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  ملخــص البحث

التعرف على مهارات التواصل الًتبوي ادلمارسة من قبل األستاذ اجلامعي من ىدف البحث إىل 
والتعرف على نسب شلارسة األساتذة دلهارات التواصل الًتبوي  وجهة نظر الطلبة بكلية اآلداب،

 اآلتية:حتددت مشكلة البحث يف األسئلة و يف أقسام كلية اآلداب، 
من قبل األستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطلبة بكلية هارات التواصل الًتبوي ادلمارسة مما -

 .اآلداب ؟
ىل يوجد اختالف يف نسب شلارسة األساتذة دلهارات التواصل الًتبوي يف مجيع أقسام كلية  -

 اآلداب؟.
البحث، وتكون رلتمع استخدم الباحثان ادلنهج الوصفي دلالءمتو لطبيعة ولتحقيق ىدف البحث 

         ا( طالبً 2447البحث من مجيع طلبة كلية اآلداب مبدينة مصراتة البالغ عددىم )
وقام الباحثان ببناء استبانة بلغ عدد ، وطالبة ا( طالبً 65، وتكونت عينة البحث من )وطالبةً 
 رلموعة من ( رلاالت، ومت التحقق من صدقها بعرضها على9( فقرة، موزعة على )68فقراهتا )

الوزن  احملكمُت من ذوي اخلربة واالختصاص، وقد استخدم الباحثان الوسائل اإلحصائية التالية:
 ادلئوي، والوسط ادلرجح، النسب ادلئوية، وتوصل البحث إىل النتائج التالية: 
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ل من أجل التوصل إىل معرفة مدى شلارسة األستاذ اجلامعي دلهارات التواصل الًتبوي، مت تفريغ ك
استبانة من االستبانات وفق بدائلها، وترتيبها حسب أوساطها ادلرجحة، وأوزاهنا ادلئوية، اتضح 

( فقرة، وىذه النتائج تشَت بأن 57أن عدد ادلهارات اليت ؽلارسها األستاذ اجلامعي بلغت ) 
رجة مهارات التواصل الًتبوي موجودة وشلارسة من أغلب األساتذة، أما ادلهارات اليت دتارس بد

( فقرة، كما توصل البحث إىل وجود اختالف يف نسب شلارسة األساتذة 11قليلة بلغ عددىا )
%( وىذه النسبة جيدة.56-% 87ما بُت )  تًتاوحوكانت النسب  ،دلهارات التواصل الًتبوي  

 Abstract 

     The research study here aims to explore what Educational Communicative 

Skills teaching staff members, who work at the Faculty of Arts, employ in their classes 

based on their students' views. Also the research is set to investigate to what extent these 

teaching staff members apply the different Educational Communicative Skills.  

The questions to be addressed in this study are as following: 

 What Educational Communicative Skills do the teaching staff members at the faculty of 

Arts employ in their classes from the point of their students' views?  

 Is there any noticeable variation among these teaching staff members in the extent to 

which they employ these skills in their classes?  

   To answer the above questions, the two researchers adopted the Descriptive Method 

because it fits the nature of the current study. The participants in the study were 65 

students who were majoring in different fields of study at the Faculty of Arts.  

     The two researchers used questionnaires for data collection. Was questionnaires. Each 

questionnaire consists of 68 questions divided up into nine sections. To grant clarity and 

comprehensibility of the questionnaire questions , the questionnaires were piloted. After 

collecting the required data by  means of questionnaires,  it was analyzed by using some 

statistical systems, such as the weight average, centennial weight and percentages. 

     The results of the study revealed that 57 out of 65  of the  Educational Communicative 

Skills stated in the questionnaire were used by the teaching  staff members at the faculty. 

Having such result confirms that fact that teaching staff members at the Faculty of Arts 

do use    Educational Communicative Skills inside their classrooms. What is more the 

results of the current study showed  that only 11 of the skills presented  in the 
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questionnaire  were  less used by them. Another finding which the study revealed is that 

the teaching staff members vary in the level to which they employ the different 

Educational Communicative Skills.  

 

 Introductionـة أواًل: ادلقـــدم
فهي تعمل على ترسيخ  ؛تعترب اجلامعة من أىم ادلؤسسات الًتبوية اليت حتتضن الشباب     

ادلعرفة يف أذىان الطالب، وتسعى إىل إكساهبم خربات علمية متخصصة متعمقة وتنمي لديهم 
تطبيق ما  عددًا من ادلهارات اليت تعمل على صلاحهم يف حياهتم العملية، وتزيد من قدرهتم على

        فلقد كان لكل كليو رسالتها اليت تتويل  ؛اكتسبوه من معلومات على أرض الواقع
       يف تنمية ادلعرفة  احتقيقها، فالتعليم الذي دتارسو اجلامعات يلعب دورا ىاما وأساسيً 

 ،    اشار)عالبشرية، وإظلائها وتطويرىا من خالل ما تقوم بو من أنشطة حبثيو، وفكرية، وعلميو،
  جامعة مصراتة، من ادلؤسسات اذلامة يف احدى كلياتفكلية اآلداب (4،لـ2003،العمادي

اجملتمع، اليت تعد مركز إشعاع  لكل جديد يف الفكر وادلعرفة، وىي تؤثر يف اجلو االجتماعي 
بناء  امالذي ػليط هبا وتتأثر بو، وإذا كانت الكلية واألستاذ اجلامعي يف األصل واألساس غايته

ا يف الكلية، ويصبح بذلك االتصال والتواصل ذا أعليو مفإن االتصال والتواصل أداهت ؛اإلنسان
ن االتصال والتواصل إ( يف قولو 2001فريدة وجدوى عظيمو يف الكلية، وقد أكد ذلك دياب )

ها على يف احلقيقة ؽلثالن الدورة الدموية يف ادلنظمات التعليمية، ويتوقف استمرارىا، ومدى صلاح
استمرارية ىذا االتصال، ومدى فعاليتو، ومن مث فان تواجد مجيع عناصر االتصال والتواصل 

ا مًتابطً  امًتابطة كجسم  اإلنسان الذي ؽلثل نظامً  ةداخل الكلية بشكل متكامل وبصور 
 (239،لـ2001)دياب،                                          ومتكاماًل 

إن العملية الًتبوية أصال ىي عمليو اتصال وتواصل، والنظام الًتبوي يعد مثاال حيا لتفاعل     
اجملتمع، فاألستاذ اجلامعي ال ؽلكن أن يكون فاعال ومؤثرا إال إذا كان لديو تصور واضح ودقيق 

صل الًتبوي التواصل الًتبوي اليت سيتبعها يف تدريسو مع الطلبة؛ ونظرا ألن عمليو التوا دلهارات
وحىت االنفعاالت بُت الطلبة واألساتذة على  ؛تتضمن تبادال للمعلومات واألفكار واحلقائق
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اختالف مستوياهتم، فإهنا تؤدي دورا مهما وحيويا يف العملية التعليمية، فهي مبثابة القلب الذي 
ة قنوات االتصال إن فعالية التعلم والتعليم تتحدد مبدي كفاءفا بدونو تتوقف ىذه العملية، إذً 

والتواصل الًتبوي السائدة فيها، واليت تتفاعل معا حبيث يؤثر كل عنصر منها على العناصر 
 (131لـ،2000)العجمي،األخرى ويتأثر هبا.                           

