords: Communication Skills, Private Universities, Faculty, Jordan. 
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 :مقدمة

  خلفية الدراسة وإطارها النظري

يعد التعليم الجامعي االستثمار الحقيقي في العنصر البشري في الدول المتقدمة والنامية على حٍد سواء، مع اختالف 

تثمار يقوم على إكساب األفراد المعلومات والمهارات الالزمة في مختلف التخصصات، طبيعة االستثمار وحجمه، وهذا االس

وفي عالم اليوم وفي ضوء التدفق المعرفي أصبحت مهارات الحياة من  .والتي من خاللها يسعون إلى تنمية المجتمع وتطويره

  . فيه لألصلحالمهارات األساسية التي يجب أن يمتلكها الطالب حتى ينافس في عالم البقاء 

ويمثل التعليم الجامعي أحد المراحل التعليمية المتميزة في وعي المجتمع، وإن االهتمام به يعد أحد المظاهر المهمة 

الرصيد االستراتيجي ألية دولة، خاصة مع دخول القرن الحادي والعشرين، لتجد نفسها في عالم  كونهللنهضة الحضارية، 

  ).2008حسان ومجاهد، (رن العشرين مختلف عن ذلك الذي كان في الق

كما يمثل التعليم الجامعي أهم الدعائم التي يقوم عليها المجتمع إلحداث التقدم والرقي ألفراده، من خالل إعداد الكوادر 

يزة في الوطنية في مختلف المجاالت الفنية والتنظيمية والسياسية والتربوية، وهو البيئة التي يتحقق من خاللها أداء رسالة متم

  ).2000الصاوي، (مجاالت المعرفة والفكر وفي تكوين نخبة ثقافية من منظور ثقافة العصر واحتياجات المجتمع وتوجهاته 

ويعد التعليم الجامعي ركيزة مهمة من ركائز التنمية والتقدم، فال بد من العناية بالعملية التعليمية وعناصرها من إدارة 

تطوير التعليم العالي مقياسًا لتقدم  يعدناهج، بحيث تنتهي إلى سد حاجات المجتمع، بل ومبان، وتالميذ، وأساتذة، وم

  ).2007الغامدي، (المجتمعات وتبصيرها بكيفية إعداد القوى البشرية كمًا ونوعًا 

ي، ويعد أعضاء هيئة التدريس حجر األساس في التعليم الجامعي، نظرًا لما يقومون به من التدريس، والبحث العلم

غير أن فاعلية التعليم الجامعي . وخدمة المجتمع المحلي، وبهذا يسهمون في تخريج كوادر مؤهلة في جميع مجاالت الحياة

تحتاج إلى امتالك أعضاء هيئة التدريس المهارات والكفايات الالزمة ألداء مهامهم التدريسية والبحثية، وخاصة مع دخول 

ولعل مهارات االتصال الفعال هي أبرز . صغيرة، بفضل وسائل االتصال والمواصالت قريةيها األلفية الثالثة التي أصبح العالم ف

المهارات التي يتطلب توافرها في أعضاء هيئة التدريس، انطالقًا من دورها في توصيل المعارف، وإكساب الخبرات لدى 

ئل االتصال التي يمارسها األفراد في حياتهم، مما الطلبة، فعلى سبيل المثال يشكل االتصال غير اللفظي الجزء األكبر من وسا

  .يعني ضرورة امتالك أعضاء هيئة التدريس لتك المهارات

  :مفهوم االتصال

العلماء والمفكرين والمتخصصين في علوم االتصال واإلعالم، أظهرت في  لدىهناك تعريفات عديدة لمفهوم االتصال 

والعناصر األساسية لعملية االتصال منها تبادل اآلراء واألفكار  ،اة االنسانيةمعظمها األهمية لهذا المفهوم ودوره في الحي

  ).2000 ،حريم(والمعلومات والمشاعر من خالل الكالم أو الكتابة أو استخدام اإلشارة 

ن إال الذي(قال تعالى ...) أي بلغ ،وصل إليه وصوًال(وفي اللغة العربية كلمة اتصال مأخوذه من الوصل أي البلوغ 

أي تلطف في الوصول إليه " وتوصل إليه .. .أي يتصلون) 89سورة النساء اآلية رقم ) (يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق

  .وكانت في العصور القديمة تستخدم بمعنى نقل وتبادل ما يمكن توصيله ،إذا أكثر من الوصل .ووصله توصيالت" 

إذ إنها تبدأ منذ  ،بأنه حاجة نفسية واجتماعية ال غنى لإلنسان عنهاأما على الصعيد التربوي فتنطوي أهمية االتصال 

   :وتتمثل أهمية اإلتصال في ،اللحظات األولى في حياته وتستمر مع استمرار الحياة

  .مما يؤدي لتوسيع آفاق الفرد المعرفية ،يعمل االتصال على نشر اإلبداع الفني والثقافي وضغط التراث وتطويره :التعليم .1

 .يتيح االتصال الفرصة لإلنسان كي يتزود بأنباء اآلخرين في محيطه االجتماعي واإلنساني :رب االجتماعيالتقا .2

 .من خالل عملية االتصال يكتسب المرء المعايير والقيم وأنماط السلوك المقبولة اجتماعيًا :التنشئة االجتماعية .3

 .وتأثيره فيهم ،يتم ذلك من خالل تأثر الفرد باآلخرين :الحاجة لتوكيد الذات .4

 .ويسلط الضوء على القوى التي حققت النجاح واإلنجازات المتفوقة ،يوفر االتصال المنافسة الشريفة الهادفة :الحفز .5
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وذلــك مــن خــالل   ،يعمــل االتصــال علــى التخفيــف مــن المعانــاة والتــوتر الــذي يستشــعره اإلنســان نتيجــة ضــغوط الحيــاة     :الترفيــه .6

  )2004عطوي (.المختلفة والفنون ،والرياضة ،الموسيقى

  :ويمكن تقسيم االتصال الى عدة أنواع كما يلي

  .وهو يتم بين شخص واحد Intra-Personal Communicationاالتصال الذاتي  .1

  .وهو االتصال الثنائي بين شخصين Dyadic Communicationاالتصال بين شخصين  .2

وهـو الـذي يـتم بـين مجموعـة مـن األفـراد كاألسـرة أو          Interpersonal Communication االتصال بـين األشـخاص   .3

  .مجموعة أصدقاء

جماعـة   ،وهو يتم بين جماعة محددة مثل جماعة العمل Intragroup Communication اتصال بين الجماعة ذاتها .4

   .النادي أو ما شابه

مثـل اتصـال الفـرق     ،مـن جماعـة  وهو اتصال يتم بين أكثر  Inter-group Communication االتصال بين الجماعات .5

  .الرياضية المختلفة في مهرجان رياضي

وهو االتصال الذي يـتم داخـل المؤسسـات والمنظمـات أو      Communication Organizational االتصال التنظيمي .6

  .الذي يتم بين المؤسسات المختلفة

ل جمهورًا فـي حجمـه أكبـر مـن حجـم      وهو اتصال يشم Public Communication) اتصال عام(االتصال بالجمهور  .7

أو الـذي يـذهبون لالسـتماع الـى      ،أو مشاهدي كرة القـدم  ،الجماعة ونوعية جمهوره غير متجانس مثل زوار المسرح

  .خطاب في ندوة جماهيرية

وهـو االتصـال الـذي يسـتخدم وسـائل اإلعـالم الجمـاهيري لمخاطبـة          Mass Communication االتصال الجمـاهيري  .8

  )2006، ابو اصبع(. مجتمعأفراد ال

وترجع أهمية االتصال إلى أننا ال نستطيع أداء وإنجاز أي جهد أو نشاط أو أي جانب من األمور التعليمية أو اإلدارية 

لذا فإنه بدون نظام اتصاالت ال يمكن أن  ،في المدرسة بدون إجراء االتصاالت فالتدريس في جوهره يعتمد على االتصال

دارية أو تعليمية ألن توافر نظم االتصاالت يعتبر شرطـًا رئيسـًا والزمًا لوجود المؤسسة التعليمية توجد أي عملية إ

  ).2000 ،العجمي(واستمرارهـا 

ويعتبر االتصال من العمليات االجتماعية واإلدارية األساسية التي تمثل الرباط بين مختلف األجهزة الفرعية داخل أي 

فعال وال يمكن تصور أي تنظيم دون نظام  ،هزة الفرعية والتنظيم الكلي من جهة أخرىمؤسسة من جهة وبين هذه األج

  ).2000 ،القريوتي(من الخطوات اإلدارية كافة  فاالتصاالت جزء أساسي ،لالتصاالت

 وال يمكن أن يأخذ االتصال مكانته دون تبادل المعلومات الضرورية، فالقيادة مثًال تصبح مستحيلة إن لم يكن هناك

اتصال بين أعضاء المؤسسة، فالقائد في عالقته مع أتباعه يحدث تأثيرًا في نطاق مقدرته على نقل أفكار وآرائه ومشاعره 

وقراراته إلى هؤالء األتباع، وهم بدورهم يقومون بعملية اتصال مع قائدهم، حتى يدرك مقدار استجابتهم ألفعاله ويتفهم 

  ).2003 ،الصيرفي(ومشاكلهم  ممشاعرهم وأحاسيسه

ويتطلب من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات امتالك مهارات اتصال عالية من أجل القيام بالمهام والوظائف اإلدارية 

والتقويم، من أجل اإلحاطة بالعوامل الفنية الخاصة باألسس النظرية  ،والمتابعة ،والتنسيق ،والتنظيم ،والفنية مثل التخطيط

مما يستوجب فهم  .لكي تكون مخرجات العملية التعليمية بدرجة عالية من الكفاءة ،لداخلي للجامعةلعملية اإلدارة والتنظيم ا

 ،حريم(ومستوى تحصيل التالميذ ونسبة التسرب والرسوب  ،والمستوى األدائي للطلبة ،المعايير الخاصة بالتفوق الطالبي

أن ) 2004(الوارد في أحمد ) Maccaleb ،1981(وبهذا السياق ذكر مكالب  .)2003 ،العجمي ،2006 ،األغبري ،2003

كل هذه العمليات تتطلب مهارات إدارية وفنية متعلقة بكيفية إعطاء توجيهات أو تعليمات وتوضيح أفكار وإدارة مناقشات 

  .والمعلمين باألمور الهامة للعمل المدرسي ،وإقناع أولياء األمور والمسؤولين ،وإدارة فصول ،ولقاءات وندوات
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د االتصال بمثابة العملية أو الطريقة التي يتم عن طريقها انتقال المعرفة من شخص آلخر حتى تصبح مشاعًا بينهما ويع

سعى وتؤدي إلى التفاهم بين هذين الشخصين أو أكثر وبذلك يصبح لهذه العملية عناصر ومكونات واتجاه تسير فيه وهدف ت

  .يؤثر فيهاومجال تعلم فيه  ،إلى تحقيقه

  :يلي أساليب االتصال، فهناك أكثر من طريقة ممكن استخدامها لتسهيل عملية االتصال ومن هذه األساليب ما وتتعدد

