
 أ 

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء لمشكالت االتصا

  الجامعات الفلسطينية يف سهيئة التدري

  من وجهة نظر الطلبة أنفسهم  
  

  

  

  

  إعداد

  جعفر وصفي توفيق أبو صاع
  

  

  إشراف

  غسان الحلو الدكتور 
  

  

  

  

  

  

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربويـة   استكماالً األطروحةقدمت هذه 

  .فلسطين ،نابلسفي  بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية
2006  





 ت 

  
  بيإلى أمي،،،،، وأ

  
  أدامھم هللا 

  
  إلى زوجتي العزيزة،،،،

  
  

  التي بذلت بكل ما وسعھا لتوفير كل ما اطلب أثناء دراستي 
  

  حفظھا هللا 
  
  

  إلى أحبتي،،،،،
   

  ..........ھبه            
  

  ......... محمد                  
  
  

  لھم جميعا اھدي ھذا العمل المتواضع



 ث 

  شكر وتقدير

  

  مين والصالة والسالم على أفضل المرسلينالحمد هللا رب العال

االمتنان إلى الدكتور الفاضل غسان الحلو حفظة  ميسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظي
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  ين طلبة الدراسات العليا وأعضاءب لمشكالت االتصا

  الجامعات الفلسطينية يف سهيئة التدري 

  من وجهة نظر الطلبة أنفسهم 

  إعداد

  جعفر وصفي توفيق أبو صاع

  إشراف

  الدكتور غسان الحلو 

  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مشكالت االتصال بين طلبـة الدراسـات العليـا    

تدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبـة أنفسـهم،   وأعضاء هيئة ال) الماجستير(

وذلك عن طريق تحديد المشكالت التي تؤدي إلى وجود خلل في عملية االتصال وبيان اثر كـل  

من الجنس والكلية المسجل فيها الطالب والعمر وعدد السنوات التي قضاها الطالب في برنـامج  

  اإلجابة عن  الماجستير من خالل

وأعضاء هيئة التـدريس فـي   ) الماجستير(مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا  ما -1

  الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟

في مشكالت االتصـال   )α=0.05(مستوى الداللة  دهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عن -2

ات الفلسـطينية تعـزى لمتغيـرات    بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامع

  .الجنس، والكلية، والعمر، وعدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الدراسات العليا

بطريقـة عشـوائية   ) الماجستير(ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة من طلبة الدراسات العليا 

د مجتمع الدراسة، من أفرا%) 10(مفحوصا أي ما نسبته ) 279( طبقية تبعا لمتغير الكلية بلغت

المسجلين في جامعة النجاح وجامعـة بيـر   ) الماجستير(المكون من جميع طلبة الدراسات العليا 

زيت وجامعة القدس أبو ديس وذلك خـالل الفصـل الدراسـي األول مـن العـام الدراسـي       

لـي  وبمختلف السنوات الدراسية والكليات اإلنسانية والعلمية، وقد بلغ العدد الك) 2006/2007(

  .المختلفة) الماجستير(طالبا وطالبه في برامج الدراسات العليا ) 2793(لمجتمع الدراسة 



 ز 

فقرة موزعـة علـى   ) 43(ولتحقيق أغراض الدراسة استخدم الباحث استبانة مكونة من 

وقد اسـتخدم مقيـاس   ) التنظيمية، والفنية، والنفسية واالجتماعية، والمادية(أربعة مجاالت وهي 

  .المشكلة سي لقياس درجة وجودليكرت الخما

) 0.87(وتم التأكد من معامل ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، حيث بلغ 

  .وهو معامل ثبات مقبول تربويا

) ت(واستخدم الباحث معالجات تحليل إحصائية مختلفة مثل المتوسطات الحسابية واختبـار      

اين األحادي في استخالص النتائج التي جاءت علـى النحـو   المجموعتين مستقلتين، واختبار التب

  -:التالي

درجة المشكالت  في مجال المشكالت النفسية واالجتماعية متوسطة في مشكالت االتصال   -1

بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة 

المجاالت الفنية ، والمادية، ومجال المشـكالت التنظيميـة    يف أنفسهم، وكانت درجة المشكالت 

  .قليلة

في مشـكالت االتصـال   ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

  .بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير الجنس

في مشكالت االتصال بـين   )α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بين الكليات اإلنسانية والعلمية ولصـالح الكليـات   

  .والدرجة الكلية) التنظيمية ، والنفسية واالجتماعية، والمادية(اإلنسانية في مجاالت المشكالت 

اللة إحصائية عند مستوى الداللـة  أما مجال المشكالت الفنية فانه ال توجد فروق ذات د

)α=0.05 (  في مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغيـر

  .الكلية 
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في مشـكالت االتصـال   ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -4

  .  غير العمربين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمت

في مجـال المشـكالت   ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -5

تبعا لمتغير عدد السنوات التي قضاها الطالب فـي  ) التنظيمية، والنفسية واالجتماعية، والمادية(

  ).الماجستير(برنامج الدراسات العليا 

في مجال المشكالت الفنيـة  )α=0.05(ى الداللة هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستو -6

  . ولصالح سنتان ) سنتان(و ) سنة( بين 

  :وبناء على ما تقدم فقد أوصى الباحث بما يلي

تصـال الشـفهي   عتماد على الوسائل التقليدية فـي اال اتخاذ التدابير الالزمة التي تقلل اال  -1