إذ كانت الًتبية تسعي إىل  ؛يعد التواصل الًتبوي ركنا أساسيا يف العملية الًتبوية بأكملها      
إذ تنقل ادلعرفة، وتنمي ادلهارات  ؛ىي التواصل افالًتبية إذً  ؛مساعدة الطلبة على التواصل السليم

من خالذلا، إضافة إىل أن بناء الشخصية والتطور ادلهٍت يعتمدان عليو، ويصعب أن ػلدث 
تاذ التعلم بدونو، ويعترب التواصل الًتبوي مع ادلقرر الدراسي مبثابة رسالة تربويو يعمل األس

اجلامعي يف إطارىا على نقل اخلربات وادلهارات والقيم إيل ادلتعلم والعمل على ضبط طرائق 
وقلة الدراسات فيها تأيت  ؛ونظرا حلداثة االىتمام مبهارات التواصل يف التدريس ؛التفاعل والتبادل

عارف شلا يؤثر يف اكتساب الطلبة للم ؛أعلية دراسة مهارات التواصل الًتبوي يف التدريس
وادلعلومات والقيم واالجتاىات العلمية ويساعد يف حتقيق أىداف التدريس، وتلعب عملية 
التواصل الًتبوي دورا  فاعال ومؤثرا يف العملية التعليمية على كافة مستوياهتا وظروفها، ومن 

لًتبوي يف خالذلا يتم تبادل اآلراء واألفكار بُت عناصر النظام التعليمي، وتتبلور أعلية التواصل ا
شلا يؤدي إىل دؽلومة  ؛نقل العادات واألفكار وادلشاعر واخلربات والتجارب من جيل إىل آخر

واستمرارية اجملتمع، نقل الًتاث الثقايف من رلتمع إىل آخر، يوفر التواصل الًتبوي فرصو التفكَت 
على أفكار و أراء  واالطالع واحلوار وتبادل ادلعلومات وادلعارف يف شيت رلاالت العلوم، التعرف

وتتطلب  ،(13،لـ 2011)قندي ، وعبد اجلااد،اآلخرين وصقل الشخصية ادلستقلة الناضجة.
عملية التواصل يف سلتلف مستوياهتا وظروفها التعرف على ادلهارات األساسية اليت يتوجب على 

وىذه  ،عاليو     ادلرسل وادلستقبل أن يتقنها كي تتم عملية التواصل بشكل ناجح وبكفاءة 
كما ؽلكنو تطويرىا بنفسو   ،ادلهارات ليست موروثة إظلا ىي مكتسبو وؽلكن تدريب الفرد عليها

من خالل القراءة والتعلم واخلربة يف ادلوقف والظروف ادلختلفة اليت حتتاج إىل عمليات التواصل 
 ( 35، لـ 2000)الدوس، واندراوس، بأشكالو وأنواعو ادلختلفة.
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ومن خالل ما سبق يستنتج الباحثان أن التواصل الًتبوي عمليو أساسية من غَتىا "            
إحداث تغَتات إغلابية وحتقيق  ال ؽلكن للعملية الًتبوية أن تكتمل؛ وذلك دلساعدتو على

يف ذلك تبادل ادلعلومات، واألفكار واحلقائق بُت  ااألىداف على الوجو ادلرغوب فيو متضمنً 
 فهي تؤدي دوراً مهماً وحيويا يف العملية التعليمة" . ؛لى اختالف  مستوياهتمالطلبة واألساتذة ع
يعتقد بعض أعضاء ىيئة التدريس، أن عملية إعطاء زلاضرة داخل القاعة  مشكلة البحث:

امتالك الدراسية يف ادلرحلة اجلامعية عملية سهلة ؽلكن أن ؽلارسها أي أستاذ ال ػلتاج إىل 
ليتمكنوا من إحداث تفاعل مستمر وردود فعل إغلابية ضلو العملية  ةعالمهارات اتصال تربويو ف

الطالب ىو زلور العملية التعليمية، فقد الحظ الباحثان أثناء دراستهم بادلرحلة  التعليمية،وباعتبار
الثانوية واجلامعية، أن بعض األساتذة ال يعطون أعلية لدور الطالب، وإظلا يقتصر دورىم داخل 
القاعة الدراسية على سرد ادلعلومات وتركيزىم يف العطاء على الكم ال الكيف، كما أن 

بضرورة الوقوف على نقاط  شات أو حوارات كما إهنم ال يهتموناتخللها أي نقزلاضراهتم ال ي
الطلبة، وعدم اىتمامهم بتقدمي التغذية الراجعة والتوصيات الالزمة من أجل  دىالضعف ل

جراء  إلُتلدى الباحث احتسُت مهارات التواصل الًتبوي بُت األستاذ والطالب، وىذا شكل دافعً 
 مهارات التواصل الًتبوي ادلمارسة من قبل األستاذ اجلامعي. ىذا البحث للتعرف على 

 ومن هنا تتحدد مشكلة البحث احلايل يف األسئلة اآلتية :
ما مهارات التواصل الًتبوي ادلمارسة من قبل األستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطلبة بكلية  -

 اآلداب ؟.
الًتبوي يف مجيع أقسام كلية  ىل يوجد اختالف يف نسب شلارسة األساتذة دلهارات التواصل -

 اآلداب؟.
 يهدف البحث احلايل إىل:أهداف البحث:    

التعرف على مهارات التواصل الًتبوي ادلمارسة من قبل األستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطلبة   -1
 بكلية اآلداب.

 التعرف على نسب شلارسة األساتذة دلهارات التواصل الًتبوي يف أقسام كلية اآلداب.  -2
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 ؽلكن أن يفيد البحث احلايل يف:مهية البحث: أ 
توفَت معلومات تربوية عن التواصل الًتبوي واليت من ادلأمول أن يستفيد منها الباحثون يف  - 1

 قسم العلوم اإلنسانية بشكل خاص ويف األقسام األخرى بشكل عام. 
الًتبوي ادلستخدمة إن نتائج ىذا البحث ؽلكن أن تفيد يف معرفة وتطوير مهارات التواصل -2

 من قبل أعضاء ىيئة التدريس مع الطلبة يف كلية اآلداب.
قد يفتح البحث احلايل الباب أمام الدارسُت إىل ضرورة استخدام مهارات التواصل الًتبوي  -3

أثناء تدريس الطلبة، فالكفاءة العالية لعملية االتصال والتواصل الًتبوي بُت األستاذ والطلبة ؽلثل 
 الفقري لعملية التفاعل والتفاىم وادلشاركة احلية بينهما .العمود 

 يتحدد البحث احلايل فيما يلي :حدود البحث 
 مت إجراء البحث احلايل على عينة من طلبة كلية اآلداب مبختلف األقسام.  احلدود البشرية:
 مت إجراء البحث احلايل بكلية اآلداب جامعة مصراتة.  احلدود ادلكانية :
 .2016/2017مت إجراء البحث احلايل يف العام اجلامعي خريف احلدود الزمنية : 

 مصطلحات البحث:
ليب واإلجراءات ادلالئمة ىي أداء مهمة ما أو نشاط معُت بصورة مقنعة وباألسا ادلاهارة:  -1

 صحيحة.                                       وبطريقة 
www.uobaylon.edu.iq))                  