  : مهارة التحدث

إن الحديث الذي يدور بين طرفي الشفاه له قواعد وأصول من الضروري مراعاتها من أجل نجاح عملية االتصال 

حدث عنه بدقة، وتحديد العناصر الهامة التي تحتاج إلى مناقشة، وأخذ وتتمثل هذه القواعد في دراسة الموضوع المراد الت

وجهة نظر المستمعين، واستخدام ألفاظ مطابقة للمعاني المقصودة والبعد عن الغموض والمراوغة، وعرض األفكار بطريقة 

عملية مقبولة للشخص اآلخر؛  متسلسلة بعيدا عن التشتت الفكري، واألخذ باالعتبار كيفية جعل التغذية الراجعة للمعلومات

ألن كل شخص سيصبح مدافعا عن نفسه إذا شعر بالنقد واإلحراج، وضرورة التمتع بهدوء األعصاب وخاصة عند المناقشات 

الحادة وعدم فرض وجهات النظر على اآلخرين، والتحلي بمهارات طرح األسئلة الجيدة وخاصة األسئلة المفتوحة ذات 

 ).2000مكاميالن، (شجيع اآلخرين النقاشات المتعددة لت

على أهمية توزيع المتحدث نظره على جميع الحضور، دون التركيز على جهة دون   Richards, 1988)(ويركز ريتشاردز 

أخرى، وذلك للحفاظ على انتباههم وتفاعلهم معه، وعدم البقاء عند منصة اإللقاء ألن ذلك يدل على خوف وتردد المتحدث 

  .اآلخرين، ويجب أن تكون حركاته طبيعية ومناسبة مع طرق كالمه ومعبرة عن أفكارهمن التفاعل مع 

  :مهارة االستماع

أن مهارة االستماع عملية عقلية تتضمن فهم النشاط الشفهي وغير الشفهي، والتي تتم بتفاعل ) 2000(يرى حجاب 

عقليا بتحسين الرسالة والمشاركة في تشكيلها المستمع والمتحدث على حد سواء، فكل منهما يجب أن يتعهد الطرف اآلخر 

والتعاون في بناء الفكر والمعنى، وإذا افتقد هذا التعاون من قبل المستمع فال يكون هناك تفاعل أو اتصال، حيث أن معظم 

أكثر منها وربما %) 45(من ساعات يقظته في أنشطة اتصال شفاهية، ) 75(الدراسات أشارت إلى أن اإلنسان يقضي حوالي 

  .فقط في الكتابة%) 10(و في القراءة،%) 15(و في التحدث،%) 30(و في االستماع،

وتتكون عملية االستماع من مجموعة من العناصر المتفاعلة معا، هي المتحدث والمقدرة اللغوية، وتتحدد المقدرة   

سهلت عملية االستماع، وزادت مقدرة اللغوية بمقدار حصيلة المستمع من الكلمات، فكلما كانت الحصيلة اللغوية كبيرة 

  .المستمع على فهم ما يسمعه والعكس الصحيح

إلى األمور الواجب مراعاتها لتفعيل عملية االستماع لآلخرين والتي جمعها في اصطالح ) 2000(ويشير ماكميالن 

(SOLER) كما يلي:  

• S )Stand(: خر وابتسمقف أو اجلس بشكل مستقيم وأدر وجهك باحترام إلى الشخص اآل.  

• )Open(: عليك بوضع مفتوح الجسم، فال تجعل ذراعيك مكتوفتين وال تضع الساقين أحدهما على اآلخر. 

• L)Lean(: ا عنهمل باتجاه الشخص اآلخر بشكل طفيف وال تبتعد كثير. 

• E )Eyes(: ببةحافظ بشكل ثابت على نظرك بحيث ال تكثر من التحديق، وإصدار بعض الضجة المشجعة والمح. 

• R )Relax(: ا وابق متيقًظا وتجنب الترهل أو العبث بأي شيءاسترح وكن مرتاح. 

أن هناك مهارات خاصة تقترن بمهارة االستماع لنجاح عملية االتصال مع اآلخرين وتشمل ) 2002(ويذكر عبد الباقي 

م المشاكل من وجهة نظر من يعيشونها البعد عن التقليد األعمى، ومالحظة واستقراء كل ما يقال واستخالص الحقائق، وتفه

  .قبل اتخاذ قرار حل تلك المشكالت
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  :مهارة الكتابة

من مجموع االتصاالت، لكن ليس معنى ذلك أن ال أهمية لها، وإنما الرسائل أو %) 10(تشكل نسبة االتصاالت الكتابية 

لكتابي، كما أن الموضوعات التنظيمية أو التقنية الموضوعات التي تحتاج إلى تحليالت أو مقارنات هي التي تتطلب االتصال ا

مثل اللوائح والقوانين والمذكرات التفسيرية والنظم األساسية توجب أن يكون االتصال كتابيا؛ لما فيها من تحديد 

 عبد الباقي،(للمسؤوليات واالختصاصات وتحديد طرق العمل ومعدالت األداء، فضًال عن تأكيدها لالتصاالت الشفاهية 

2002.( 

وتتميز هذه الطريقة بأنها مسجلة ومدونه ويمكن استخدامها كوسيلة إثبات قانونية حيث تبذل عناية كبيرة في إعدادها 

  ).2000 ،مخامرة وآخرون(ويمكن أن تقرأ من قبل جمهور كبير عن طريق توزيعها إما بالبريد أو بشكل شخصي  ،وصياغتها

 :ة للكتابة الفعالة وهيإلى القواعد العام) 2000(ويشير حجاب 

حيث احتواء الرسالة اإلعالمية أو الـنص الكتـابي علـى المعلومـات أو الحقـائق التـي يحتاجهـا القـارئ ليقـوم          : االكتمال •

 ).من، ومتى، وأين، وماذا، وكيف، ولماذا(برد الفعل الذي نتوقعه، والرسالة المكتملة هي التي تجيب عن أسئلة 

المعــاني تكمــن فــي اختيــار أقصــر الطــرق المؤديــة إليهــا حيــث يــتم حــذف الجمــل غيــر       فــالعبرة فــي توصــيل : اإليجــاز •

 .الضرورية وتجنب التكرار الممل والتعبيرات غير المتصلة بالموضوع

وذلك باستخدام ألفاظ محـددة المعنـى، وتوضـيح المصـطلحات والمفـاهيم الغامضـة، ومراعـاة الدقـة التامـة فـي           : الدقة •

 .رقام والتواريخ واالقتباسات وذكر األسماءالترجمة وفي استخدام األ

وتعنــي فصــل الــرأي عــن الحقيقــة، وتحقيــق النزاهــة والتــوازن بإعطــاء األطــراف المختلفــة فرصــا متكافئــة : الموضــوعية •

 .إلبداء وجهات النظر الشخصية والعوامل الخارجية التي تدفعه إلى تحريف الواقع

لكتابي الذي يعـرض األحـداث واألفكـار بطريقـة مفهومـة، والتـي تحـدث        وهي سمة هامة من سمات التحرير ا: البساطة •

 .اتصال جيد بين الكاتب والقارئ

 .باستخدام التراكيب اللغوية المناسبة واألسلوب الجيد المبني على ترابط األفكار: وضوح التعبير والمضمون •

  :مهارة القراءة

والقراءة أداة العالم في االستزادة  ،جاح في الحياة أو مواجهتهاالقراءة تساعد الفرد في التكوين العلمي الذي يؤهله للن

وبذلك يتسنى له  ،وفي أن يضيف الى حصيلته الثقافية في كل يوم شيئًا جديدًا مما تخرجه المطابع ليدعم فكره بأفكار غيره

  .اإلنتاج الخصب

بما يوفر له من ثروة  ،ه عائد على المجتمعفنمو الفرد البد أن يكون ل ،وعالوة على ذلك فإن للقراءة أهمية اجتماعية

من أجل التقدم  ،على أساس من العلم واإليمان ،ومواجهة التحديات المتجددة ،قادرة على التفكير السليم ،بشرية فعالة بناءة

  .وتحقيق حياة أفضل للمجتمع

ض فكره على العمل واالنطالق فهي توسع مداركه وتحر ،ويمكن القول إن القراءة تفيد الفرد في جميع ميادين حياته

وتكسبه القيم والمثل واالتجاهات اإليجابية التي تسعده  ،وتساعده على االندماج في أنشطة الجماعة والتكيف معها ،واإلبداع

  .فالقراءة تعده ليكو مواطنًا صالحًا يحقق السعادة لنفسه وأمته –مختصرة  وبعبارة .وتهذب مقاييس التذوق عنده

وأنقى المشاعر اإلنسانية التي عرفها عالم  ،عمومًا أهم الوسائل التي تنقل إلينا ثمرات العقل البشري وتعد القراءة

 ،بيد أن القراءة أعمق بكثير من أن تكون مجرد ضم حرف إلى آخر ليتكون من ذلك مقطع أو كلمة ما. الكلمة المطبوعة

 ،واإلدراك ،تقوم على العديد من العمليات العقلية كالربط ،وتتعدى كونها عملية آلية بحته الى عملية غاية في التعقيد

  )2005 ،الجالل(. الخ..واالبتكار ،واالستنباط ،والتنظيم ،والتذكر ،والتقويم ،واالختيار ،والفهم ،والموازنة

  :مهارة االرشاد والتوجيه

إذ ال يخلو تقريبًا  ،دمة األفرادالتي وجدت لخ) مهن المساعدة(يعد اإلرشاد والتوجيه بمختلف أنواعه ومجاالته أحد 

  ).2003 ،األسدي وإبراهيم( ،أي تعريف لمصطلح اإلرشاد من مفهوم المساعدة ضمنًا وظاهرًا
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تلك المعاونة القائمة على أساس فردي وشخصي فيما يتعلق بالمشكالت  :اإلرشاد بأنه Good )1945(ويعرف جود 

وذلك  ،جميع الحقائق المتعلقة بهذه المشكالت، ويبحث عن حلول لهاوالتي تدرس فيها  ،الشخصية والتعلمية والمهنية

ومن خالل المقابالت اإلرشادية التي يتعلم المسترشد  ،بمساعدة المتخصصين وباالستفادة من إمكانيات المدرسة والمجتمع

ة وجهًا لوجه بين شخصين عالقة شخصي :فيعرف اإلرشاد بأنه Tolbert) 1959(أما تولبير  ،فيها أن يتخذ قراراته الشخصية

نوع : والمسترشد وهو ،المرشد من خالل مهاراته وباستخدام العالقة اإلرشادية يوفر موقفا تعليميًا للشخص الثاني :أحدهما

حيث يساعده على تفهم نفسه وظروفه الراهنة والمقبلة وعلى حل مشكالته وتنمية إمكانياته بما يحقق  ،عادي من األشخاص

  ).2003 ،الشناوي( .لك مصلحة المجتمع في الحاضر والمستقبلإشباعاته، وكذ

 :مهارة االتصال غير اللفظي

تشمل هذه الطريقة مالمح الوجه ولغة العيون وحركات الجسم للفرد وهذه المالمح الجسمية تعطي دالالت ومؤشرات 