تصال التي تسهم بشكل فعـال فـي   في اال بتكارات واألساليب الحديثةستفادة من االوالكتابي واال

 .مثل االنترنت  سرعة انتقال المعلومات

لتدريب أعضاء هيئة التـدريس والطلبـة    ،الجامعةداخل أو ورش ، إقامة دورات تدريبية -2

  على أساليب االتصال الفعال 

عقد لقاءات غير رسمية بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وذلـك مـن اجـل كسـر      -3

 .لتي تحول دون االتصال مع بعضهم البعض الحواجز ا
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  لفصل األولا

  مشكلة الدراسة وخلفيتها

  

  مقدمة الدراسة 

  مشكلة الدراسة وتساؤالتها

  أهداف الدراسة

  أهمية الدراسة

  فرضيات الدراسة

  حدود الدراسة

  مصطلحات الدراسة
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وخلفيتها

  :الدراسةمقدمة 

في مجال التعليم العالي علـى المسـتويين    الناميةين وما زالت من الدول لقد كانت فلسط

فبعد أن كانت جامعة واحدة في فلسطين فقط تمنح درجة البكـالوريوس وهـي    ،العربي والدولي

ظهرت جامعات أخرى كجامعـة النجـاح وجامعـة    ) 1972( جامعة بير زيت التي أسست عام

والجامعة العربية  ألقصى وبيت لحم والجامعة اإلسالميةوجامعة الخليل وا القدس وجامعة األزهر

رافق ازدياد عدد الجامعات وازديـاد عـدد    وبالطبع .األمريكية، وأخيرا جامعة القدس المفتوحة

في يومنا هـذا   مهماحتى غدت الجامعات تلعب دورا  ،التنوع الكبير في التخصصات ،خريجيها

  :وذلك على النحو التالي

مام جميع الطلبة المؤهلين لاللتحاق بالتعليم العالي ومتابعة الكفاءات العلميـة  المجال أ تفتح -1

  .في الداخل والخارج وتنميتها

حركة التأليف والترجمة والبحث العلمي ودعم برامج التعليم المسـتمرة   عتشجي عملت على -2

  .التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

ي من التعامل مع المستجدات العلميـة والتكنولوجيـة والمعلوماتيـة    تمكين المجتمع الفلسطين -3

  .واستثمارها وتطويرها

اإلسهام في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني من الكوادر البشرية المؤهلـة فـي مختلـف     -4

  .المجاالت العلمية والعملية والثقافية

ودعم وتطـوير مؤسسـات التعلـيم     توثيق أطر التعاون العلمي مع الهيئات العلمية والدولية -5

  .العالي ومراكز البحث العلمي
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العناية بدراسة الحضارة العربية واإلسالمية وإكساب الطلبة مهارات التفكير الناقد وتشـجيع   -6

  .اإلبداع واالبتكار العلمي والقدرة على البحث والتقصي ومواكبة التقدم العلمي

أفراد منتمين لوطنهم وعروبتهم وتعزيز روح التعـاون   تنمية القيم العلمية والروحية وتنشئة -7

  .والعمل الجماعي لدى الطلبة

اإلسهام في تقديم العلم وصون الحريات األكاديمية ونزاهة البحث العلمي وبناء الدولة علـى   -8

 وزارة التعليم العـالي، (في الدولة  أسس تضمن سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة

1999.(  

رفع مستوى المرأءة في المجتمع الفلسطيني حيث فتح لها المجـال فـي التعلـيم والعمـل      -9

 واالنخراط في المجتمع

فال بد من بناء عالقات وروابط قويـة   ،وحتى تكون عملية التعليم في الجامعات ناجحة

 ،اساتذتهمبين أعضاء هيئة التدريس والطلبة، بحيث يشعر الطلبة بحسن المعاملة والمودة من قبل 

وذلك انسجاما مع آمال مدرسيهم بان يكونوا طلبه متفوقين دوما عن طريق تشجيعهم المسـتمر  

والتعليم بروح تدل على الجرأة والتصـميم نحـو    موحفزهم على الحصول على التوجه نحو العل

تـى  فالطالب متى رأى أستاذة مهتم به فانه يبذل كل الجهود الممكنة ح .تحقيق األهداف المرجوة

فالعالقات االيجابية بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة  .يحصل على ما يرضيه ويرضي أساتذته

فمتى كانت مخرجات التعليم على مستوى عال من العلم فان  ،تثري العملية التعليمية وبشكل كبير

  .المجتمع وفي نهاية المطاف سوف يستفيد منهم خير استفادة

فقد نجد الكثير من المشكالت التي بدأت  ،ليم في فلسطينذكر عن التع وبالرغم من كل ما

تطفو على السطح، وتحول دون تحقيق مزيد من التقدم واالزدهار في هذا المجال، والتـي مـن   

أبرزها مشكلة االتصال بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وخاصة في مرحلة الدراسات العليـا  

ومـن هنـا    ،التصال المستمر بأساتذته حتى يرشدوهالتي يكون الطالب فيها بأمس الحاجة إلى ا

  ).1998الطويل ( بين طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس لجاءت أهمية االتصا
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االهتمام بها في اآلونة األخيرة، خاصة بعد دخـول   تزايدفاالتصال هو احد العلوم الحديثة التي 