قيام األستاذ اجلامعي بأداء نشاط معُت عن طريق استخدام رلموعة  التعريف اإلجرائي للماهارة:
من السلوكيات التدريسية يف صورة استجابات انفعالية أو حركية أو لفظية تتميز بعناصر الدقة 
والسرعة يف األداء، والقدرة على التكيف مع ادلواقف التعليمية ادلتغَتة هبدف حتقيق أىداف 

 معينة.  
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  برواي: التاال  ال -2
      عملية تفاعل مستمرة بُت األستاذ والطالب يتم فيها التفاىم و ادلشاركة اإلغلابية     

 أو األفكار أو القيم اليت حتمل اخلربات أو ادلعلومات بينهم، وتبادل الرسائل اللفظية وغَت اللفظية
 (9، لـ2011) عيطة،           هبدف حتقيق األىداف الًتبوية.  ،االجتاىات أو ادلهاراتأو 

 التعريف اإلجرائي للتاال  البرواي:
 والبياندددات، يقصدددد بدددو الطريقدددة الددديت يدددتم فيهدددا تبدددادل اخلدددربات والتوجيهدددات، و ادلعلومدددات،       

واإلشدددارات بدددُت الطدددرفُت أو أكثدددر داخدددل  والرمدددوز، وادلهدددارات، واالجتاىدددات، والقددديم، واألفكدددار،
لفظيددة تددؤدي إىل إحددداث عالقددة تفاعددل، وتفدداىم ومشدداركة حيددة  القاعددة عددرب رسددائل لفظيددة،وغَت

حبيددددث يددددتم التددددأثَت علددددى أظلدددداط السددددلوك،واألداء بغددددرض ادلسدددداعدة يف حتقيددددق األىددددداف الًتبويددددة 
 للمادة".

 خطاات البحث : 
 يسري البحث احلايل على اخلطاات اآلتية :

ري للبحث احلايل واالستفادة اإلطالع على األدبيات والدراسات السابقة إلرساء اإلطار النظ -1
 منو.

 ، بعد عرضها على احملكمُت للتأكد من صحة عباراهتا.ُتثاحبناء استبانو من قبل الب  -2
 استخراج ثبات االستبانة.  -3
اختيار عينة من رلتمع البحث ادلتكون من مجيع طلبة كلية اآلداب مبختلف األقسام، والبالغ   -4

 ( طالب وطالبة.2447عددىم )
 ة البحث على مجيع األقسام بالكلية ) العينة األساسية للبحث(.تطبيق أدا  -5
إجراء التحليل اإلحصائي باستخدام األساليب اإلحصائية ادلتمثلة يف الوسط ادلرجح، والوزن   -6

 ادلئوي، والنسب ادلئوية.
 عرض الناتج وتفسَتىا.  -7
 تقدمي رلموعة من التوصيات وادلقًتحات يف ضوء النتائج ادلتوصل إليها.  -8
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 الدراسات الساوقة: 
 (:2011دراسة حممد سلمان فياض اخلزاعلة،) -1
ىددددفت الدراسدددة إىل التعدددرف علدددى دور مشدددريف الًتبيدددة العمليدددة يف حتقيدددق مهدددارات االتصدددال      

وتكوندت عيندة البحدث  ،الًتبوي للطلبة ادلعلمُت يف كلييت الًتبية جامعدة الزرقداء اخلاصدة وأل البيدت
وطالبة، ومت استخدام طريقة التجزئدة النصدفية السدتخراج الثبدات، حيدث مت  ا( طالبً 412)    من 

( فقدرة موزعدة 45تطوير استبانو تكونت من قسمُت األوىل معلومات عامة، والثانية تكونت من )
التوجيو(، ودتت معاجلدة  -الكتابة -االستماع -احملادثة –على اجملاالت اآلتية ) االتصال التعاوين 

      ئياً عدددددن طريدددددق حسددددداب ادلتوسدددددطات احلسدددددابية واالضلرافدددددات ادلعياريدددددة واختبدددددار البياندددددات إحصدددددا
وقددد أظهددرت النتددائج بشددكل عددام إىل وجددود اخددتالف يف وجهددة نظددر الطلبددة ادلعلمددُت فيمددا  ،)ت(

يتعلق بدور ادلشرفُت يف حتقيق مهارات االتصال الًتبوي وذلك تبعداً دلتغدَت اجلدنس ولصداذ الدذكور 
 معتُت.يف كلتا اجلا

 (: 2011دراسة زكي رمزي مرجتي  )-2
ىدفت الدراسة إىل التعرف علدى ادلشدكالت الديت تواجدو التواصدل الًتبدوي لددى طلبدة جامعدة      

            األقصددددددى بغددددددزة،  والكشددددددف عددددددن الفددددددروت يف اسددددددتجابات طلبددددددة جامعددددددة األقصددددددى تبعدددددداً دلتغددددددَت 
     ( طالددددددب 670الدراسددددددة مددددددن ) التخصددددددو( وتكونددددددت عينددددددة –ادلسددددددتوى الدراسددددددي  –النددددددوع )

       ( 64وطالبددددددة، واسددددددتخدم الباحددددددث ادلددددددنهج الوصددددددفي وكانددددددت أداة الدراسددددددة اسددددددتبانو مكونددددددة )
، كمدا تعزي دلتغَت النوع ولصاذ الدذكورفقرة، وأظهرت الدراسة بوجود فروت ذات داللة إحصائية 

،  وكشددددفت ادلسددددتوى الدراسدددديئية تعددددزى دلتغددددَت بينددددت الدراسددددة بوجددددود فددددروت ذات داللددددة إحصددددا
الدراسدددة بوجدددود فدددروت ذات داللدددة إحصدددائية تعدددزى دلتغدددَت التخصدددو وقدددد كاندددت الفدددروت لصددداذ 

 اآلداب.
 (: 2011دراسة أنيسة عطية قندي ،وإياد عبد اجلااد )  -3

ىدددفت الدراسددة إىل التعددرف علددى مسددتوى شلارسددة مشددرف الًتبيددة العمليددة مهددارات االتصددال      
وي يف كليدددة الًتبيدددة اامعدددة األقصدددى بغدددزة، كمدددا ىددددفت الدراسدددة إىل التعدددرف عدددن والتواصدددل الًتبددد
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          معوقدددددددددات االتصدددددددددال والتواصدددددددددل الًتبدددددددددوي لددددددددددى ادلشدددددددددرفُت، وتكوندددددددددت عيندددددددددة الدراسدددددددددة مدددددددددن 
(، واستخدم الباحثان ادلنهج الوصفي التحليلي واسدتخدما أداتدُت للدراسدة األوىل: اسدتبانو 349)

اصدددل الًتبدددوي والثانيدددة: اسدددتمارة مقابلدددة دلعرفدددة معوقدددات االتصدددال الًتبدددوي مهدددارات االتصدددال والتو 
ومقًتحدددات الطلبدددة لتفعيلدددو، وتوصدددلت الدراسدددة إىل إن نسدددبة تقدددديرات الطلبدددة دلمارسدددة ادلشدددرفُت 

% أما التواصدل الكتدا  78دلهارات االتصال والتواصل الًتبوي يف رلال االتصال الشفوي بلغت 
%، كمددا توصددلت إىل 61% أمددا التواصددل االؽلددائي واحلركددي فبلغددت 72 فبلغددت نسددبة تقددديراهتم