  ). 2002 ،العميان(مختلفة عن القبول وعدم القبول 

ءات إحدى الطرق إليصال المعنى لآلخرين، ويقوم األفراد باإليماءات أو االتصال غير حركات الجسد أو اإليما وّتعد

اللفظي من خالل المشي، والوقوف، والجلوس، ومن خالل حركة الكتفين والذراعين، والعيون، وتعابير الوجه، ومن الضروري 

يوصل رسائل سلبية للمتعلمين، وقد يسهم قلة واألهمية بمكان امتالك المدرسين لمثل هذه المهارات، ألن سوء استخدامها س

  .(Zeki, 2009)استخدام هذه المهارات في الشعور بالملل 

وتبرز أهمية االتصاالت غير اللفظية، التي يقوم بها األفراد، حيث توصف اإلشارات غير الشفهية بأنها أقوى من الكلمات 

كنها أن تعبر عن المشاعر أكثر من الكلمات في معظم األحيان، حيث نفسها، وهي أكثر واقعية، كما أن الرسائل غير الشفهية يم

من الرسائل التي يرسلها األفراد هي عبر تعابير %) 93(أن ثلثي االتصال بين األفراد هو غير شفهي، ويرى بعض الخبراء أن 

  .(Miller, 2005)لغة الجسد  الوجه وطبقات الصوت، وبمعنى آخر

االتصال الفعالة مع اآلخرين، وتقوم على استخدام الفرد للحركات والتعبيرات المختلفة،  وتمثل لغة الجسد إحدى وسائل

جاد الرب، ( للتعبير عما يريده دون االعتماد في ذلك على الكالم، وهي وسيلة لنقل األفكار والسلوك، واالتجاهات لآلخرين

2005.(  

طرفين عبر استخدام رموز غير صوتية، وبحسب أرجيل  ويعد االتصال غير اللفظي، عملية التواصل ونقل الرسائل بين

(Argyle, 1972)  يتضمن االتصال غير اللفظي جوانب االتصال الجسدي، والتقارب، والقامة، والمظهر الجسدي، وتعبيرات

 حركة الجسد، وسلوك اللمس، ورموز اللغة، (Kanee, 1972)ويضيف كاني. الوجه واإليحاءات، واتجاه البصر، والتحديق

  .والعوامل البيئية

ويشكل االتصال غير اللفظي طريقة مهمة لجعل األفكار واضحة ومفهومة في االتصال مع اآلخرين، وهي تشير إلى الوجه، 

واإليماءات التي يستخدمها األفراد للتعبير عن مشاعرهم، وتساعد لغة الجسد الطلبة على تنمية مهاراتهم في االستماع، 

  .(Lorscher, 2002)ة فاعلة والحديث، والقراءة بصور

وتتعدد عناصر االتصال غير اللفظي التي يمكن من خاللها إرسال الرسائل والتعبير عن األشياء لآلخرين، فقد يكون ذلك 

من خالل اليد، أو األصبع، أو الرأس أو تحديد شيء معين، وقد يكون التلويح بالرأس لقول محرج، وقد تكون االبتسامة 

  .(Carter, 2009)وجه، وهناك طريقة الجلوس، واالتصال البصري كالنظر والتحديق كإحدى تعابير ال

لقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث، إلى أن الكثير من المعاني وطرق االتصال، تتم بأسلوب غير لفظي داخل 

غير اللفظي الذي يتم داخل السياق السياق التربوي، حيث أن االتصال غير اللفظي يأخذ أشكاًال متنوعة، ومن أشكال االتصال 

  .(Wood, 2001; Mulac, 1987) االتصال البصري، والتعبيرات الوجهية، وحركات الرأس، وحركات القامة، واإليحاء: التربوي

   :معوقات االتصال

ين المرسل ويقصد بمعوقات االتصال جميع المؤثرات التي تؤثر سلبًا أو تمنع عملية تبادل المعلومات أو المشاعر ما ب

فهي تقلل من كفاءة وفاعلية عملية االتصال وبالتالي تسهم في عدم  .والمستقبل أو تعطلها أو تؤخر وصولها أو تشوه معانيها

  : ومن أهم معوقات االتصال .وصول العملية إلى أهدافها المنشودة
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  .لخاصة أو المتخصصة في غير مناسبتهاأو عند استخدام اللغة ا ،اللغة وبخاصة عندما تكون غير واضحة أو غامضة :أوًال

وعدم الرغبة في االتصال  ،الخوف عند أحد األطراف من الطرف اآلخر :ومن أشكالها ،المعوقات النفسية والشخصية :ثانيًا

  .أوغياب الدافعية عند أحد األطراف

ر أنظمة وقنوات االتصال المتوفرة قصو ،عدم وجود خريطة تنظيمية واضحة :المعوقات التنظيمية لالتصال وتتمثل في :ثالثًا

  .لدى المؤسسة، عدم وجود نظام للمعلومات

عدم فعالية  ،عدم توفر قنوات كافية ومناسبة لالتصال :ومن ذلك ،معوقات ناتجة عن قنوات االتصاالت المستخدمة :رابعًا

  .مشكلة التشويش ،القنوات المستخدمة

التخلف  ،ل في بعض العادات والتقاليد أو طقوس االتصال الواجب اتباعهاالمعوقات الثقافية واالجتماعية وتتمث :خامسًا

  ).2003عليان والدبس ( .الثقافي عند احد األطراف ومشكلة الرقابة على االتصال وقنواته

  : أهمية الدراسة

  :تأتي أهمية هذه الدراسة من خالل ما يلي

بعمليـة التـدريس، والبحـث العلمـي، ومحاولـة خدمـة        أهمية أعضاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـات، فهـم الـذين يقومـون        .1

  .المجتمع المحلي

أهمية عملية االتصـال، فـي توصـيل المعلومـات والمعـارف للطلبـة، ومـن دوره فـي إكسـاب الطلبـة الخبـرات والمهـارات              .2

  .العملية

  .ما يمكن أن تكشفه عن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لمهارات االتصال الفعال .3

  .سؤولين في الجامعات بعمل دورات تدريبية متخصصة، حول مهارات االتصال، وكيفية ممارستهاقد تفيد الم .4

   :مشكلة الدراسة

يمتلكها عضو هيئة التدريس حتى يكون قادرًا على  تعد مهارات االتصال الفعال من المهارات االساسية التي يجب أن

الباحث الى الدراسات التي تناولت درجة ممارسة مهارات االتصال ويفتقد االدب التربوي على حد اطالع  .التواصل مع الطلبة

ومن هنا تحددت مشكلة هذه الدراسة في التعرف على درجة ممارسة  ،لدى اعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة

   .أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة لمهارات االتصال الفعال، وعالقة ذلك ببعض المتغيرات

  : أهداف الدراسة

  : تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية 

  .درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة لمهارات االتصال الفعال معرفة .1

  .الكشف عن الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة، حسب متغيرات الجنس، والسنة الدراسية، والجامعة .2

  .د من التوصيات في ضوء نتائج الدراسةتقديم عد .3

   :أسئلة الدراسة

  :حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين التاليين

مــا درجــة ممارســة أعضــاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة لمهــارات االتصــال الفعــال مــن وجهــة نظــر        .1

 الطلبة؟

فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول  ) α=5.00( لــةعنــد مســتوى الدال إحصــائيةفــروق ذات داللــة  توجــدهــل  .2

درجــة ممارســة أعضــاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــات الخاصــة لمهــارات االتصــال الفعــال تعــزى إلــى متغيــرات الجــنس،    

  والسنة الدراسية، والجامعة ؟
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  : التعريفات اإلجرائية

، مهارة االستماع، ومهارة الكتابة، ولقراءةمهارة ا، ومهارة التحدثويقصد بها في هذه الدراسة : مهارات االتصال الفعال

، وتقاس من خالل الدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد الدراسة، بعد االستجابة على االستبانة، والتوجيه اإلرشادمهارة و

  .التي أعدها الباحث لهذا الغرض

  : حدود الدراسة

  :تتحدد هذه الدراسة بما يلي

، وجامعــة جـرش األهليـة، وجامعــة   اربـد جامعــة  الجامعـات األردنيـة الخاصــة، وهـي   اسـتجابات عينـة عشــوائية مـن طلبــة     •

 .األهليةعمان ، وجامعة فيالدلفيا

 .2008/2009تحددت الدراسة زمنيًا بالفصل الثاني من العام الجامعي  •

ــة فــي       • ــى مهــارات االتصــال المتمثل ــارة الكتابــة ، ومهــارة القــراءة ، ومهــارة التحــدث  :اقتصــرت الدراســة عل مهــارة و ،مه

 .والتوجيه اإلرشادمهارة ، واالستماع

  :الدراسات السابقة

تم الرجوع إلى عدد من الدراسات السابقة، التي تناولت االتصال في المؤسسات التربوية، سواء أكانت اتصاالت كتابية، 

  :قدم، كما يليأم غير لفظية، أم غير ذلك، وقد تم عرض هذه الدراسات وفق الترتيب الزمني، من األحدث إلى األ

تصورات الطلبة حول االتصال غير اللفظي في  عندراسة في قبرص هدفت إلى الكشف  (Zeki, 2009)أجرى زيكي 

طالبا أشركوا في ) 67(الغرفة الصفية، مع التركيز على االتصال البصري، واإليماءات واإلشارات، وتكونت عينة الدراسة من 

عتبرتهم الدراسة عينة لها لغايات تحقيق هدف الدراسة، وطلب منهم كتابة تقرير نقدي مجموعات إدارة الغرفة الصفية، حيث ا

واستخدم . عن أية حادثة ذات أهمية ترتبط بممارسة االتصال غير اللفظي بينهم من جهة، وبينهم وبين المعلم من جهة أخرى

، وبينت الدراسة ما (Miles and Hubarman, 1994; Patton, 2002)أسلوب تحليل المحتوى الذي تم تبنيه من دراسات 

  :يلي

  .يتم االتصال غير اللفظي بين الطلبة أنفسهم لغايات الموافقة أو الرفض على رأي ما .1

 .يمارس المعلم االتصال غير اللفظي لضبط النقاشات أو في حاالت التعزيز .2

 .تركيزهم على التعلميعتبر االتصال غير اللفظي مصدرا الستثارة دافعية الطلبة، ومصدرا لتحسين  .3

  .يعتبر االتصال غير اللفظي وسيلة فعالة وسريعة لضبط الصف وجذب انتباه الطلبة .4

االتصال الفعال بين أعضاء هيئة الكشف عن عوامل  دراسة في هونج كونج هدفت إلى) (Shaw, 2007وأجرى شاو 

عبارة كأداة ) 25(استبانه مكونة من وتم تطبيق  ج،في جامعة هو في هونج كون ضالتدريس، واإلدارة الجامعية في كلية التمري

عضو هيئة تدريس لبيان مهارات االتصال لديهم، ) 112(لجمع المعلومات الخاصة بالدراسة، طبقت على عينة مكونة من 

 وعوامل تشكيلها في السياق الجامعي الذي يعملون به، وأظهرت الدراسة أن هناك مهارتين اثنتين هما االتصال اللفظي