ت اإلدارية من حيث االهتمام بـه وبكيفيـة   التقنيات الحديثة التي فرضت وجودها على المؤسسا

تطبيقه، وذلك ألن اإلدارة بما فيها من تنسيق للجهود وتنظيم للمعلومات واتخاذ القرارات ورقابة 

على اإلنتاج ال تحقق أهدافها ما لم يكن فيها نظام فاعل لالتصال يساعدها في تحقيق ما تصـبو  

عة باعتباره وسيلة أفرادهـا لتبـادل المعـاني    أهداف، فاالتصال أساسي لوجود أي جما نإليه م

  ).1990حجازي( علما بأن االتصال ال يقوم على نقل المعاني ولكن أيضا على فهمها ،واألفكار

فاالتصال هو جوهر استمرار الحياة االجتماعية وتطورهـا وبدونـه يصـعب التفـاهم     

الفـرد والجماعـة    فهو أمر ضروري لكل من .مشترك بين أفراد الجماعة لويصعب وجود عم

وإذا كان االتصـال  . والمجتمع بشكل عام، بعد التقدم التقني الهائل في مجال التواصل واالتصال

هو الوسيلة األساسية للمجتمع اإلنساني لمساعدته على التطور والنمو واالتصال، فـان أهميتـه   

  .تزداد يوما بعد يوم

تها، ولم يعـد هنـاك فـرد أو    لقد أصبح االتصال من ضروريات الحياة في كافة مجاال

وكلما تعقدت سبل الحياة واتسع نشاطها كلما  .مؤسسة أو مجتمع تستطيع العيش والعمل في عزلة

وقد أصبح االتصال كنشاط .زادت أهمية االتصال واتسعت أفاقة، وتعددت وتنوعت سبله ووسائله

ة والنشـاط اإلنسـاني   إنساني وكعلم من العلوم اإلنسانية يدرس في الكثير من مجـاالت الحيـا  

  ).1988 الشيباني،( والمعرفة اإلنسانية

عنصرا هاما من عناصر التفاعل اإلنساني، سواء علـى مسـتوى    لكما ويشكل االتصا

ألنه لوال االتصال لما حدثت مثل هذه التفاعالت ولما حـدث   ،األفراد أم على مستوى الجماعات

فالهدف مـن االتصـال هـو     ،نية في هذه األيامهذا التطور والتقدم التي تشهده الحضارة اإلنسا

، المـدهون والجزمـاوي  الـدرة و ( إحداث رد فعل أو سلوك مرغوب فيه لدى مستقبل الرسالة

1994.(  

 هويأخذ االتصال الفعال شكل التحاور باتجاهين أو أكثر وليس على شكل أوامـر باتجـا  

يعني أن يفهم أهميتها وظروفهـا   فال ،وانه لكي يكون الفرد فعاال في مجال االتصال ،واحد فقط
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فالمطلوب هو االنتباه لرد الفعل عنـد الطـرف الـذي يتلقـى      ،بل أن األمر اعقد من ذلك ،فقط

لذا أصبح من الضروري التدريب للحصول على هذه المهارة المركبة مـن   ،الرسالة من المرسل

تتم صياغة العبارات بدقة  وان ،النتباه لتغيرات الوجه وتحليلهااوكذلك ضرورة ، اإلنصات الجيد

واالهم من ذلك هو اختيار الوقت المناسـب   ،مكتوبةووضوح قبل إرسالها إما كرسالة شفوية أو 

  ).1989 ،سالمه( يسمح بقبول الرسالة يالذ

وتضـم   ،المؤسسات التعليمية أهداف وقوانين تسعى لتحقيقهـا  نوبما أن لكل مؤسسة م

األهـداف وهـم يتبـادلون المعلومـات والمشـاعر       لتحقيق هذه نمجموعه من البشر يتحركو

فان اخطر مشكله تواجهها هذه المؤسسات تتمثل بكيفيـة تنظيمهـا مـن الـداخل      ،واألحاسيس

وسرعة جريانه وكفايته في االتجاهات التي تسـعى   ،سهولة االتصال لوعلى نحو يكف ،والخارج

فـان المؤسسـة    ،ام فعـال لالتصـال  ومن هنا فإذا لم يتوفر نظ ،المؤسسة التعليمية إلى تحقيقها

التعليمية تبقى جامدة وال تتحرك وال تتفاعل، على الرغم من توفر كل المقومات الالزمـة مـن   

وعلية يمكن القول أن عملية االتصال هي عصب الحيـاة   ،موارد مادية وبشرية وتمويل وتشريع

  ).1976 ،فهمي(في أي مؤسسة تعليمية 

 ،شاكل التي جذبت اهتمام العلماء في شتى فروع المعرفةوتعتبر مشكلة االتصال من الم

فقد اجمع الكتاب في اإلدارة على أهمية االتصال باعتباره شريان العمليـة اإلداريـة بمختلـف    

  .) 1990 ،حجازي(أبعادها التنظيمية والتخطيطية، والتنفيذية، واتخاذ القرارات 

  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

لتعامل مع الطلبة بان هناك مشاكل عديدة تحول بيـنهم وبـين   من خالل ا الحظ الباحث

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية، وكان من أهم تلـك المشـكالت هـي مشـكلة     

 منفسـية أ  مفنية أ مالمشكلة تتوقف على بعض العوامل سواء كانت تنظيمية أ هاالتصال، وأن هذ