عدم وجود فروت ذات داللدة إحصدائية بدُت متوسدطات تقدديرات الطلبدة تعدزى للمتغدَتات) اجلدنس 
احلالدددة الوظيفيددة( للمشدددرف الًتبدددوي وحدددوث بعدددض ادلعوقددات للتواصدددل الًتبدددوي  –التخصددو  –

 وبعض ادلقًتحات لتفعيلها.  
 (: 2012لبحي اللالا  ) دراسة فتحية -4

ىدفت الدراسة إىل إعداد قائمة مبهارات التواصل الًتبوي يف تددريس العلدوم، وإعدداد قائمدة       
كونددت عينددة وت ،بصددعوبات التواصددل الًتبددوي يف تدددريس العلددوم للمرحلددة األساسددية يف قطدداع غددزة

واسددتخدم الباحثدددان قائمددة مهدددارات  ،ومعلمددة  يف التعلددديم األساسدديا ( معلًمددد120الدراسددة مددن )
االتصددال الًتبددوي يف تدددريس العلددوم، واسددتبانو صددعوبات االتصددال الًتبددوي يف تدددريس العلددوم، مت 
اختيارىم بطريقة عشوائية بسيطة، واستخدم الباحثدان النسدب ادلئويدة واختبدار) ت(، وكاندت أىدم 

ن الصدعوبات وثلثهددا مهددارات النتدائج أن مهددارات التعدداون وعمدل الفريددق سددجلت أعلدى مسددتوى مدد
التقمو العاطفي ) تفهدم الغدَت والتعداطف معهدم(، بينمدا سدجلت مهدارات التواصدل مدع الوسدائل 

 التعليمية أقل مستوى من الصعوبات وثلثها صعوبات التواصل اللفظي.
 إجراءات البحث:
والذي يعد من اعتمدالباحثان ادلنهج الوصفي دلالءمتو لطبيعة البحث احلايل أوال:مناهج البحث:

أكثر ادلناىج شيوعا وانتشارًا نظرا دلا يتميز بو من التوصل إىل احلقائق الدقيقة والظروف القائمة 
ويعرف ادلنهج الوصفي بأنو ادلنهج الذي يهتم بتحديد الظروف والعالقات اليت توجد بُت الوقائع 
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 رف على ادلعتقداتواحلقائق ويهتم بتحديد احلقائق وادلمارسات الشائعةوالسائدة والتع
 (270، لـ1993)مرسي،واالجتاىات عند األفراد واجلماعات وطرائقها يف النمو والتطور.

يتكون رلتمع البحث احلايل من مجيع طلبة كلية اآلداب مبدينة مصراتة البالغ ثانيا:جمتمع البحث:
 وطالبة. ا( طالبً 2447عددىم )

وطالبة مت اختيارىا بصوره عشوائية من  االبً ( ط65تكونت عينة البحث من ) ثالثا:عينة البحث:
 واجلدول التايل ياضح ذلك.%( 2.65رلتمع البحث، ويشكلون نسبة )

 (1جدول )
 مازعة على  طلبة كلية اآلداب خمتارين وصارة عشاائية –ياضح عدد الطلبة عينة البحث 

 العدد التخصصات ت
 5 علم الًتبية 1
 5 علم النفس 2
 5 علم االجتماع 3
 5 اللغة العربية 4
 5 اللغة االصلليزية 5
 5 اللغة الفرنسية. 6
 5 اللغة االيطالية. 7
 5 الصحة النفسية 8
 5 التاريخ. 9

 5 اجلغرافيا. 10
 5 ادلكتبات 11
 5 الفلسفة 12
 5 اآلثار والسياحة. 13

 65 اجملموع 
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أجل حتقيق ىدف البحث قام الباحثان ببناء استبانو بلغ عدد فقراهتا  منراوعا:أداة البحث:
 ( رلاالت .9( فقرة، موزعة على )66)

يقصد بالصدت أن يقيس االختبارفعال ما يقصد أن يقيسو للتأكد من  خامسا:لدق األداة:
متها لألىداف اليت وضعت من أجلها،واعتمدالباحثان ءمال ومدى صدت مضمون األداة،

فقرة،وقد مت (66)الظاىري لألداة، وذلك بعرض االستبانة بشكلها األول ادلكون من  الصدت
من قسمي  ( أعضاء ىيئة التدريس8عرض االستبانة على رلموعو من احملكمُت وبلغ عددىم)

حيث طلب منهم بيان صحة صياغة وصالحية الفقرات اليت  الًتبية وعلم النفس بكلية اآلداب،
الًتبوي ادلمارسة من قبل األستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطلبة، وبعد  تتعلق مبهارات التواصل

احملكمُت، ويف ضوء توجيهاهتم مت األخذ مبالحظاهتم، من بُت التعديالت اليت  مجع االستبانة من
(، ومت 55-46-22-15-12-11-3( فقرات دتثلت يف الفقرات ) 7أجريت مت حذف )

 -53- 38 – 30 – 27- -21 -19 -14تعديل يف صياغة بعض الفقرات وىي ) 
 النحو اآليت: ( فقرات موزعة على9(، كما مت إضافة )54

 (.9و 8 يف ادلهارة األوىل ) مهارة التواصل مع اآلخرين( الفقرة رقدددم ) ُتإضافة فقرت  -
 (.15و 14 يف ادلهارة الثانية ) مهارة االستماع الفعال( الفقرة رقم ) ُتإضافة فقرت -
 (.20واحدة يف ادلهارة الثالثة ) مهارة كسب تعاون اآلخرين( الفقرة رقم ) إضافة فقرة  -
 (.28إضافة فقرة واحدة يف ادلهارة الرابعة) مهارة التفاوض( الفقرة رقم )  -
لتأثَت يف اآلخرين( الفقرة رقم إضافة فقرة واحدة يف ادلهارة السادسة ) مهارة توظيف الصوت ل -

(41.) 
 (.51هارة السابعة )مهارة التعامل مع نقذ اآلخرين( الفقرة رقم )إضافة فقرة واحدة يف ادل -
 (.68إضافة فقرة واحدة يف ادلهارة التاسعة ) مهارة السؤال( الفقرة رقم )  -
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فقرة (68)وبعد إجراء التعديالت أصبحت األداة)االستبانة(بصورهتا النهائية تتكون من      
، واختَت مدرج اإلجدددابددددددة الثدددددالثي )بدرجة  األداة تتصف بصفة الصدت الظاىري وأصبحددددت

 بدرجو قليلة(.  -بدرجة متوسطة  -كبَتة
طلبة، وبعد (10)مت تطبيق االستبانة على عينة استطالعيو مكونة منسادسا: ثبات األداة:

 جتميع االستبانة وترمجتها إىل درجات، وطبقا للمقياس ادلتدرج مت استخدام معادلة ألفاكرونباخ
لالتسات الداخلي حلساب الثبات، حيث تعتمد ىذه ادلعادلة على حساب مصفوفة االرتباط 

 .(0.688واتضح أن قيمة الثبات بألفاكرونباخ=) الكلية بُت عبارات ادلقياس والدرجة
مت توزيع استمارات االستبانة بصورهتا النهائية على أفراد العينة ساوعا:التطبيق الناهائي لالستبانة:

 طريقة االتصال الباحثان يف توزيع االستمارات وطالبة، وقد اعتمد ا( طالبً 65عددىم) البالغ
الباحثان بتوضيح أىداف االستبانة  الباحثان على عملية التطبيق، وقام ادلباشر، حيث أشرف

 عنها، وطلبوا من أفراد العينة اإلجابة بكل صدت وموضوعية عن ادلقياس. وطريقة اإلجابة
 اإلحصائية: مت اعتماد الاسائ  اإلحصائية التالية: ثامنا:الاسائ 

 1×1+ك2×2+ك3×3كالوسط ادلرجح = 
 ن

 حيث يعٍت:
 3=تكرار البديل األول)بدرجو كبَتة( مضروبا يف وزنو 3×3ك
 2=تكرار البديل الثاين)بدرجة متوسطة( مضروبا يف وزنو 2×2ك
 1=تكرار البديل الثالث)بدرجو قليلة( مضروبا يف وزنو 1×3ك

 ن=عدد أفراد العينة
                                                                            100×   الوسط ادلرجحالوزن ادلئوي =
 الدرجة القصوى                 

 إلغلاد الوزن ادلئوي لكل فقرة من فقرات االستبانة
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(ويف ىذا البحث 1- 2-3الثالثياإلبعاد ) يقصد بالدرجة القصوى أعلى درجة على ادلقياس  -
 (. 3تكون الدرجة القصوى ) 

 استخدام النسبة ادلئوية دلعرفة أعلى نسبة مهارات اتصال تربوية موجودة يف أقسام كلية اآلداب.  -
 100×   النسبة ادلئوية =                 اجلزء            -

 الكل                          
 تفسريها:عرض النتائج و 

من أجل اإلجابة عن تساؤالت البحث والتحقق من أىدافو قام الباحثان أواًل:عرض النتائج: 
 باأليت:

 لإلجاوة عن السؤال األول من تساؤالت البحث والذي ينص :
ما ماهارات التاال  البرواي ادلمارسة من قب  األستاذ اجلامعي من وجاهة نظر الطلبة وكلية 

 اآلداب؟.
لتحديد مهارات التواصل الًتبوي اليت ؽلارسها األستاذ اجلامعي، وبعد االنتهاء من تطبيق أداة    

باستخراج  بياناتو، قام الباحثان التواصل الًتبوي، وتفريغ البحث )االستبانة( ادلتعلق مبهارات
حسب أوساطها الوسط ادلرجح، والوزن ادلئوي لكل فقرة من فقراتو، وبعد ترتيب الفقرات تنازليًا 

 ادلرجحة، وأوزاهنا ادلئوية كانت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
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 (  2جـــــدول )  
 الاسط ادلرجح والازن ادلئاي لك  فقرة من فقرات االستبانة

 الفقرات ت
الاسط 
 ادلرجح

الازن 
 ادلئاي

 البرتيب

 ماهارة التاال  مع اآلخرينادلاهارة األوىل :

 21 78.3 2.35 كامالً لكل من يتحدث إليو. يعطي انتباىاً وتركيزاً  1

 15 82.0 2.46 يشجع الطلبة على احلوار والتحدث. 2

3 
ألفكار ومشاعر الطلبة حىت وإن مل يتفق  ايظهر احًتامً 

 معها.
 

2.13 71.2 29 

4 
 يتفهم الطلبة وػلاول أن يكددددون متعاطفاً معهم.

 2.07 69.2 33 

5 
باذلدوء والثقة بالنفس أثناء التحدث مع  يتصف
 13 83.5 2.50 الطلبة.

 يتعامل مع الطلبةبروح إغلابيو مهما كاضلجم ادلشكلة. 6
 

2.24 74.8 25 
 

 24 75.3 2.26 ػلًتم كافة التزاماتو وواجباتو. 7

 25 74.8 2.24 غلا .يبث روح التنافس اإل 8
 

 22 77.4 2.32 بسهولة ويسر.ؽلتلك القدرة على توصيل ادلعلومات  9
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 ادلاهارة الثانية: ماهارة االستماع الفعال
 23 76.4 2.29 يظهر رغبتو يف االستماع إىل الطلبة. 10
 7 58.4 1.75 يستمع إلىالطلبة أكثر شلا يتحدث. 11
 4 64.1 1.92 يركز على نربات الصوت بتمعن. 12
 22 77.4 2.32 دلطالب الطلبة باالستماع اجليد. ايعطي اىتمامً  13

14 
يستمع باىتمام إىل ادلتحدث ويبدى الرغبة يف 

 16 81.5 2.44 مشاركتو.

 18 80.5 2.41 لو. استمعو ادائماً على مناقشة الطلبة فيما  ػلرص 15
 ادلاهارة الثالثة: ماهارة كسب تعاون اآلخرين

 23 76.4 2.29 يف التأثَت هبم.يظهر اىتمامو بالطلبة الذين يرغب  16

 الفقرات ت
الاسط 
 ادلرجح

الازن 
 ادلئاى

 البرتيب

 2 65.1 1.95 ال يفرض أفكاره علىالطلبة بل يتقبل  أفكارىم. 17
 26 74.3 2.23 يبث الثقة والطمأنينة يف نفوس الطلبة. 18

يشجع الطلبة على التعبَت وطرح أرائهم بشكل  19
 دؽلقراطي.

2.2 73.3 36 

 23 76.4 2.29 ػلًتم ويتقبل آراء الطلبة. 20
 ادلاهارة الراوعة: ماهارة التفاوض

ال ينظر للنقاش والتفاوض على أنو نوع من أنواع  21
 اخلصام.

2.2 73.3 36 

 11 85.1 2.55 ػلب أن يثبت صحة رأيو إذا كانت لديو أدلة. 22
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 29 71.2 2.13 يركز يف نقاشو على األفكار وليس األشخاص. 23
 5 63.0 1.89 يتجنب لوم الطلبة. 24

25 
يعد رلموعة من اخليارات واالقًتاحات البديلة قبل 

 36 66.6 2 التفاوض.

26 
 ال غلادل الطلبة بشكل ؼلرجو عن اللياقة.

 2.09 69.7 32 

 9 56.9 1.70 جديدة وغَت ظلطيو على الطلبة. ايعرض أفكارً  27
 3 64.3 1.93 الطلبة.يغرس ثقافة االعتذار لدى  28

 ماهارة تقدمي التغذية الراجعةادلاهارة اخلامسة : 
 32 69.7 2.09 ػلرص دائماً على تقدمي التغذية الراجعة للطلبة. 29

 25 74.8 2.24 سلوكيو قابلة للقياس قدر اإلمكان. يستخدم أفعااًل  30
 14 82.5 2.47 .وأفكارىمآرائهم ؽلنح فرصة للطلبة للرد وتوضيح  31
 28 72.8 2.18 يعمل على وضع خطة جديو لتحسُت األداء. 32
 24 75.3 2.26 يساعد الطلبة على التعلم من أخطائهم. 33

34 
ال ؼلجل أبداً ويسارع بتقدمي التغذية الراجعة بشكل 

 34 68.7 2.06 فعال.

 ماهارة تاظيف الصات للتأثري يف اآلخرينادلاهارة السادسة : 

 20 78.9 2.36 و.يلإغلابياً على نظرة الطلبة إطريقة كالمو وأسلوبو يؤثر  35
 23 76.4 2.29 يستخدم التعبَت ادلناسب للموقف. 36
 21 78.4 2.35 يتحدث حبماس واىتمام مع الطلبة. 37
 27 73.8 2.21يتحدث ببطء وىدوء مناسب؛ حىت يتمكن ادلستمع  38
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 من متابعة حديثو.