المباشر عبر االجتماعات أو العمل في األقسام، واالتصال الخطي المكتوب النجاز المعامالت الرسمية، وبينت الدراسة أن 

اإلناث من أعضاء هيئة التدريس يمتلكن مهارات االتصال اللفظي والخطي بدرجة ادني من أعضاء هيئة التدريس الذكور، أما 

قد بينت الدراسة أن اإلدارة الديمقراطية ووعي عضو هيئة التدريس والتدريب من جانب عوامل تشكيل مهارة االتصال ف

  .المسبق على االتصال هي من أهم عوامل تشكيل مهارات االتصال الفعال

أوجه السلوك الصفي لمعلمي اللغة اإلنجليزية والمتمثلة في لغة  معرفةدراسة هدفت إلى  (Zhi, 2007)وأجرى زهي 

وقد استخدم الباحث المقابلة واالستبانة والمالحظة . علم، وشكل التغذية الراجعة، ونمط التجميعالجسد، ووقت حديث الم

عضو هيئة تدريس الذين يدرسون اللغة اإلنجليزية في ) 12(كأدوات لتحقيق أهداف الدراسة، حيث تكونت عينة الدراسة من 
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س يحتفظون بتعابير وجه صارمة في الغرفة الصفية، وكانوا كلية جيانغ سو، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أعضاء هيئة التدري

  .نادرا ما يتركون مقعد الطاولة، مما جعل الطالب يشعرون بالتوتر

دراسة في الواليات المتحدة األمريكية هدفت إلى الكشف عن مدى امتالك أعضاء هيئة ) (Uratta, 2006وأجرت اوراتا 

في ستة كليات، بلغ  آراء أعضاء هيئة التدريس ةالباحث توقد استطلعتصال الفعال، التدريس في الكليات التقنية لمهارات اال

عضو هيئة تدريس، وقد ركزت أداة الدراسة على مهارات االتصال مع اإلدارة، ومع ) 235(عدد أعضاء هيئة التدريس فيها 

ات االتصال مع الزمالء والطلبة بدرجة عالية، أن أعضاء هيئة التدريس يمتلكون مهاروقد تم التوصل إلى  ،الزمالء، ومع الطلبة

أما مع اإلدارة فكانت بدرجة متوسطة، ومن أنماط ومهارات االتصال مع الزمالء والطلبة مهارات الحوار والتعاطف والتقبل 

اشر، واالتصال غير اللفظي، أما مع اإلدارة فكان نمط االتصال تصاعديا يتسم بالرسمية واالتصال الخطي واللفظي المب

  .والمتعلق بجوانب العمل المختلفة

 التدريس هيئة العليا وأعضاء الدراسات طلبة بين االتصال مشكالت على التعرف إلى دراسة هدفت) 2006(وأجرى أبو صاع
 االتصال، عملية في خلل وجود إلى تؤدي التي المشكالت تحديد طريق أنفسهم، عن الطلبة نظر وجهة من الفلسطينية الجامعات في

 مجتمع أفراد من فردًا)٢٧٩ (بلغت الكلية لمتغير تبعا عشوائية طبقية بطريقة العليا الدراسات طلبة من عينة اختيار تم ذلك ولتحقيق
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة . فردًا) 2793(الدراسة،البالغ عددهم

ة تقدير متوسطة، كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد التدريس حصلت على درج

  .الدراسة حسب متغيرات الجنس، والسنة الدراسية

دراسة في اليابان هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام مهارات االتصال غير اللفظي في  (Fajlik, 2005)وأجرى فاجيلك 

ولتحقيق هدف الدراسة تم تحليل األدب النظري والدراسات السابقة، . نجليزية في الجامعات اليابانيةتعليم اليابانيين اللغة اإل

التي أجريت في اليابان حول الموضوع، ثم تم استخالص مجموعة معايير وتطبيقها على عينة من الطلبة اليابانيين دارسي 

في النقاش الصفي، ووجود أثر إيجابي لحركات الجسد في تعلم  اللغة اإلنجليزية، وقد أظهرت الدراسة أهمية التواصل البصري

  .مهارة التحدث، كما كان لالتصال غير اللفظي أثر في تحفيز الطلبة

دراسة في كاليفورنيا هدفت إلى الكشف عن العالقة بين االتصال غير اللفظي والجنس  (Lewis, 2005)وأجرت لويس 

الصف األول ويضم : ة الدراسة من صفين في إحدى كليات تدريس اللغة اإلسبانيةفي صف تعلم اللغة األجنبية، وتكونت عين

طالب وطالبة وتدرسه معلمة، وتم اعتماد المالحظة والنقاش لتحليل  12طالبا وطالبة ويدرسه معلم، والصف الثاني يضم  25

إال ) جنس الطالب، المعلم(سب الجنس اللفظي تختلف بحر وبينت الدراسة أن طرق االتصال غي. جوانب االتصال غير اللفظي

  .أنها جميعا تكون إيجابية في الطالب وتزيد من الدافعية للتعلم ومن عمليات الضبط داخل السياق المدرسي

 االتصال نحو بجدة العزيز عبد الملك بجامعة العليا الدراسات اتجاهات طلبة معرفة إلى بدراسة هدفت) 2004(النفيعي وقام
 واالهتمام، وطورت والثقة واالحترام العدالة في تتمثل التي وأبعاده االتصال بأساليب يتعلق فيما هيئة التدريس أعضاء مع األكاديمي

 الماجستير، مرحلة في طالبًا) 141(عينة الدراسة  وشملت الدراسة، أبعاد على بينهما والتفاعل والجنس الكلية اثر لقياس استبانه
األساليب  من تعتبر والتي واالختبارات المحاضرة أسلوب أن الدراسة نتائج وأوضحت .حيالمس الوصفي المنهج واستخدمت

 والبحوث التقارير ذلك استخدام يلي والعلمية، النظرية التخصصات في الطالب إلى المعرفة لنقل الرئيسية األداة هي التقليدية
 اتجاهات أن كما الحديثة، لألساليب جدا ضئيل استخدام وهناك والعملية، الميدانية البحوث استخدام ثم النقاش، حلقة ثم النظرية
 .االهتمام لبعد بالنسبة ضعيفا واتجاها والثقة، االحترام بعدي نحو متوسطا واتجاها قويا يعتبر اتجاها العدالة بعد نحو الطلبة

 جامعة هيئة التدريس في ألعضاء والتقييم االتصال بين العالقة دراسة هدفت إلى فحص (Cousin, 2004)وأجرى كزن  
 ومصدر االتصال وكمية نوع أن إلى الدراسة نتائج عضو هيئة تدريس، وأشارت) 171(ميسوري، وقد تكونت عينة الدراسة من

 لهما في الجامعة العمل وسنوات الكلية نوع في وتبين أيضًا أن االختالف التدريس، هيئة ألعضاء التقييم على القدرة على تؤثر ربما
  .االتصال وحاجات للتقييم بالنسبة األعضاء مواقف لىع اثر

دراسة في ألمانيا هدفت إلى الكشف عن جوانب االتصال غير اللفظي بين المعلم  (Lorscher, 2003)وأجرى لورسشر 

ال، والطالب في صفوف تعلم اللغة األجنبية، ولتحقيق هدف الدراسة تم تحليل األدبيات والنظريات المتعلقة بموضوع االتص

وأظهرت الدراسة أن إشارات االتصال غير اللفظي تلعب دورا أساسيا ومهما في االتصال أثناء تعلم اللغة األجنبية، حيث أن 

  .ذلك يزيد من تحمس الطلبة للتعلم ويخلق جوا إيجابيا أثناء الدراسة
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يرات المدارس الثانوية في محافظة إلى التعرف على مهارات االتصال لدى مديري ومد) 2003(وهدفت دراسة الحوراني 

موزعين على مديريات تربية  ،معلمًا ومعلمة) 385(اربد من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة من 

ربية وت ،تربية األغوار الشمالية ،تربية الرمثا ،تربية بني كنانة ،تربية اربد الثانية ،تربية اربد األولى: محافظة اربد الست

وقد اختيرت عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية، حيث توصلت الدراسة إلى وجود مستوى مهارات االتصال لدى  ،الكورة

 .مديري ومديرات المدارس الثانوية بدرجة كبيرة، ووجدت فروق حسب متغير الجنس، ولصالح اإلناث

  :الطريقة واإلجراءات

  :مجتمع الدراسة وعينتها

اسة من طلبة الجامعات األردنية الخاصة وتم تمثيلها لغايات هذه الدراسة بجامعة إربد األهلية، وجامعة تكون مجتمع الدر

طالبًا وطالبة، حسب إحصائيات كل ) 18559(جرش، وجامعة فيالدلفيا، وجامعة عمان األهلية، والتي بلغ عدد الطلبة فيها

وتم اختيار عينة عشوائية . م2008/2009من العام الجامعي جامعة من تلك الجامعات، وذلك في الفصل الدراسي الثاني 

استبانة على تلك الجامعات، ) 1000(حيث تم توزيع ،طبقية من طلبة الجامعات التي تم اعتبارها ممثلة للجامعات الخاصة

لم تكن االستجابة أما باقي االستبانات فبعضها  ،استبانة صالحة للتحليل) 735(لكل جامعة، وقد تم استرجاع استبانة) 250(

  .يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة) 1(عليها مكتملة، وبعضها لم يحصل عليها الباحث، والجدول

  متغيرات الدراسةحسب  للمجاالت التكرارات والنسب المئوية: 1جدول 

 النسبة عددال الفئات  
 25.2 185 األهليةاربد  الجامعة

 23.9 176 جرش 
 26.0 191 فيالدلفيا 
 24.9 183 األهليةعمان  

 51.2 376 ذكر الجنس
 48.8 359 أنثى 

 28.0 206 سنة أولى السنة الدراسية
 17.0 125 سنة ثانية 
 30.1 221  سنة ثالثة 
 24.9 183 سنة رابعة 
 100.0 735  المجموع 

  :أداة الدراسة

السابقة، التي تناولت االتصال اإلداري ومهاراته، حيث تم بناء تم الرجوع إلى األدب النظري، وعدد من الدراسات 

مهارة ، ومهارة القراءة، ومهارة التحدث: فقرة، موزعة على خمسة مجاالت هي) 67(استبانة تكونت بصورتها األولية من 

  .والتوجيه اإلرشادمهارة ، ومهارة االستماع، والكتابة

  :صدق أداة الدراسة

هيئة التدريس في الجامعات الرسمية والخاصة الدراسة من خالل عرضها على عدد من أعضاء  تم التحقق من صدق أداة

دقة الصياغة اللغوية للفقرات، : في األردن، حيث طلب منهم قراءة فقرات أداة الدراسة، وإبداء ملحوظاتهم عليها من حيث

كمين وبعد األخذ بمالحظات المح. ومدى مناسبة الفقرات لمجاالتها، وحذف الفقرات المتشابهة، واقتراح ما يرونه مناسبًا