ق الطلبة في اإلرشاد األكاديمي أو أخذ النصـيحة  ويتضح ذلك في األمور التي تتعلق بح. مادية

  .في القضايا األكاديمية أو الشخصية أو حتى في العالقات اإلنسانية
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 تصال بـين طلبـة الدراسـات العليـا    لذا تتمثل مشكلة الدراسة في تحديد مشكالت اال

ـ    ) الماجستير( ذه وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية وذلك مـن خـالل معرفـة ه

والمجـال النفسـي    ،والمجـال الفنـي   ،المجال التنظيمي: المشكالت ضمن أربعة مجاالت هي

  .والمجال المادي ،يواالجتماع

  :وبالتحديد يمكن إيجاز مشكلة الدراسة باإلجابة عن التساؤالت التالية

 وأعضاء هيئة التـدريس ) الماجستير(مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا  درجة ما -1

  في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟

) الماجسـتير (في مشكالت االتصال بين طلبة الدراسـات العليـا    جوهريةهل توجد فروق  -2

والعمـر،   الجنس، والكليـة، : وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات

  .اسات العلياوعدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الدر

  :أهداف الدراسة

  :سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

وأعضاء هيئة التدريس  )الماجستير( التعرف إلى مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا-1

في الجامعات الفلسطينية، وذلك عن طريق تحديد المشكالت التي تؤدي إلى وجـود خلـل فـي    

  :ضمن المجاالت التالية كالتالطلبة أنفسهم وتصنف هذه المشوجهة نظر  نعملية االتصال م

  المجال التنظيمي  -

  المجال الفني -

  المجال النفسي االجتماعي  -

  المجال المادي  -
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والمستوى الدراسي للطالب فـي   ،التعرف إلى أثر متغيرات كل من الجنس، والكلية، العمر -2

وأعضـاء  ) الماجستير(بين طلبة الدراسات العليا  برنامج الدراسات العليا على مشكالت االتصال

  .هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية

  : أهمية الدراسة

تعود أهمية االتصال في كونه األداة األكثر فعالية في إيجاد التفاعل بين األفراد 

ا وبالنظر إلى الزيادة التي تشهدها الجامعات في أعداد برامج الدراسات العلي ،والجماعات

وكذلك الزيادة في أعداد الطلبة المقبولين في هذه البرامج فقد ازدادت الحاجة إلى  ،المطروحة

من  وجود قنوات اتصال مفتوحة لتعزيز العالقات بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، لما لها

  .دور بالغ األهمية في العملية التربوية

  :اآلتيةويمكن تحديد أهمية الدراسة بالنقاط  

تعتبر الدراسة الحالية في حدود علم الباحث أول دراسة تبحـث فـي موضـوع مشـكالت      -1

االتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهـة  

التي تؤدي إلى وجود خلل فـي عمليـة    كالتأهم المش إلىحيث ستحاول التعرف  ،نظر الطلبة

دة التربويين على وضع الحلول المناسبة التي تساهم في التخفيف من هذه وبالتالي مساع لاالتصا

  .والشخصية واإلنسانية بين الطرفين األكاديميةمما يؤدي إلى تحسين العالقات  ،المشاكل

يتوقع من خالل نتائج الدراسة التعرف إلى تأثير كل من الجنس، وعدد السنوات التي قضاها  -2

علـى   ،والعمـر،  والكلية المسجل فيها الطالب ،)الماجستير(ت العليا الطالب في برنامج الدراسا

وأعضاء هيئة التدريس في الجامعـات  ) الماجستير( مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا

  .الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

على اإلطار  عاإلطالإفادة الباحثين في ميالد بحوث جديدة في هذا المجال، وذلك من خالل  -34

النظري للدراسة وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، وإمكانية تطبيق دراسات مشابهة علـى  

  .عينات أخرى في مواضيع تربوية
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  :ةفرضيات الدراس

  :االتيةسعت الدراسة إلى فحص الفرضيات الصفرية 

االتصـال  في مشـكالت  ) α=0.05( عند مستوى الداللة ةيإحصائ ةال توجد فروق ذات دالل -1

وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسـطينية تعـزى   ) الماجستير( بين طلبة الدراسات العليا

  .لمتغير الجنس

في مشـكالت االتصـال   ) α=0.05( عند مستوى الداللةة إحصائي ةال توجد فروق ذات دالل -2

لفلسـطينية تعـزى   وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ا) الماجستير( بين طلبة الدراسات العليا

  .ةلمتغير الكلي

في مشـكالت االتصـال   ) α=0.05( عند مستوى الداللةة إحصائي ةال توجد فروق ذات دالل -3

وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسـطينية تعـزى   ) الماجستير( بين طلبة الدراسات العليا

  .لمتغير العمر

في مشـكالت االتصـال   ) α=0.05( لةعند مستوى الدالة إحصائي ةال توجد فروق ذات دالل -4

وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسـطينية تعـزى   ) الماجستير(بين طلبة الدراسات العليا 

  ).الماجستير(لمتغير عدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الدراسات العليا 

  :حدود الدراسة

المسجلين في الجامعـات  ) الماجستير( هذه الدراسة على جميع طلبة الدراسات العليا تقتصر -1