 ت
الاسط  الفقرات

 ادلرجح
الازن 
 ادلئاي

 البرتيب

39 
 يستخدم لغة أكادؽلية مع الطلبة.

 2.10 70.2 31 

 18 80.5 2.41 مع الطلبة. عد عن الصراخ أو التحدث بصوت عال  يبت 40

 غلابية ويبتعد عن التعبَتات السلبية.إيستخدم عبارات  41
 2.43 81.0 17 

 ساوعاً: ماهارة التعام  مع نقد اآلخرين
 

 يناقش حبيادية أثناء التعامل مع الطلبة. 42
 

2.18 72.8 28 

 37 67.1 2.01 يعيد صياغة وتلخيو ما قالو ادلتحدث 43

 27 73.8 2.21 ػلاول أن يتعرف أكثر على من يوجو النقد لو. 44

 8 57.9 1.73 ػلرص دائماً على شكر منتقديو. 45

46 

خالذلا ناءة يتعلم من غلعل من النقد قوة دفع ب
غلابية اليت دتكنو من تطوير ذاتو يف اخلطوات اإل
 ادلستقبل. 

 

1.98 66.1 1 

يستمع إىل آراء اآلخرين من أجل البحث على نقاط  47
 القوة والضعف لديهم.

2.13 71.2 29 
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 30 70.7 2.12 يبحث عن جوانب االتفات بينو وبُت الطرف اآلخر. 48

 4 64.1 1.92 تكن معي فأنت ضدي".يتجنب ادلقولة القائلة" إن مل  49

 37 67.1 2.01 ال ؼلجل أبداً من االعًتاف باخلطأ. 50

51 
يستخدم استبانو توضح  رأي الطلبة فيو بشكل دوري 

 10 56.4 1.69 وبدون كتابة اسم الطالب

 ثامناً: ماهارة ح  اخلالفات والصراعات

52 
يتفق مع الطلبة على وقت ومكان معُت دلناقشة أي 

 خالف.
 

1.84 61.5 6 

 الفقرات ت
الاسط 
 ادلرجح

الازن 
 البرتيب ادلئاي

 35 68.2 2.04 يتجنب إصدار األحكام ادلطلقدددددة) دائماً أو أبداً( 53

 22 77.4 2.32 خر فرصة التعبَت عن رأيو.ؽلنح الطرف اآل 54

55 
يتجنب إصدار األحكام الدائمة من خالل موقف 

 33 69.2 2.07 واحد.

56 
ال يسمح بأي جتاوزات أخالقيو قد تؤذي مشاعر 

 35 80 2.4 الطلبة.

57 
 يشجع الطلبة على تغيَت سلوكياهتم.

 2.29 76.4 23 
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 تاسعاً: ماهارة السؤال

 14 82.5 2.47 ال يًتدد يف طرح األسئلة واالستفسارات. 58

59 
يعطي الطلبة وقتاً كافياً للتفكَت يف السؤال قبل اإلجابة 

 18 80.5 2.41 عليو.

 19 79.4 2.38 يطرح السؤال أواًل جلميع الطلبة مث يعُت اجمليب. 60

يطرح أسئلة استكشافية للطلبة حىت يتعرفعلى  61
 احتياجات واىتمامات الطلبة.

2.21 73.8 27 

ينوع يف طرح األسئلة حبيث تندرج من ادلعرفة إىل الفهم  62
 ومنها إىل مهارات التفكَت العليا.

2.29 76.4 23 

 32 69.7 2.09 ؼلتار الوقت ادلناسب لطرح السؤال. 63

 35 80 2.4 .يتجنب العصبية أثناء طرح السؤال 64

ػلاول أن يكون عاداًل يف توزيع األسئلة على الطلبة  65
 16 81.5 2.44 وعدم التخصيو.

 36 73.3 2.2 ال يتبع طريقة توجيو األسئلة إىل الطلبة بالتسلسل. 66

 17 81.0 2.43 يشجع الطلبة على توليد أسئلة وتوجيهها. 67

 12 84.1 2.52 غليب علي أسئلة الطلبة واستفساراهتم بصدر رحب. 68
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 ثانياً : تفسري النتائج:
( 2دلا كان ادلقياس ادلتدرج ادلعتمد يف االستبانة ثالثيا، فقد اعتمد الباحثان الوسط ادلرجح )   

( كنقطة قطع فاصلة ػلدد يف ضوئها درجة حتقق العبارة، فالعبارة اليت 66. 67والوزن ادلئوي) 
هارة ( تعترب متحققة ويعٌت ذلك ) أن ادل2يساوي أو يزيد وسطها ادلرجح ووزهنا ادلئوي عن )

موجودة وشلارسةوبوضوح من عضو ىيئة التدريس(، وما يقل عنها تعترب غَت متحققة  ويقصددد 
بدددددها ) درجة وجود ادلهارة أقل من ادلتوسط أي أهنا موجودة وشلارسة بدرجة قليلة من عضو ىيئة 

 التدريس(.
بأن مهارات التواصل ( فقرة، فهذه النتائج تشَت 57بناًء عليو بلغ عدد الفقرات ادلتحققة )  

الًتبوي موجودة وشلارسة من أغلب األساتذة يف اجلامعة، وىذا يدل على أعليتها يف حتقيق 
ادلشاركة والتفاعل مع الطلبة، وتبادل اآلراء واألفكار وادلعلومات اليت تزيد من فرص التفكَت 

ة واألساتذة، وعامل مهم واالطالع واحلوار، فاالتصال والتواصل وسيلة التفاىم ادلستمر بُت الطلب
يف استمرار احلياة، فالتواصل لو دور يف ظلو الفكر اإلنساين، ويف التقدم الًتبوي وتطوير األنظمة 
الًتبوية، كما لو دور يف حتسُت أداء الطلبة، ويف بناء شخصياهتم، وىذا ما أوضحتو بعض من 

% منو على الرباعة 85مد على الدراسات السابقة أن النجاح الذي ػلققو اإلنسان يف عملو يعت
% فقط يعتمد على ادلهارات العملية أو ادلهنية ادلتخصصة، وتشَت  15االتصالية والتواصلية، و

يف العملية الًتبوية بأكملها، وإذا  ( أن التواصل ركن أساسي2011د اجلواد )دراسة قنديل وعب
الًتبية إذًا ىي التواصل إذ تنقل كانت الًتبية تسعى إىل مساعدة الطلبة على التواصل السليم، ف

   ادلعرفة وتنمي ادلهارات من خالذلا، إضافة إىل ذلك بناء الشخصية والتطور ادلهٍت يعتمدان
عليو، ويصعب أن ػلدث التعلم بدونو، وىذا مؤشر آخر وواضح على صلاح األساتذة يف إدارة  

الية يف التدريس، واليت تلعب العملية التعليمية، والذي بدوره يتوقف على فهمهم للعملية االتص
ذه يف حتقيق التفاعالت داخل القاعة الدراسية ويف عالج ادلشكالت التعليمية، وى اكبَتً ا   دورً 