  .فقرة، موزعة على نفس المجاالت السابقة) 55(أصبحت االستبانة مكونة من 
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   :الدراسة اةثبات أد

طالبًا وطالبة، من خارج عينة ) 30(تطبيق الدراسة على عينة عشوائية مكونة منتم  الدراسة، اةللتأكد من ثبات أد

حسب معادلة معامل االرتباط  حساب معامل الثباتومن ثم تم  الدراسة، وبفرق أسبوعين بين التطبيق األول والتطبيق الثاني،

  .يبين ذلك) 2(والجدول، للمجاالت واألداة ككل طريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفابيرسون، و

  وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل معامل االتساق الداخلي كرونباخ: 1جدول 

  عادةاإل ثبات  االتساق الداخلي  المجال

 0.89 0.84 مهارة التحدث
 0.90 0.89 مهارة القراءة
 0.87 0.84 مهارة الكتابة

 0.83 0.79 مهارة االستماع
 0.85 0.94 والتوجيه اإلرشادمهارة 

  0.78 0.96 ككل األداة

  :متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة والتابعة اآلتية

  :المتغيرات المستقلة

  .ذكر، أنثى: لجنسا .1

  .أولى، ثانية، ثالثة، رابعة: السنة الدراسية .2

 .إربد األهلية، جرش، فيالدلفيا، عمان األهلية: الجامعة .3
التحدث والقراءة (درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة لمهارات االتصال الفعال  :المتغير التابع

  ).والتوجيهوالكتابة واالستماع واالرشاد 

  :المعيار اإلحصائي

  :اعتمد الباحث المعيار اإلحصائي ذي التدريج الخماسي ألغراض عرض النتائج وتفسير استجابات أفراد الدراسة

  بدرجة قليلة جدًا 1.49 •

  بدرجة قليلة 2.49 -1.50 •

  بدرجة متوسطة 3.49 -2.50 •

 بدرجة كبيرة 4.49 -3.50 •

  جدًا بدرجة كبيرة 4.50-5.00 •

  :ئج الدراسةنتا

نتائج الدراسة، التي هدفت التعرف على درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ليتضمن هذا الجزء عرض 

  .األردنية الخاصة لمهارات االتصال الفعال، وعالقة ذلك ببعض المتغيرات

دنية الخاصـة لمهـارات االتصـال الفعـال مـن      ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األر:"نتائج السؤال األول :أوًال

 "وجهة نظر الطلبة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس 

  .يوضح ذلك) 3(في الجامعات األردنية الخاصة لمهارات االتصال الفعال من وجهة نظر الطلبة، والجدول 
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المعيارية لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة المتوسطات الحسابية واالنحرافات : 3دول ج

  لمهارات االتصال الفعال من وجهة نظر الطلبة

  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم  الرتبة
االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

  كبيرة 72. 3.74 مهارة القراءة  2  1

 كبيرة 57. 3.68 التحدثمهارة   1  2
 كبيرة 80. 3.61 مهارة الكتابة  3  3
 متوسطة 95. 3.37 والتوجيه اإلرشادمهارة   5  4
  متوسطة 61. 3.27 مهارة االستماع  4  5

  كبيرة 62. 3.54 ككل األداة    

ي الجامعات لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس فالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 3(يبين الجدول 

بأعلى متوسط مجال مهارة القراءة حيث جاء في المرتبة األولى األردنية الخاصة لمهارات االتصال الفعال من وجهة نظر الطلبة، 

) 3.68(، وجاء في المرتبة الثانية مجال مهارة التحدث بمتوسط حسابي )0.72(وانحراف معياري ) 3.74(حسابي بلغ 

، )0.80(وانحراف معياري ) 3.61(في المرتبة الثالثة مجال مهارة الكتابة بمتوسط حسابي  ، وجاء)0.57(وانحراف معياري 

وبلغ المتوسط ، )0.61(وانحراف معياري ) 3.27(مهارة االستماع في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ مجال بينما جاء 

  .)0.62(وبانحراف معياري ) 3.54(ككل  لألداةالحسابي 

توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية كما تم حساب الم

، 7، 6، 5، 4(الخاصة لمهارات االتصال الفعال من وجهة نظر الطلبة، على فقرات كل مجال من مجاالت الدراسة، والجداول 

  .توضح ذلك) 8

  :مهارة التحدث: المجال األول

مرتبة تنازليًا حسب " مهارة التحدث"المجال األول ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتوسط :4جدول 

  المتوسطات الحسابية

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

 كبيرة 80. 4.07  التحدث بلغة واضحة وسليمة  1 1
يــدًا عــن  مناقشــة الموضــوعات المختلفــة بموضــوعية بع     7 2

  التعصب الفكري
3.92 .98 

 كبيرة

 كبيرة 89. 3.91  التحدث بصوت مسموع لدى جميع الطلبة  2 3
 كبيرة 1.07 3.91  توزيع نظراته على جميع الطلبة اثناء حديثه  12 3
التحــدث بأســلوب متواضــع مــع الطلبــة بعيــدًا عــن الــتهكم   3 5

  والتعالي
3.90 1.11 

 كبيرة

إلشــــارات الجســــمية التــــي تعــــزز اســــتخدام الحركــــات وا  15 6

  طريقته في الحديث 
3.87 .97 

 كبيرة

 كبيرة 87. 3.85  التحدث بأسلوب مقنع يمثل مصدرًا للمعلومات  8 7
 كبيرة 1.06 3.82  تهيئة فرص النقاش للطلبة  10 8
ــدًا عــن        4 9 عــرض األفكــار المطروحــة بتسلســل منطقــي بعي

  العشوائية والتشتت
3.80 .89 

 كبيرة

تخدام مرادفـــــات مناســـــبة لـــــبعض المفـــــردات غيـــــر  اســـــ  5  10

  الواضحة
3.69 .97 

 كبيرة
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

 كبيرة 1.02 3.69  عرض األفكار الرئيسة بشكل موجز  16  11
إضفاء جو مريح خال مـن التـوتر النفسـي أثنـاء مناقشـة        9  12

  الطلبة
3.64 1.12 

 كبيرة

اســـتخدام بعـــض الكلمـــات المميـــزة لديـــه بشـــكل متكـــرر   13  13

  أثناء حديثه
3.61 1.02 

 كبيرة

 كبيرة 1.16 3.52  ذكر أسماء الطلبة أثناء الحديث معهم  14  14
 متوسطة 1.20 3.34  التحدث بأسلوب ال يدعو إلى الملل والضجر  6  15
اإلكثار من الحديث عن ذاته واهتماماته الشخصـية دون    11  16

  التركيز على اهتمامات الطلبة
 متوسطة 1.29 2.29

) 1(، حيث جاءت الفقرة رقم مجال مهارة التحدث لفقراتسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتو) 4(يبين جدول 

وانحراف معياري ) 4.07(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " التحدث بلغة واضحة وسليمة"والتي تنص على 

لموضوعات المختلفة بموضوعية بعيدًا عن مناقشة ا"والتي تنص على ) 7(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )0.80(

 )2(رقم  الفقرتانفي المرتبة الثالثة  وجاءت، )0.98(وبانحراف معياري ) 3.92(بمتوسط حسابي بلغ " التعصب الفكري
بمتوسط " توزيع نظراته على جميع الطلبة أثناء حديثه"و "التحدث بصوت مسموع لدى جميع الطلبة"ونصهما ) 12(و

اإلكثار من "ونصها ) 11(، بينما جاءت الفقرة رقم على التوالي) 1.07(و )0.89(وانحراف معياري ) 3.91(حسابي بلغ 

) 2.29(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " الحديث عن ذاته واهتماماته الشخصية دون التركيز على اهتمامات الطلبة

  .)1.29(وانحراف معياري 

  :مهارة القراءة: المجال الثاني

مرتبة تنازليًا حسب " مهارة القراءة"المجال الثاني المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 5ل جدو

  المتوسطات الحسابية

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

  قراءة ما هو مكتوب بلغة سليمة صحيحة النطق  17 1
4.15 .88 

  

 كبيرة
  اءة بسرعة مناسبة وفقًا لطبيعة المادة المقروءةالقر  18 2

3.90 .87 
  

 كبيرة
 كبيرة 89. 3.89  القراءة بصوت واضح ومسموع لدى جميع الطلبة  19 3
 كبيرة 1.00 3.82  مراعاة انتباه الطلبة لما يقرؤه أمامهم  22 4
  تنظيم المادة المقروءة بأسلوب مختصر يسهل الفهم  21 5

3.71 1.11 
  

 كبيرة
 كبيرة 92. 3.70  التركيز على الفهم األساسي عند القراءة  23 6
االنتقاء الجيد للموضوعات والمستجدات التربويـة التـي     26 7

  تهم الطلبة في مجال تخصصهم
3.68 1.09 

  

 كبيرة
 كبيرة 99. 3.54  نقد وتمحيص المادة المقروءة بشكل جيد  25 8
  وعية وتركيزقراءة جميع إجابات الطلبة الكتابية بموض  20 9

3.53 1.07 
  

 كبيرة
 متوسطة 1.06 3.43  قراءة مقترحات الطلبة الكتابية بتركيز وتفهم  24  10
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) 17(، حيث جاءت الفقرة رقم مجال مهارة القراءة لفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 5(يبين جدول 

) 4.15(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " نطققراءة ما هو مكتوب بلغة سليمة صحيحة ال"والتي تنص على 

القراءة بسرعة مناسبة وفقًا لطبيعة "والتي تنص على ) 18(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )0.88(وانحراف معياري 

قراءة "ا ونصه) 24(بينما جاءت الفقرة رقم ، 0.87(وبانحراف معياري ) 3.90(بمتوسط حسابي بلغ " المادة المقروءة

  .)1.06(وانحراف معياري ) 3.43(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " مقترحات الطلبة الكتابية بتركيز وتفهم

  :مهارة الكتابة: المجال الثالث

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات" مهارة الكتابة"المجال الثالث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 6جدول 

  الحسابية

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

مراعاة قواعد اللغة بالشكل الصحيح أثناء كتابته لبعض   30 1

  الملخصات الخاصة بالمادة الدراسية
3.98 .88 

  

 كبيرة
 كبيرة 1.11 3.76  الكتابة بخط واضح ومفهوم  27 2
ــة اإلعالنــــات الخاصــــة بال    28 3 ــة بصــــياغة واضــــحة   كتابــ طلبــ

  مفهومة
3.71 1.06 

  

 كبيرة
  صياغة أسئلة االختبارات بلغة واضحة محددة اإلجابة  29 4

3.70 1.06 
  

 كبيرة
ــيحية إن     32 5 ــكال التوضــ ــوم أو األشــ اســــتخدام بعــــض الرســ

  اقتضت الحاجة لذلك
 متوسطة 1.22 3.44

كتابة ملحوظات هامة على أعمال الطلبـة الكتابيـة بشـكل      31 6

  صرمخت
 متوسطة 1.10 3.41

 متوسطة 1.22 3.29  التمتع بأسلوب كتابي مشوق  33 7

) 30(، حيث جاءت الفقرة رقم مجال مهارة الكتابة لفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 6(يبين جدول 