  .)أبو ديس -جامعة القدس –جامعة بير زيت –جامعة النجاح الوطنية( التالية الفلسطينية

  ).2007-2006(تم أجراء الدراسة في العام الدراسي  -2

نتائج الدراسة بالخصائص العلمية لألدوات المستخدمة لجميـع البيانـات الالزمـة     تتصف -3

  .للدراسة
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  :لحات الدراسةمصط

  :اإلجرائية فيما يلي عرض لمصطلحات الدراسة

  :االتصال

، سـواء أكانـت   الطلبة وأعضاء هيئة التدريسهو عملية تبادل المعلومات واألفكار بين 

إلـى الكـالم    الطالـب ثقافية، وتنبع من حاجة  ماجتماعية أأم عملية  امأفكار ذات طبيعة علمية 

  ).1976 فهمي،( ئة التدريسعضو هيواالستماع و التفاعل مع 

  :االتصالمشكالت 

بـين  واألهداف المرجـوة  عملية تبادل المعلومات و األفكار هي كل ما يعترض تحقيق 

وتشـمل   من قبل الباحث تم إعدادها ةستبانإوتقاس هذه المشاكل ب ،الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

  .وأخيرا المادية ،عيةواالجتما ،والنفسية ،والفنية ،التنظيمية :أربعة مجاالت هي

  : عضو هيئة التدريس

هو المدرس الذي يحمل رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مسـاعد ويقـوم بمهـام    

  .في الجامعات الفلسطينية) الماجستير(التدريس لطلبة الدراسات العليا 

  :الطلبة

لكليـات  وفـي مختلـف ا   ،)الماجستير( هم الطلبة المسجلون في برنامج الدراسات العليا

  .2006/2007والذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية للعام الدراسي 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري :أوال 

  مفهوم االتصال

  لعناصر عملية االتصا

  االتصاالت) أشكال(أنواع 

  اللغة واالتصال

  وظائف االتصال

  أهمية االتصال

  مشكالت االتصال

  الدراسات السابقة :اثاني
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري :أوال

  Communication: مفهوم االتصال

وعملية االتصال  .االتصال عملية ضرورية في المجتمعات والمنظمات بمختلف أنواعها

علماء اليـوم إلـى أن   ويشير ال .ضرورية كونها تشكل احد العناصر المهمة في التفاعل اإلنساني

المجتمعات وتطورهـا علـى    مإذ يتوقف تقد ،مدى تقدم المجتمعات ةكبير بدرجةاالتصال يحدد 

يؤدي غيابهـا   فاالتصاالت الفعالة في المجتمع تؤدي إلى تقدمه بينما .مدى فعالية نظام االتصال

  .غيابها يبقى المجتمع على ما هو عليهإلى بقاء 

مجتمعات مصغره وبالتالي فكما أن االتصال مهم في المجتمع  أما المؤسسات فما هي إال

، فوجود نظام اتصال فـي  المكونة لهذا المجتمع أيضا في المؤسسات ةفهو ذو أهمية بالغ ،الكبير

ويمكـن   ،المؤسسة يساعد على تبادل وجهات النظر بين العاملين في مختلف المستويات اإلدارية

التي تواجهه، كما يمكنه من في المشكالت لعمل والمشاركة من الوقوف على مدى سير اين المدر

  .)1997 ،الزعبي وعبيدات(ومعرفة الجوانب المهمة في عملهم  ،التعرف على العاملين

فالمكونـات   .فاالتصال هو عبارة عن تبادل المعلومات واألفكار بين شخصين أو أكثـر 

 وإذا مـا وجـد    .شخصـين أو أكثـر  وان يتم بين  ،حدوث التبادل: األساسية لهذا التعريف هو

ولكي يحدث التبادل يجب أن  .اإلداري فان التبادل يتم بينه وبين شخص أخر على األقلالشخص 

ويتضح من هذا أن االتصال عملية ديناميكيـه   .يستجيب مستقبل أو متلقي المعلومات بطريقه ما

ه فهي ليست عمليـة اتصـال،   فإذا كان الفرد يخاطب ذات ،ذات اتجاهين هما اإلرسال واالستقبال

فـإذا كانـت الفكـرة     ،الن االتصال ال يتحقق من اتجاه واحد، بل يتضمن مشاركة طرف أخر

أما إذا كانت  ،فان االتصال يحقق أغراضه بفاعلية ،تعبر عما قصده الرئيس نالمنقولة للمرؤوسي

وفي هذه الحالة فـان   ،الةفان االتصال لم يتم بطريقة فع ،الفكرة المستقبلة ليست هي كما تم نقلها
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، وإنما عبر عن ذاته فقط طالما أن الطرف األخر لم يستقبل المعلومات لالمرسل لم يقم باالتصا

  ).  1994 ،حنفي(كما يفهمها المرسل 

  :وهناك عدة تعريفات لالتصال ومنها

  :للالتصا المعنى اللغوي

إال "قال تعالى ) أي بلغوصل إليه وصوال، (، أي البلوغ من الوصل ذةخوأكلمة اتصال م

أي تلطف فـي الوصـول   (أي يتصلون وتوصل إليه  ∗".ثاقيْ مِ  مْ ھُ نَ يْ بَ وَ  مْ كُ نَ يْ بَ  مٍ وْ ى قَ إلَ  نَ لوُ صِ يَ  الذينَ 