 (.2011النتيجة تتفق معها دراسة زلمد اخلزاعلة )
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فقرة، وبفحو زلتوى العبارات ( 11أما بالنسبة لعددالفقرات غَت ادلتحققة بلغ عددىا ) -
          تنتمي دلهارة االستماع الفعال، والفقرة ( 12 ،11اإلحدى عشر يتضح أن العبارة ) 

فهي تنتمي دلهارة  (28 ،27، 24)ددا الفقراتتنتمي إىل مهارة كسب تعاون اآلخرين، أم(17)
   (تنتمي إىل مهارة التعامل مع نقذ 51، 45،46،49وبالنسبة للعبددارات) ، التفاوض
 ( فهي تنتمي إىل مهارة حل اخلالفات والصراعات.52وبالنسبة للعبارة )، اآلخرين

 تفسري الفقــــــــرات*:
"يستمع إىل الطلبة أكثر شلا  ( 11) فقد احتلت الفقرة  ما يتعلق مباهارة االستماع الفعال :  -

(، وقد يرجع ذلك   58. 4( ووزن مئوي ) 1. 75يتحدث" ادلرتبة السابعة بوسط مرجددح )
إلىحرص أغلب األساتذة على تدريب الطلبة على القدرة على التعبَت، واستخالص األفكار 

ى عدم إضاعة الوقت يف إعطاء زلاور وتعويدىم على احلوار، وامتالك الشجاعة، وحرصهم عل
 احملاضرة.

وىى " يركز على نربات الصوت بتمعن" فقد احتلت ادلرتبة الرابعة بوسط  (12)أما الفقرة  -
( وقد يعزى الباحثان السبب يف  ذلك إىل أن أعداد الطلبة 64. 1(ووزن مئوي )1.92مرجح )

ودتعن، وقد يعود إىل طبيعة ادلادة )دمسة( كبَتة شلا ال يعطي فرصة لألستاذ إىل الطلبة بًتكيز 
وتتطلب شرح وتوضيح من األستاذ، وتأخر األستاذ يف الدخول للمحاضرة نتيجة انشغالو شلا 

 أدى إىل ضيق الوقت لألستاذ.
" ال يفرض أفكاره على  (17) فقد احتلت الفقرة  والنسبةدلاهارة كسب تعاون اآلخرين : -

(، وقد  65.1( ووزن مئوي )1.95رتبة الثانية بوسط مرجددح )الطلبة بل يتقبل أفكارىم "ادل
يعود ذلك إىل اطلفاض ادلستوى الثقايف للطلبة، وعدم امتالكهم مبعلومات ثقافية  وعامة حول 
ادلادة شلا جعل األستاذ اجلامعي  أمام خيار واحد وىو اعتماده على نفسو يف إعطاء ادلعلومات 

 واألفكار اليت ختو احملاضرة .
" يتجنب لوم الطلبة"  فقد احتلت  (24) فقد احتلت الفقرة أما ما خيصماهارة التفاوض :  -

( وقد يرجح الباحثان سبب    63.00( ووزن مئوي )  1.89ادلرتبة اخلامسة بوسط مرجح )
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ذلك إىل حرص األستاذ اجلامعي على منع احلساسية بينو وبُت الطلبة، األمر الذي يًتتب عليو  
 لألستاذ وادلادة.كره الطالب 

  تفسَت الفقرات مت عرضها على حسب ترتيب ادلهارات يف االستبانة وليس على حسب ترتيب
 وسطها ادلرجح.

 ( " يعرض أفكار جديدة وغَت ظلطية على الطلبة" فقد احتلت ادلرتبة التاسعة27أما الفقرة )   -
األستاذ اجلامعي ( وقد يعزو ذلك إىل تقيد  56.9( ووزن مئوي )  1.70بوسط مرجح )

بادلفردات ادلوضوعة للمادة اليت يقوم بتدريسها  بناًء على رغبة الطلبة يف ذلك، وقد يرجع إىل 
 افتقار بعض األساتذة إىل ادلعلومات الثقافية يف ختصصو. 

( " يغرس ثقافة االعتذار لدى الطلبة" لقد احتلت ادلرتبة الثالثة  28وبالنسبة للفقرة )   - 
( وسبب ىذا قد يرجع إىل  عدم تدريب طلبة  64.3( ووزن مئوي )1.93)بوسط مرجح 

الكلية عليها من البداية، أو لعدم تقبل بعض الطلبة إىل ىذه الثقافة من األساتذة وخاصة عند 
 مطالبتها شلارستها أو تطبيقها أمام زمالئهم  يف القاعة الدراسية.

" ػلرص دائمًا على  (45) د احتلت الفقرة فق والنسبةدلاهارة التعام  مع  نقذ اآلخرين : -
( وقد يرجح الباحثان 64.3( ووزن مئوي)1.73شكر منتقديو"  ادلرتبة الثامنة بوسط مرجح )

ذلك إىل نوعية النقد ادلقدم من الطلبة إىل األساتذة فأحيانًا يكون النقد الذي يقدمو الطالب 
إىل كثرة الطلبة الذين يقدمون النقد شلا  يكون سليب وغايتو تصيد أخطاء ادلعلم فقط، وقد يعود

 يؤدي إىل عدم إغلاد فرصة من األستاذ اجلامعي لشكر منتقديو.  
( " غلعل من النقد قوة دفع بناءة يتعلم من خالذلا اخلطوات االغلابية اليت 46أما الفقرة ) -

(وقد 66.1ووزن مئدوي)(1.98دتكنو من تطدددوير ذاتو يف ادلستقبل" ادلرتدبة األوىل بوسددط مرجح )
يعزى الباحثان سبب ذلك إىل  عدم معرفة بعض األساتذة  بكيفية إثارة ادليل لدى ادلتعلم من 

 خالل توجيهو واحملافظة على مثابرتو اليت دتكنو من تطوير ذاتو يف ادلستقبل.
رابعة (" يتجنب ادلقولة القائلة إن مل تكن معي فأنت ضدي" ادلرتبة ال49بالنسبة للفقرة ) -

( وقد يرجع ذلك إىل تعود بعض األساتذة منهم 64.1( ووزن مئوي )1.92بوسط مرجددح )
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طريقة معينة كالطريقة التقليدية واليت يكون فيها دوره مسيطر، والطالب متلقي فقط، وال ػلبذون 
 تغيَتىا وعدم تقبل اجلديد، وعدم رغبتهم  يف التجديد، والتغيَت ورمبا يعود إيل قلة خربهتم
بالطرت احلديثة كالطريقة احلوارية، واليت يكون فيها دور األستاذ مسَت ومسهل للعملية التعليمية 

 واليت تفيدىم يف كيفية التعامل مع الطلبة بشكل أفضل.
( ادلرتبة العاشرة "يستخدم استبانو توضح رأي الطلبة فيو بشكل 51كما احتلت الفقرة )  -

( رمبا يعزى  56.4( ووزن مئوي )   1.69ط رلرح ) دوري وبدون كتابة اسم الطالب" بوس
ذلك إىل أن ىناك بعض األساتذة يتحسسون من آراء الطلبة فيهم، فاألساتذة حبكم خربهتم 
أصبحوا قادرين على دتييز خط الطلبة حىت وإن مل يكتب امسو، فيتخوف الطالب من كتابة رأيو 

 ة.حبرية لذلك يبتعد األساتذة عن شلارستها مع الطلب
( "يتفق مع الطلبة 52فقد احتلت الفقرة ) أما مايتعلق مباهارة ح  اخلالفات والصراعات: -

( ووزن 1.84على وقت ومكان معُت دلناقشة أي خالف" ادلرتبة السادسة  بوسددط مرجددح )
( وقد يرجح الباحثان ذلك إىل انشغال أعضاء ىيئة التدريس باألمور اإلدارية 61.5مئوي )

م، وازدحام جداوذلم الدراسية؛ لذلك يصعب حتديد وقت ومكان  دلناقشة أي ادلتعلقة هب
 موضوع، ورمبا يعود إىل عدم توفر مكان مناسب غلمع األستاذ والطالب معاً.   
 لإلجاوة عن السؤال الثاين من تساؤالت البحث احلايل الذي ينص على :

التواصل الًتبوي يف مجيع أقسام كلية ىل يوجد اختالف يف نسب شلارسة األساتذة دلهارات  -
 اآلداب؟.