في المرتبة " ة بالمادة الدراسيةمراعاة قواعد اللغة بالشكل الصحيح أثناء كتابته لبعض الملخصات الخاص"والتي تنص على 

والتي تنص على ) 27(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )0.88(وانحراف معياري ) 3.98(األولى وبمتوسط حسابي بلغ 

رقم  الفقرةفي المرتبة الثالثة  وجاءت، )1.11(وبانحراف معياري ) 3.76(بمتوسط حسابي بلغ " الكتابة بخط واضح ومفهوم"

وانحراف معياري ) 3.71(بمتوسط حسابي بلغ  "كتابة اإلعالنات الخاصة بالطلبة بصياغة واضحة مفهومة"ونصها  )28(

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " التمتع بأسلوب كتابي مشوق"ونصها ) 33(، بينما جاءت الفقرة رقم )1.06(

  .)1.22(وانحراف معياري ) 3.29(

  :تماعمهارة االس: المجال الرابع

مرتبة تنازليًا حسب " مهارة االستماع"المجال الرابع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 7جدول 

  المتوسطات الحسابية

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

 كبيرة 1.01 3.86  اإلصغاء لحديث الطلبة بشكل جيد  34 1
 كبيرة 1.06 3.76  وجهات النظر المختلفة للطلبة أثناء مناقشتهمتقبل   36 2
 كبيرة 1.03 3.70  إشعار الطلبة بأهمية ما يقولونه أثناء حديثهم به  37 3
 كبيرة 1.12 3.52  االهتمام بمشاعر الطلبة عندما يعبرون عن آرائهم  41 4
 متوسطة 1.02 3.47استخدام بعض اإليماءات وتعبيرات الوجه المختلفـة عنـد     39 5
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

  تماع لحديث الطلبةاالس

 متوسطة 1.27 3.31  اإلصغاء لمشكالت الطلبة الخاصة بدراستهم  43 6
ــى      38 7 ــة علـــ ــة المبنيـــ ــى الطلبـــ ــبقة علـــ ــام المســـ ــاء األحكـــ إلقـــ

  التعميمات واالدراكات الخاطئة
 متوسطة 1.23 3.02

تــــدوين بعــــض الملحوظــــات أثنــــاء اســــتماعه لمناقشــــات   42 8

  الطلبة
 متوسطة 1.28 3.01

مقاطعة الطلبـة المتحـدثين دون إعطـائهم الفرصـة إلكمـال        35 9

  حديثهم
 متوسطة 1.35 2.59

ــاء     40  10 ــة أثنـــ ــبعض األوراق أو األدوات المختلفـــ ــغال بـــ االنشـــ

  استماعه لمناقشات الطلبة
 متوسطة 1.38 2.51

، حيث جاءت الفقرة رقم هارة االستماعمجال م لفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 7(يبين جدول 

وانحراف ) 3.86(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ  "اإلصغاء لحديث الطلبة بشكل جيد"والتي تنص على ) 34(

تقبل وجهات النظر المختلفة للطلبة أثناء "والتي تنص على ) 36(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )1.01(معياري 

ونصها  )37(رقم  الفقرةفي المرتبة الثالثة  وجاءت، )1.06(وبانحراف معياري ) 3.76(بمتوسط حسابي بلغ  "مناقشتهم

، بينما جاءت الفقرة )1.03(وانحراف معياري ) 3.70(بمتوسط حسابي بلغ  "إشعار الطلبة بأهمية ما يقولونه أثناء حديثهم"

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط " المختلفة أثناء استماعه لمناقشات الطلبةاالنشغال ببعض األوراق أو األدوات "ونصها ) 40(رقم 

  .)1.38(وانحراف معياري ) 2.51(حسابي بلغ 

  :مهارة اإلرشاد والتوجيه: المجال الخامس

 مرتبة تنازليًا حسب" مهارة اإلرشاد والتوجيه"المجال الخامس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات :8جدول 

  المتوسطات الحسابية

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

ــة وقضــاياهم وتوجيهــاتهم        44  1 ــى مشــكالت الطلب اإلصــغاء إل

  نحو الحل السليم
3.55 1.17 

 كبيرة

تشجيع وإرشاد الطلبـة فـي العمـل علـى التغييـر وتعـديل         49  1

يعيشـون فيهـا   سلوكهم في ضوء التكيـف مـع البيئـة التـي     

  وفقًا لمنظومة القيم السائدة

 كبيرة 1.14 3.55

ــراراتهم        48  3 ــاذ قـــ ــي اتخـــ ــة فـــ ــجيع الطلبـــ ــى تشـــ ــل علـــ يعمـــ

  بموضوعية بعيدًا عن االعتبارات الذاتية والشخصية
 متوسطة 1.16 3.49

 متوسطة 1.23 3.47 توجيه الطلبة وإعدادهم لسوق العمل 56  4
اء شخصــية أكاديميــة  توعيــة الطلبــة وإرشــادهم نحــو بنــ     47  5

  مستقلة
 متوسطة 1.20 3.39

يســــاعد الطلبــــة علــــى اختيــــار المــــواد الدراســــية التــــي    50  6

تتناسب مع قدراتهم وميولهم إلى أقصى حد ممكـن ممـا   

  يحقق لهم النجاح

 متوسطة 1.25 3.39

اإلرشــاد والتوجيــه األكــاديمي فــي تنميــة مهــارات القــراءة   55  7

  والفهم واالستيعاب
 متوسطة 1.18 3.35

ــن      51  8 ــائف أو المهـ ــار الوظـ ــة اختيـ ــي عمليـ ــة فـ ــاد الطلبـ  متوسطة 1.22 3.33إرشـ
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

  المتوافقة مع ميولهم ورغباتهم

توجيــــه الطلبــــة باالهتمــــام بالصــــحة النفســــية والتــــوازن    52  9

  االجتماعي مع الذات
 متوسطة 1.26 3.31

مســـاعدة الطلبـــة وتـــوجيههم علـــى تقريـــب الطمـــوح مـــع     53  10

  عاشالواقع الم
 متوسطة 1.18 3.31

ــق       54  11 ــق التوافـ ــى تحقيـ ــل علـ ــي تعمـ ــات التـ ــاء المعلومـ إعطـ

  النفسي
 متوسطة 1.16 3.31

مشاركة الطلبة والتفاعل معهم في قضاياهم ومشـكالتهم    45  12

  االجتماعية
 متوسطة 1.31 3.24

 متوسطة 1.26 3.09  التفاعل مع الطلبة ومشاركتهم في المجاالت الالمنهجية  46  13

، حيث جاءت مجال مهارة اإلرشاد والتوجيه لفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 8(يبين جدول 

تشجيع "و" اإلصغاء إلى مشكالت الطلبة وقضاياهم وتوجيهاتهم نحو الحل السليم"على  انوتنص )49(و )44(رقم تان الفقر

في ضوء التكيف مع البيئة التي يعيشون فيها وفقًا لمنظومة القيم وإرشاد الطلبة في العمل على التغيير وتعديل سلوكهم 

يعمل "والتي تنص على ) 48(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )3.55(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ  "السائدة

، )3.49(بمتوسط حسابي بلغ " على تشجيع الطلبة في اتخاذ قراراتهم بموضوعية بعيدًا عن االعتبارات الذاتية والشخصية

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط " التفاعل مع الطلبة ومشاركتهم في المجاالت الالمنهجية"ونصها ) 46(بينما جاءت الفقرة رقم 

  .)1.26(وانحراف معياري ) 3.09(حسابي بلغ 

في استجابات أفراد ) α=5.00( لةعند مستوى الدال إحصائيةفروق ذات داللة  توجدهل : "نتائج السؤال الثاني: ثانيًا

عينة الدراسة حول درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة لمهارات االتصال الفعال تعزى إلى متغيرات 

  "؟)الجنس، والسنة الدراسية، والجامعة(

أفراد عينة الدراسة حول الستجابات  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

الجنس، والسنة الدراسية، (درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة لمهارات االتصال حسب متغيرات 

  .وضح ذلكي، والجدول أدناه )والجامعة

عضاء هيئة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة أ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 9جدول 

  التدريس في الجامعات الخاصة لمهارات االتصال حسب متغيرات الجنس، والسنة الدراسية، والجامعة

 

  

مهارة 

 التحدث
مهارة 

 القراءة
مهارة 

 الكتابة
مهارة 

 االستماع
 اإلرشادمهارة 

 والتوجيه
 األداة

 ككل
 3.39 3.23 3.15 3.26 3.69 3.54 س األهليةاربد  الجامعة

 66. 1.04 56. 85. 75. 55. ع  
 3.43 3.19 3.25 3.54 3.64 3.54 س جرش 
 65. 1.02 64. 80. 78. 57. ع   
 3.40 3.16 3.12 3.51 3.65 3.56 س فيالدلفيا 
 53. 83. 60. 64. 71. 48. ع  
 3.93 3.88 3.59 4.15 3.96 4.06 س األهليةعمان  
 44. 68. 54. 60. 58. 50. ع  

 3.54 3.36 3.29 3.64 3.75 3.67 س ذكر الجنس
 64. 95. 65. 79. 73. 56. ع  
 3.53 3.37 3.26 3.58 3.72 3.68 س أنثى 
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مهارة 

 التحدث
مهارة 

 القراءة
مهارة 

 الكتابة
مهارة 

 االستماع
 اإلرشادمهارة 

 والتوجيه
 األداة

 ككل
 60. 95. 57. 81. 70. 57. ع  

 3.67 3.59 3.34 3.75 3.89 3.78 س  سنة أولى السنة
 51. 82. 51. 76. 61. 48. ع   الدراسية

 3.57 3.46 3.21 3.67 3.77 3.73 س سنة ثانية 
 58. 88. 66. 64. 72. 57. ع  
 3.42 3.15 3.20 3.53 3.63 3.60 س سنة ثالثة 
 65. 1.03 62. 82. 71. 60. ع  
 3.49 3.31 3.33 3.51 3.66 3.62 س سنة رابعة 
 68. 98. 67. 88. 81. 61. ع  
  االنحراف المعياري=المتوسط الحسابي    ع=   س 

الستجابات أفراد عينة الدراسة حول ات الحسابية واالنحرافات المعيارية في المتوسطظاهريًا  تباينًا) 9(يبين الجدول 

، )ذكر، أنثى(درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة لمهارات االتصال بسبب اختالف فئات متغيرات الجنس 

في ) هلية، جرش، فيالدلفيا، عمان األهليةاربد األ(، والجامعة )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة(والسنة الدراسية 

  .المجاالت واألداة ككل

جدول  المتعدد على المجاالت ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين

  ).11(جدول لألداة ككل  تحليل التباينو )10(

درجة ممارسة أعضاء هيئة على مجاالت س، والسنة الدراسية، الجامعة والجنتحليل التباين المتعدد ألثر : 10جدول 

 التدريس في الجامعات الخاصة لمهارات االتصال

 المجاالت  مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

  اإلحصائية

 000. 47.050 12.608 3 37.823 مهارة التحدث  الجامعة
 000. 9.311 4.563 3 13.690 لقراءةمهارة ا  684.=ويلكس