  ).  1938الرازي، (ووصله توصيال إذ أكثر من الوصل ) إليه

ووصـل الشـيء واليـه    ... يصل فالن وصـوال (وفي المعجم الوسيط في مادة وصل 

  ).1960مصطفى وآخرون، ) (صله وصال أي بلغه وانتهى إليهوصوال، وو

المأخوذة من ) communication(كلمة ) 1971(ويعرف  البعلبكي في قاموسه المورد 

أي عام، ذلك أن الفرد حين يتصل بفرد آخـر   commonبمعنى  Communis ياألصل الالتين

  : موضوع االتصال بأنها فانه يستهدف عادة الوصول إلى اتفاق عام أو وحدة فكره بصدد

  .معلومات مبلغة -1

  . رسالة شفوية أو خطية -2

  .اآلراء أو المعلومات عن طريق الكالم أو الكتابة أو اإلشارات أوتبادل األفكار  -3

  . شبكه تليفونية، شبكة طرق، ووسائل اتصال عموما -4

                                                 
    90آية  ،سورة النساء ،القرآن الكريم ∗
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  :المعنى االصطالحي لالتصال

الديناميكية التي يؤثر فيها شخص ما سواء بقصد  يمكن تعريف االتصال بأنه تلك العملية

على مدركات شخص آخر من خالل مواد أو وسائط مستخدمة بأشـكال وطـرق   ، أو بغير قصد

  :ويتضمن هذا التعريف عددا من خصائص االتصال األساسية وهي، رمزية

  .أن االتصال دينامي وأنه مستمر ويتطلب ربط الجسد والطاقة بالعمل -1

  .غير قصدعن شخص وآخر وأنه قد يتم عن قصد و أنه بين -2

  .أنه يؤثر على مدركات الفرد -3

أنه يستخدم مواد ووسائط بأشكال وطرق رمزية أي أنه بشكل عام يتضمن استخدام التعبيـر   -4

التجريدي الذي يحاول المرسل من خالله نقل معنى محدد إلى المستقبل وانه يسـتخدم وسـائط   

  ).1998 ،الطويل(وقنوات متنوعة 

بأنه الفعل الذي يتضمن نقل أو إرسال إشارة أو ) Charles, 1958(وقد عرفه تشارلس 

رمز منطوقا أو مكتوبا أو مصورا، من مصدر معين إلى جمهور معين عن طريـق وسـيلة أو   

الوسائل االتصالية التي تعمل كقنوات للتواصل، وذلك بقصد التأثير في رأي أو فعل أو  نأكثر م

  .  مجموعة من الجماهير جمهور أو

فقد عرفه بأنه تبادل المعاني عـن طريـق الكلمـات أو    ) koontz, 1968(أما كونتز   

المكاتبات والوسائل المختلفة، ونقل المعلومات من فرد ألخر سواء كان بـين االثنـين عالقـات    

  .أن تكون هذه المعلومات مفهومة للطرف اآلخر وهو المستقبل طسلبية بشر وايجابية أ

بأنه الخطوات التي يقوم بها الرؤساء إلحداث تأثير معين ) ,1962Davis( زوعرفه ديفي

  .ورد فعل لدى جميع العاملين بالمؤسسة
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والمستقبل تبعا للرسـالة   لبأنه عملية تفاعل وتأثير بين المرس) 1993(وعرفه القريوتي 

أخر، وان ينقـل إليـه   بأنه إقامة عالقات بين شخص و) 1978(ويعرفه عبد الوهاب . المرسلة

  .خبرا، أو فكره، أو إحساسا، أو تصورات حول موضوع معين

  :عناصر عملية االتصال

مهما تعددت أشكال عمليات االتصال وإمكاناتها ومجاالتها، نجد أن عناصرها تكاد تكون 

  -:هي) 1998سالمه، ( كما أشار ثابتة، وهذه العناصر

  )Sender(المرسل : أوال

الذي يصفها في كلمات أو حركات أو إشـارات أو صـور ينقلهـا     هو مصدر الرسالة

  :لآلخرين وهذا المرسل قد يكون

كالمحاضر في غرفة الصف فهو النقطة التي تبـدأ منهـا عمليـة االتصـال      :اإلنسان -  أ

  .التربوي

كما في حالة الحاسوب المزود للمعلومات المخزنة والتي يحصل عليهـا الطالـب    :اآللة -  ب

 .آلليعن طريق االتصال ا

  )Receiver(المستقبل : ثانياً

هو الشخص أو الجهة الذي توجه إليه الرسالة ويقوم بحل رموزها وتفسير محتواها وفهم 

  .معناها وقد يكون شخصا واحدا أو مجموعة من األشخاص

  )Message(الرسالة : ثالثاً

  :تعرف الرسالة بأنها

  .لالمحتوى المعرفي الذي يريد المرسل نقله إلى المستقب -1
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 .الهدف الذي تسعى عملية االتصال ككل لتحقيقه -2

مجموعة من الرموز المرتبة التي ال يتضح معناها إال من نوع السلوك الـذي يمارسـه    -3

 .المستقبل

  )Communication Channel(قناة االتصال : رابعاً

وهي الرسالة نفسها للتأكيد على أهميتها وتسمى أيضا الوسيلة وهي القنـاة أو القنـوات   

لتي تمر من خاللها الرسالة بين المرسل والمستقبل وهي كثيرة ومتنوعة، ابتداء مـن الصـوت   ا