ومن أجل اإلجابة على ىذا التساؤل قام الباحثان باستخدام النسب ادلئوية لتحديد نسب    
 شلارسة أعضاء ىيئة التدريس دلهارات التواصل الًتبوي واجلدول والشكل األيت يوضح ذلك: 
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 ( 3جـــــدول )
 ارات التاال  البرواي ياضح النسب ادلئاية دلمارسة ماه

 يف أقسام كلية اآلداب.
 النسبة ادلئاية القسم ت
 %78 علم النفس 1
 %74 اجلغرافيا 2
 %74 اللغة االيطالية 3
 %72 علوم الًتبية 4
 %72 السياحة واآلثار 5
 %69 علم االجتماع 6
 %67 التاريخ 7
 %66 الفلسفة 8
 %65 اللغة الفرنسية 9
 %63 اللغة العربية 10
 %61 الصحة النفسية 11
 %58 اللغة االصلليزية 12
 %56 ادلكتبات 13

يتضح من اجلدول السابق وجود اختالف بُت األقسام  يف نسب شلارسة أعضاء ىيئة التدريس 
%(، وىذه النتيجة تتفق 56 -% 87دلهارات التواصل الًتبوي، وكانت النسب تًتاوح بُت )

(، واليت 2011(، ودراسة زكي مرجتى )2011مع دراسة أنيسة قنديل وإياد عبد اجلواد )
 %(. 61-% 78تواجدىا لدى ادلعلمُت  تًتاوح مابُت )  توصلت أيضاً إىل نسبة

وتعترب ىذه النسبة جيدة، حيث كانت أعلى نسب مئوية يف قسم علم النفس الذي احتل    
ادلرتبة األوىل، وقسم اجلغرافيا واللغة اإليطالية حتصل على ادلرتبة الثانية، أما بالنسبة لقسم الًتبية 
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 على ادلرتبة الثالثة، ويعزى الباحثان سبب حصول قسم علم وقسم السياحة واآلثار فقد حتصال
النفس على ادلرتبة األوىل، وقسم الًتبية ادلرتبة الثالثة إىل طبيعة ختصصهم حيث تشتمل ادلواد 
الدراسية اليت سبق وإن درسوىا على ادلواد الًتبوية والنفسية على سبيل ادلثال: مادة علم النفس 

م، وطرت التدريس،  واليت حترص على بناء عالقة اغلابية مع الطلبة شلا ونظريات التعل ،الًتبوي
 ،غلعل أعضاء ىيئة التدريس حريصُت على تكوين تواصل جيد معهم داخل القاعة الدراسية
وبالنسبة  إىل قسم اجلغرافيا، وقسم اللغة االيطالية اللذان جاء ترتيبهما يف ادلرتبة الثانية، وقسم 

دلرتبة الثالثة، ويفسر الباحثان سبب ذلًك  قد يعود أيضًا إىل طبيعة عدد السياحة واآلثار ا
مقارنة بباقي األقسام شلا غلعل األساتذة  قلياًل  االطالب ادلسجلُت يف كل مقرر، وىذا يعترب عددً 

حريصُت أن تكون عالقاهتم بالطلبة طيبة مؤسسة على التعاون والتواصل؛ ألهنا الطريق الوحيد 
ورمبا يعود إىل التحات األساتذة بدورات تدريبية أثناء اخلدمة تتعلق بكيفية  ،ادة،فهم ادل إىل

 تفعيل مهارات التواصل الًتبوي لدى الطلبة.
بالنسبة لبقية األقسام اليت حتصلت على نسب أقل فقد يرجح الباحثان السبب إىل كثرة أعداد  -

وقد يرجع إىل عدم خربة بعض الطلبة يف ىذه األقسام شلا يصعب عملية التواصل معهم، 
األساتذة أو ادلعيدين الكافية دلهارات التواصل الًتبوي، وعدم التحات أساتذة  ىذه األقسام 

 بدورات تدريبية دتكنهم من سهولة التواصل معهم.
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 (4الشك  البياين رقم ) 
 ميث  النسب ادلئاية ادلتحص  علياها حال السؤال الثاين

 

 
 

 التاليات: ويف ضاء نتائج البحث أولى الباحثان وبعض التاليات مناها:ثالثاً: 
عقد دورات تدريبية أثناء اخلدمة ألعضاء ىيئة التدريس يف مجيع األقسام لضرورة تفعيلهم   -1

 يف رلاالت مهارات التواصل الًتبوي. 
ًتبوي يف القيام بورش عمل وعقد ندوات إرشادية حول كيفية توظيف مهارات التواصل ال -2

 الكلية .
عقد لقاءات مشًتكة بُت القائمُت األساتذة  والطلبة لتبادل اآلراء ووجهات النظر حول  -3

 وسائل حتقيق مهارات التواصل الًتبوي يف الكلية.
التأكيد على أعضاء ىيئة التدريس بضرورة التغيَت والتنويع يف طرت التدريس احلديثة ادلتمثلة  -4

 وطريقة حل ادلشكالت، والتعليم النشط لرفع كفاءة التواصل الًتبوي لديهم. يف الطريقة احلوارية
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ضرورة أخذ ادلهارات اليت أبرزىا ىذا البحث بعُت االعتبار واالىتمام هبا من قبل األساتذة  -5
 وادلختصُت. 

 راوعاً: ادلقبرحات: استكمااًل للبحث احلايل اقبرح الباحثان وعض ادلقبرحات مناها:
 ادلشكالت اليت تواجو التواصل الًتبوي لطلبة الكلية ومدى تأثَتىا على حتصيلهم الدراسي. -1
 مدى شلارسة مشرف الًتبية العملية دلهارات التواصل الًتبوي يف كلية اآلداب. -2
 إجراء دراسة حول الرضا عن العمل وعالقتو باالتصال والتواصل الًتبوي الفعال. -3
للبحث احلايل  دلهارات التواصل الًتبوي ادلمارسة يف مراحل تعليمية إجراء دراسة  شلاثلة -4

 أخرى.
إجراء دراسة عن معرفة دور إدارات ادلدارس أو الكليات يف تفعيل مهارات التواصل الًتبوي  -5

 لدى مشريف الًتبية العملية.
ئة التدريس إجراء دراسة دلعرفة معوقات االتصال والتواصل الًتبوي اليت تواجو أعضاء ىي -6

 ورؤساء األقسام.
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