 000. 57.787 29.342 3 88.026 مهارة الكتابة 000.=ح
 000. 28.548 9.602 3 28.805 مهارة االستماع 

 000. 30.494 23.910 3 71.731 والتوجيه اإلرشادمهارة  
 412. 674. 181. 1 181. مهارة التحدث  الجنس
 894. 018. 009. 1 009. مهارة القراءة  016.=هوتلنج

 118. 2.452 1.245 1 1.245 مهارة الكتابة  037.=ح
 677. 174. 059. 1 059. مهارة االستماع 
 495. 465. 365. 1 365. والتوجيه اإلرشادمهارة   

 000. 7.588 2.033 3 6.100 مهارة التحدث  المستوى 
 000. 6.419 3.146 3 9.438 مهارة القراءة  الجامعي
 000. 10.698 5.432 3 16.295 مهارة الكتابة  915.=ويلكس

 001. 5.505 1.852 3 5.555 مهارة االستماع 000.=ح
 000. 11.812 9.262 3 27.786 والتوجيه اإلرشادمهارة  

   268. 727 194.808 مهارة التحدث  الخطأ
   490. 727 356.296 مهارة القراءة 
   508. 727 369.144 مهارة الكتابة 
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 المجاالت  مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

  اإلحصائية

   336. 727 244.512 ة االستماعمهار 
   784. 727 570.035 والتوجيه اإلرشادمهارة  

    734 237.254 مهارة التحدث  الكلي
    734 378.412 مهارة القراءة  
    734 465.452 مهارة الكتابة 
    734 276.429  مهارة االستماع 
    734 663.724 والتوجيه اإلرشادمهارة  

  :اآلتي) 10(دول يتبين من الج

ولبيـان داللـة الفـروق اإلحصـائية     الجامعة في جميع المجاالت،  ألثر تعزى )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية   -

  .)12(جدول المقارنات البعدية بطريقة شفيه، بين المتوسطات الحسابية تم استخدام 

  .جنس في جميع المجاالتالتعزى ألثر  )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم   -

ولبيـان داللـة الفــروق    ألثـر الســنة الدراسـية فـي جميـع المجــاالت،     تعـزى  )α  =0.05(وجـود فـروق ذات داللـة إحصــائية      -

  .)13(جدول المقارنات البعدية بطريقة شفيه، اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام 

 درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعاتعلى والسنة الدراسية والجنس، الجامعة، تحليل التباين ألثر: 11جدول 

 الرسمية لمهارات االتصال ككل

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  المربعات
  قيمة ف

الداللة 

  اإلحصائية

 000. 43.151 13.756 3 41.269 الجامعة

 912. 012. 004. 1 004. الجنس

 000. 11.086 3.534 3 10.602 السنة الدراسية

   319. 727 231.764 الخطأ

    734 280.305 الكلي

  :اآلتي) 11(يتبين من الجدول 

وبداللــة إحصــائية  43.151الجامعــة، حيــث بلغــت قيمــة ف تعــزى ألثــر  )α  =0.05(وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية   -

المقارنـات البعديـة بطريقـة شـفيه،     الحسـابية تـم اسـتخدام     ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بـين المتوسـطات  ، 0.000بلغت 

   )12(جدول 

وبداللـة إحصـائية    0.012الجنس، حيـث بلغـت قيمـة ف    تعزى ألثر  )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم   -

  .0.912بلغت 

ــة  11.086ف الســنة الدراســية، حيــث بلغــت قيمــة   تعــزى ألثــر   )α  =0.05(وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية     - وبدالل

المقارنات البعديـة بطريقـة   ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام ، 0.000إحصائية بلغت 

  .)13(جدول شفيه، 
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  المقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر الجامعة على المجاالت واألداة ككل: 12جدول 

 
 

المتوسط 

 الحسابي
 فيالدلفيا جرش األهليةاربد 

عمان 

 األهلية
     3.54 األهليةاربد   مهارة التحدث

     00. 3.54  جرش
    02.- 02.- 3.56 فيالدلفيا

  (*)50.-  (*)52.- (*)52.- 4.06 األهليةعمان 
     3.69 األهليةاربد   مهارة القراءة

     05. 3.64  جرش
    01.- 04. 3.65 فيالدلفيا

  (*)31.-  (*)32.- (*)27.- 3.96 األهليةعمان 
     3.26 األهليةاربد   مهارة الكتابة

     (*)28.- 3.54  جرش
    03. (*)25.- 3.51 فيالدلفيا

  (*)64.-  (*)61.- (*)89.- 4.15 األهليةعمان 
     3.15 األهليةاربد  مهارة االستماع

     10.- 3.25  جرش
    13. 03. 3.12 فيالدلفيا

  (*)47.-  (*)34.- (*)44.- 3.59 األهليةعمان 
 اإلرشادمهارة 

  والتوجيه
     3.23 األهليةاربد 

     04. 3.19  جرش
    03. 07. 3.16 فيالدلفيا

  (*)72.-  (*)69.- (*)65.- 3.88 األهليةعمان 
     3.39 األهليةاربد   ككل األداة

     04.- 3.43  جرش
   03. 01.- 3.40 فيالدلفيا

  (*)53.-  (*)50.- (*)54.- 3.93 األهلية عمان
  ).α  =0.05(دالة عند مستوى الداللة   *

بين جامعة عمان األهلية من جهة وبين كل من  )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 12(يتبين من الجدول 

جامعة عمان األهلية في جميع  جامعة اربد األهلية وجامعة جرش وجامعة فيالدلفيا من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح

جهة وبين  بين جامعة اربد األهلية من )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية  المجاالت وفي األداة ككل، كما تبين

كل من جامعة جرش وجامعة فيالدلفيا من جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح كل من جامعة جرش وجامعة فيالدلفيا في مجال 

  .مهارة الكتابة
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  المقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر السنة الدراسية على المجاالت واألداة ككل :13جدول 

 المجاالت
 

المتوسط 

 الحسابي
 سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى

     3.78 سنة أولى مهارة التحدث
     05. 3.73  سنة ثانية
    13. (*)18. 3.60 سنة ثالثة
  02.-  11. 16. 3.62 سنة رابعة

     3.89 سنة أولى  مهارة القراءة
     12. 3.77  سنة ثانية
    13. (*)26. 3.63 سنة ثالثة
  03.-  10. (*)23. 3.66  سنة رابعة

     3.75 سنة أولى مهارة الكتابة
     09. 3.67  سنة ثانية
    14. (*)22. 3.53 سنة ثالثة
  02.  16. (*)25. 3.51 سنة رابعة

     3.34 سنة أولى  رة االستماعمها
     *13. 3.21  سنة ثانية
    01.  *13. 3.20 سنة ثالثة
  13.-  12.- 00. 3.33 سنة رابعة

 اإلرشادمهارة 

  والتوجيه

     3.59 سنة أولى
     13. 3.46  سنة ثانية
    (*)31. (*)43. 3.15 سنة ثالثة
  16.-  15. (*)28. 3.31 سنة رابعة

     3.67 سنة أولى  ككل األداة
     10. 3.57  سنة ثانية
    15. (*)25. 3.42 سنة ثالثة
   07.-  08. (*)18. 3.49 سنة رابعة

  .)α  =0.05(عند مستوى الداللة دالة   *

بين سنة أولى وسنة ثالثة، وجاءت الفروق  )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 13(يتبين من الجدول 

بين سنة أولى من جهة وبين  )α  =0.05(أولى في مهارة التحدث، كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح سنة 

مهارة و مهارة الكتابةو مهارة القراءة كل من سنة ثالثة وسنة رابعة من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح سنة أولى في كل من

ا يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين سنة ثانية وسنة ثالثة وجاءت ، كمككل واألداة والتوجيه اإلرشادمهارة و االستماع

  .الفروق لصالح سنة ثانية في مجال مهارة اإلرشاد والتوجيه

  :مناقشة نتائج الدراسة

يتضمن هذا الجزء مناقشة نتائج الدراسة، التي هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في 

  .ية الخاصة لمهارات االتصال الفعال، من وجهة نظر الطلبةالجامعات األردن

ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة لمهارات االتصال : مناقشة نتائج السؤال األول

  "الفعالة من وجهة نظر الطلبة؟
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 ،والتحدث ،ة يمارسون مهارات القراءةأظهرت نتائج الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاص

ويرى الباحث بأن . على التوالي) 3.61-3.74(حيث حصلت على متوسطات حسابية تراوحت ما بين  ،والكتابة بدرجة كبيرة

أو بصوت غير مسموع لدى  ،إذا ال يعقل وجود أعضاء هيئة تدريس ال يتحدثون بلغة واضحة وسليمة ،هذه النتيجة منطقية

 ،الجامعي. أو صياغة األسئلة بصورة جيدة ،وبسرعة مناسبة ،أوال يستطيعون قراءة ما هو مكتوب بلغة سليمة ،ةجميع الطلب

وقد يعود ذلك إلى وعي أعضاء  ،الذين يقول عليهم نقل المعارف واألفكار للطلبة وإكسابهم المهارات الالزمة في كل تخصص

   .لبةهيئة التدريس بأهمية االتصال في عملية تدريس الط

التي أشارت إلى أن أبرز عوامل تشكيل مهارات االتصال الفعال  (Show, 2007)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة شاو 

االدارة الديمقراطية ووعي عضو هيئة التدريس والتدريب المسبق على االتصال هي من أهم عوامل تشكل مهارات االتصال 

التي أشارت إلى أن أعضاء هيئة التدريس يمتلكون مهارات االتصال  (Urata, 2006)كما تتفق مع نتائج دراسة أوراتا  ،الفعال

  . مع الزمالء والطلبة بدرجة عالية

أظهرت نتائج الدراسة أن جميع الفقرات حصلت على متوسطات حسابية تراوحت  ،وحول فقرات مجال مهارات التحدث

. حيث حصلتا على درجة تقدير متوسطة) 11، 6(دا الفقرتين وبدرجة تقدير كبيرة ما ع ،على التوالي) 3.64-4.07(ما بين 

وبصوت مسموع . حيث تشير هذه الفقرات إلى أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة يتحدثون بلغة واضحة وسليمة

يشير هذا وكما سبق . ويعرضون األفكار بطريقة سليمة ،ويستخدمون الحركات الجسدية لتعزيز طريقة التحدث ،لدى الطلبة

إلى إدراك أعضاء هيئة التدريس أهمية لغة الجسد كإحدى وسائل االتصال غير  ،إلى أهمية االتصال في عملية تدريس الطلبة

  . على اعتبار أن معظم االتصال الذي يتم بين األفراد هو اتصال غير لفظي بواسطة أعضاء الجسد ،اللفظية

وبدرجة تقدير ) 3.43(حصلت على أدنى متوسط حسابي بلغ ) 24(فقرة تبين أن ال ،وحول فقرات مجال مهارة القراءة