والتلفون والتلفاز  العادي للمرسل، باإلضافة إلى الكتب والمطبوعات واللوحات والرسوم واألفالم

  .وانتهاء بالحاسوب والتعليم المبرمج والراديو 

  )Feed Back(التغذية الراجعة  :خامساً

ملية تعبير متعددة األشكال تبين مدى تأثر المستقبل بإحدى وسائل المعرفة أو مدى هي ع

تأثير تلك الرسائل على هذا المستقبل أو قياس فعالية الوسيلة أو قناة االتصال التي استخدمت في 

توصيل الرسالة وهل استطاع المرسل خلق جو من التفاعل والمشاركة مـع المسـتقبل لدفعـه    

  .سالة والتأثر بهاالستيعاب الر

  )Noise(التشويش : سادساً

  -:قد يحدث التشويش بأي مرحلة من مراحل االتصال وهناك نوعان من التشويش

وهو أي تداخل فني يطرأ على إرسال اإلشـارة مـن المرسـل إلـى     : التشويش الميكانيكي -1

  .المستقبل

س فهم بعضهم الـبعض ألي  وهو الذي يحدث داخل الفرد حينما يسئ النا: التشويش الداللي -2

   .سبب باستثناء التشويش الميكانيكي
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  :أشكال االتصاالت

   Formal Communication ةاالتصاالت الرسمي: أوال 

تتبع االتصاالت الرسمية البناء الرسمي للنظام وقد تكون قنواتها طولية هابطة أي مـن  

أو عرضية جانبية أو قطرية وذلـك   القمة إلى القاعدة أو طولية صاعدة أي من القاعدة إلى القمة

  :على النحو التالي

  االتصاالت الهابطة أو اتصاالت القمة بالقاعدة -أ

وهي من أقدم أنواع االتصال المنظمة، وتعتبر المدرسة الكالسـيكية هـذا النـوع مـن     

واألمر مـا زال كـذلك فـي    . االتصال وسيلة النظام لنقل أوامر وتعليمات إدارتها للعاملين فيها

المنظمات الحديثة حيث تنقل اغلب األوامر والتعليمات والمعلومات التي يريد إداريو قمة هـرم  

خمسة أنواع من ) Katz )1983وكاتز  Kannالنظام أن ينقلوها إلى العاملين فيه وقد حدد كان 

  :الرسائل يتضمنها هذا النوع من االتصاالت وهي

تحقيق المهمة ولها عالقة مباشرة بمشكالت توجيهات متعلقة بالعمل، وهذه توضح كيفية  -1

  .العمل والمهارات المطلوبة له

عقالنية العمل ومنطقيته وهذه توفر للعامل الفهم الكامل لعمله وعالقة عمله بإعمال اآلخرين  -2

  .في النظام

والتعليمات والفوائد التي تعتبر حقـا   السياسة واألساليب وهذه لتعريف العاملين بالممارسات -3

من حقوقهم كعاملين في النظام المعين، وهذه تشمل التعيين واالستغناء عن الخدمـة، والتأديـب   

  .واإلجازات والمكافآت والزيارات والترقيات وأية فوائد ثانوية ملحقة أخرى

  اتصاالت رسميه هدفها تحقيق نوع من التغذية الراجعة -4

دئ ووجهات نظر تعمـل علـى بعـث    اتصاالت رسميه هدفها تشريب العاملين أفكارا ومبا -5

  .حماسهم لدعم أهداف النظام
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واتصاالت قمة الهرم اإلداري بقاعدته تتم بوسائط عده منها ما هو مكتـوب مثـل النشـرات     

ومنها ما هو شـفهي مثـل اللقـاءات واالجتماعـات      ،والدوريات والتقارير الفصلية أو السنوية

  ).1998الطويل، ( ن في النظاموالمناقشات العامة التي تشمل مختلف العاملي

  الصاعدة أو اتصاالت قاعدة الهرم التنظيمي للنظام بقمته تاالتصاال -ب

رئـيس   إلـى مـن المرؤوسـين    الصاعدةاالتصالية  لالرسائالصاعدة هي  تاالتصاال 

ولهذا يسمى أحيانا االتصال من أسفل إلى أعلى، فإذا كان االتصال من أعلى إلى أسفل المؤسسة 

في اغلب المؤسسات على إعطاء األوامر والتعليمات فان االتصال من أسفل إلى أعلـى  يقتصر 

 ،إطراء أو مـديح : ويمكن تحديد قنواته. يكاد ينحصر بتقديم الشكاوى والتقارير العامة والطلبات

بدا يتزايد هذا النـوع  ولقد . اتصاالت هاتفية ،احتفاالت ،اجتماعات ،اقتراحات ،تقارير ،شكاوى

وقد أكدت البحوث اإلدارية على  .تصاالت مع تنامي مدرسة العالقات اإلنسانية في اإلدارةمن اال

أهميته وأثره على رفع معنويات العاملين وعلى توفير مناخ صحي في النظام ييسر لـه تحقيـق   

  .هدفه

  :وظائف مهمة منها تولهذا النوع من االتصاال 

  .ها على اتخاذ القراراتيزود إدارة المؤسسة بالمعلومات التي تساعد -1

  .يساعد الموظفين على التخلص من ضغوط العمل واحباطاتة -2

  .يسمح للمرؤوسين بالمشاركة في اتخاذ القرار اإلداري-3

  .يقدم تقارير ايجابية أو سلبية عن اآلخرين -4

  .اإلجابة عن األسئلة الواردة من أعلى -5

  :ويمكن أن تتم بأساليب عدة منها 

  .الفردية تالمقابال-1
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  .التقارير -2