وقد يعود إلى أن أعضاء هيئة . متوسطة وهي أعضاء هيئة التدريس ال يقرؤون مقترحات الطلبة الكتابية بتركيز وتفهم كبيرين

في حين حصلت باقي . درجت تحته أو أنها ال ترتبط بالموضوع التي ،في قراءتها ،مهمة حتى يتم التركيز يعدونهاالتدريس ال 

ت إلى أن وتشير هذه الفقرا ،على التوالي) 3.53-4.15(حيث تراوحت المتوسطات ما بين  ،الفقرات على درجة تقدير كبيرة

وهذا يشير إلى تمكن أعضاء هيئة التدريس من توصيل . ون إجابات الطلبة بموضوعية وتركيزأعضاء هيئة التدريس يقرأ

وهذا هو غير  ،الن أغلب طرائق التدريس المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس هي المحاضرة ،لطلبةالمعلومات إلى ا

  .التركيز على مهارة القراءة بشكل أساسي

حصلت علة متوسطات حسابية ما ) 29، 28، 27، 30(أظهرت نتائج الدراسة أن الفقرات  ،وحول فقرات مجال الكتابة

وبدرجة ممارسة كبيرة وتتعلق مضامين هذه الفقرات بمراعاة أعضاء هيئة التدريس قواعد  ،على التوالي) 3.70- 3.98(بين 

في حين بينت النتائج أن أعضاء . مع صياغة األسئلة بدقة واضحة. والكتابية نحو واضح ومفهوم ،اللغة العربية أثناء الكتابية

والتمتع  ،بة ملحوظات هامة على أعمال الطلبة الكتابيةأو كتا ،هيئة التدريس ال يستخدمون بشكل كبير األشكال التوضيحية

وقد يرجع ذلك إلى أن معظم أعضاء هيئة التدريس يعتمدون في عملية التدريس على المصورات  ،بأسلوب كتابي مشوق

مستوى مما تقلل من  ،مما يقلل من مهاراتهم الكتابية ،وكلما يستخدمون السبورة للكتاب ،والمحاضرات واألوراق المطبوعة

  . األسلوب الكتابي المشوق لديهم

حصلت على متوسطات حسابية ) 41، 37، 36، 34(أن الفقرات . وحول فقرات مهارة االستماع أظهرت نتائج الدراسة

 ،حيث ترتبط هذه الفقرات باإلصغاء الجيد لحديث الطلبة ،على التوالي وبدرجة ممارسة كبيرة) 3.52-3.86(تراوحت مابين 

النظر لديهم وإشعارهم بأهمية ما يقولونه ولعل هذه المهارات هي أساس توثيق العالقة بين عضو هيئة  وتقلل وجهات

ويشعرهم بمستوى من  ،حيث تسهم في غرس الثقة بين الطرفين ورفع مستوى تقدير الذات لدى الطلبة ،التدريس والطلبة

حيث تشير مضامين ) 2.51-3.47(ية تراوحت ما بين في حين حصلت باقي الفقرات على متوسطات حساب .االحترام والقبول

وتدوين بعض المالحظات  ،هذه الفقرات إلى استخدام بعض االيماءات وتعبيرات الوجه المختلفة عند االستماع للحديث الطلبة

 ،مناقشات الطلبة وقد يعود ذلك إلى قلة. واالستماع للطلبة دون االنشغال باألوراق واألدوات المختلفة ،أثناء استماعه للطلبة

واستخدامات التعبيرات الوجهية من قبل عضو هيئة التدريس  ،وقلة حديثهم داخل المحاضرات مما يقلل من كتابة المالحظات

  . لتدل على الموافقة أو المعارضة أو غير ذلك
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سطات حسابين بلغ حصلتا على متو) 49، 44(أظهرت نتائج الدراسة أن الفقرتين  ،وحول فقرات مجال اإلرشاد والتوجه

حيث تشيران إلى أن أعضاء هيئة التدريس يستمعون الى مشكالت الطلبة  ،وبدرجة ممارسة كبيرة ،لكل فيهما) 3.55(مقدارها 

بما يتوافق فلسفة . كما يوجهونهم لتعديل سلوكاتهم لتتواءم مع منظومة القيم في المجتمع ،ويوجهونهم نحو الحل األمثل

على التوالي وبدرجة ) 3.09-3.49(ن حصلت باقي الفقرات على متوسطات حسابية تراوحت ما بين في حي. المجتمع العامة

مما يقلل من فرص  ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى ضعف العالقة بين الطلبة وبين أعضاء هيئة التدريس. تقدير متوسطة

ة التدريس بمستقبل الطلبة بشكل عام ولعل صلة اطالع واهتمام عضو هيئ ،توجيهم نحو التخصصات والمهن في المجتمع

  .وهكذا ،فهم يقومون على إعطاء المحاضرات ومغادرة الجامعة ،يقلل من االهتمام بقضاياهم األكاديمية والوظيفية

في ) α=5.00( لةعند مستوى الدال إحصائيةفروق ذات داللة  توجدهل : "مناقشة نتائج السؤال الثاني: ثانيًا

لدراسة حول درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة لمهارات االتصال الفعال تعزى استجابات أفراد عينة ا

  "؟)الجنس، والسنة الدراسية، والجامعة(إلى متغيرات 

بين متوسطات استجابات  (α=0.05) أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

حول درجة ممارسة أعضاء . وهذا يعني اتفاق وجهتي نظر الطلبة الذكور واإلناث ،ى إلى متغير الجنستعز ،أفراد الدراسة

وقد يعود ذلك إلى وجود نسبة عالية من االتفاق بين طلبة  ،هيئة التدريس في الجامعات الخاصة لمهارات االتصال الفعال

  . وبالتالي كان لها دور في استجابات أفراد الدراسة ،ليةالجامعات الخاصة من الناحية االقتصادية واالجتماعية والتحصي

بين متوسطات استجابات أفراد  (α=0.05)كما أظهرت نتائج الدارسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ،ألولىوجاءت أغلب الفروق في المهارات لصالح طلبة السنة ا ،الدراسة تعزى إلى متغير السنة الدراسية حسب ثقافة الطلبة

 ،فهم يقارنون أعضاء هيئة التدريس في الجامعات مع المعلمين في المدارس ،وقد يعود إلى قلة خبرتهم في التعليم الجامعي

وبالتالي  ،وتقديم الواجبات الخ ،من حيث الحضور وعدمه ،والحرية بشكل أكبر في الجامعة ،حيث أسلوب التدريس مختلف

  .ون مهارات االتصال بشكل كبيريرون أن أعضاء هيئة التدريس يمارس

  :التوصيات

  :يلي بما الباحث يوصي الدراسة، نتائج ضوء في

  .الجامعية واإلدارة والطلبة، الزمالء، مع وممارستها الفعال، االتصال مهارات على االطالع إلى التدريس هيئة أعضاء دعوة .1

  .فعالية اإلنساني التواصل أشكال أكثر ارهباعتب اللفظي، غير االتصال على التدريس هيئة أعضاء تركيز ضرورة .2

  .تناسبهم التي التخصصات نحو وتوجيههم ومشكالتهم، الطلبة، بحاجات التدريس هيئة أعضاء اهتمام ضرورة .3

  .الرسمية الجامعات في التدريس هيئة أعضاء لدى االتصال مهارات حول دراسة إجراء .4

 :المراجع

 .عمان، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، 5ط  ،في المجتمعات المعاصرة االتصال واالعالم) 2006(صالح  ،ابو اصبع

 الطلبة نظر وجهة الفلسطينية من الجامعات في التدريس وأعضاء هيئة العليا الدراسات طلبة بين االتصال مشكالت). 2006.(صاع، جعفر أبو
  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين ،أنفسهم

  .الدار الجامعيةالقاهرة، موضوعات وتراجم وبحوث إدارية متقدمة، : السلوك التنظيمي). 2005. (لرب، سيدجاد ا

 ،رسـالة ماجسـتير، المركـز الـوطني للمعلومـات      ،مدى إتقان طلبة المرحلة الثانويـة لمهـارات القـراءة الناقـدة    ) 2005( ،علي بن علي ،الجالل

  )www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php(الموقع متوفر على النت على.الجمهورية اليمينة

  .دار الفجر للنشر والتوزيعالقاهرة، ، 2ط. مهارات االتصال لإلعالميين والتربويين والدعاة) 2000. (حجاب، محمد

  .ر والتوزيعدار ماجد للنشعمان،  ،سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال ،السلوك التنظيمي) 2004(حسين  ،حريم

دار الجامعـة  االسـكندرية،  ، )التطـور والمسـتقبل  (التعلـيم الجـامعي الخـاص    ). 2008(.حسان، حسـن ومجاهـد، محمـد والسـيج علـي، فكـري      

  .الجديدة
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مهارات االتصال لدى العديد في المدارس الثانوية في محافظة اربد من وجهة نظر مديري معلمـي المرحلـة   " ).2003. (حابس ،الحوراني

  .األردن،جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير غير منشورة ،"انويةالث

الـدار العلميـة الدوليـة للنشـر     ، عمـان،  "التربـوي مفهومـه وخصائصـه وماهيتـه    االرشـاد  "،)2003( ،مـروان  ،سعيد جاسم وابـراهيم  ،االسدي

  .والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع

  .دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، "يةادالعملية اإلرش"  ،)1996( ،محمد محروس ،الشناوي

دراسة تحليلية مقارنة في ضوء بعض المعايير، المجلة التربوية،  -أهداف جامعات دول مجلس التعاون الخليجي). 2000(.الصاوي، محمد

  .، كلية التربية، بجامعة الكويت67-92) 50(14

  .دار قنديل للنشرعمان،  ،1ط ،نيةإدارة األفراد والعالقات اإلنسا). 2003. (محمد ،الصيرفي

 .دار الجامعة الجديدة للنشراالسكندرية،  ،السلوك الفعال في المنظمات ،)2002( .صالح الدين محمد ،عبد الباقي

  .دار الفكر العربيالقاهرة،  ،1ط ،اإلدارة المدرسية). 2000. (محمد حسنين ،العجمي

الــدار العلميــة الدوليــة ومكتبــة الثقافــة  عمــان،  ،اوصــولها وتطبيقاتهــا :شــراف التربــوياإلدارة التعليميــة واال) 2004(جــودت عزيــز  ،عطــوي

 .للنشر والتوزيع

  .عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع ،2ط  ،وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم): 2003(عليان ربحي والدبس محمد 

 .دار وائل للنشرعمان،  ،1ط ،السلوك التنظيمي في منظمات األعمال). 2002. (محمود ،العميان

ــة         ).2007(.الغامــدي، حنــان بنــت حســن   الكفــاءة الداخليــة النوعيــة لكليــة التربيــة، بجامعــة أم القــرى مــن وجهــة نظــر طالبــات وأعضــاء هيئ

 .دراسة ميدانية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية ،التدريس

ــوتي ــة      ،الســلوك التنظيمــي ). 2000. (محمــد قاســم  ،القري ــردي الجمــاعي فــي المنظمــات اإلداري ــة عمــان،  ،1ط ،دراســة الســلوك الف المكتب

 .الوطنية
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