  .)1999الطارق، (. االجتماعات العامة-3

  االتصاالت األفقية -ج

ويقصد بها تلك االتصاالت التي تتم بين موظفي المستوى الواحد في المؤسسة بهـدف   

 ،وهذا النوع من االتصال يوفر مشقة االتصال عبـر التسلسـل الهرمـي    .التنسيق بين جهودهم

  -:ن االتصال إلىويؤدي إلى هذا النوع م

كعقد اجتماع ألعضاء دائرة واحدة او قسم واحد لمناقشة مشـكلة مـا    .التنسيق للقيام بمهمة -1

  .والبحث عن الحلول لها

كاجتماع أعضاء دائرة واحدة مع أعضاء دائـرة أخـرى لتبـادل آخـر      .تبادل المعلومات -2

   .المعلومات حول أوضاع المؤسسة

ء دائرة أو دائرتين ليناقشوا صراعا قد نشب بين أعضاء دائرة أعضاكاجتماع  .حل الصراع -3

األفقي في هذه الحالة يسهل عملية التنسيق بين الدوائر المختلفة  لفاالتصا .واحدة أو بين دائرتين

وفي بعض األحيان يحل االتصال األفقـي   ،ويقلل من الجهد والوقت الالزمين لتبادل المعلومات

عطية (في حالة اتخاذ القرار أو فض النزاعات دون تدخل اإلدارة  محل االتصال الصاعد خاصة

  .)1991وغباري،

   القطرية تاالتصاال -د

وغير متوقعة  ،نوع آخر من من أنواع االتصاالت المؤسساتية والتي تكون فجائية وهي

والتي ال يمكن استعمال أي نوع مـن   ،أي أنها تحدث في مواقف وأحوال خاصة جدا .أو معتادة

أن هذا النوع من االتصال يعتبر اقل وسـائل وطـرق    ،معنى ذلك .واع االتصال األخرى فيهاأن

إال  ،االتصاالت استخداما داخل المؤسسات على اختالف أنواعها ومجاالتها واهتماماتها وعملهـا 
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 أنها تعتبر ذات أهمية خاصة في المواقف واألحداث التي ال يمكن لألفراد القيام بها بكفاءة ونجاح

    .) 2000 ،سامية(من خالل وسائل االتصال األخرى 

    Informal Communication: االتصاالت غير الرسمية :ثانيا

 ،إلى االعتبارات الشخصية بين األطراف المعنيـين  دالتي تتم باالستنا تصاالتاالوهذه 

لشخصـية  وهي تلعب دورا مهما في تعضيد التفاعالت ا .وال يكون محددا بأية اعتبارات أخرى

بين العاملين على اختالف مستوياتهم بصورة تؤدي إلى توحيد المنظمة وجعلها كالجسد الواحـد  

إال انه يخشى أن توظف في صورة سلبية مما ينذر بتفكك المنظمـة  . إذا وظفت بصورة ايجابية

   .وشرخ وحدتها وتهديد فعاليتها وعملها

وطالما أن الشائعات تنتقل بشـكل   ،يوتعتبر الشائعات أكثر ما ينقل بالطريق غير الرسم

بكثيـر   أكثر ،حيث يمكن االستفادة منها .وفعال فان على المنظمة أن ال تتشاءم من ذلك ،سريع

دور المؤسسة في أن تبث الشائعات الجيـدة  وذلك يكون من خالل  ،التي تنجم عنها من المساوئ

وذلك حتى يصبح هناك جـو مـن   بعد كل شائعة،  ،باستمرار وان تدعم ذلك بسلوك فعلي أحيانا

    .)1998 ،ماهر(الثقة في مثل هذه الشائعات التي تروجها 

  :اللغة واالتصال

يسـتعمل الرمـز    يمتاز اإلنسان عن غيره من المخلوقات بأنه الكائن الحي الوحيد الذي

أو  ،أو كلمـة  ،صـورة  والرموز قد تكون. للداللة علي المعاني أو التعبير عن أفكاره وعواطفه

وقد منح اهللا  .غير ذلك أو حركة تصدر عن جزء من أجزاء الجسم أو ،أو نغمة أو راية ،إشارة

ويمكـن  . لتعبير والتفاهم بين البشـر ا وهي أهم أدوات ،اإلنسان العقل ومكنه من استخدام اللغة

ي لقدرة االتصالية بين الناس والتي تقوم عل القول إن الجهاز العصبي لإلنسان والعقل هما أساس

االتصال علي تجسيد المعاني واألفكار في صـور  هذا ويعتمد  .الذات تبادل الرموز والتعبير عن

أنواع الرموز وأقدرها علي نقل قى وتعد الرموز اللغوية أر. وأشعار أو رسوم أو ألفاظ أو أنغام
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 نوعين من أنواع بناء علي ما تقدم يتضح أن هناك .الوضوح ىمن مجال الغموض إل المدركات

  :وهما االتصال

   Non- Verbal Communicationاالتصال غير اللفظي  :أوال

ذلك النوع من االتصال الذي تستخدم فيه التصرفات واإلشـارات وتعبيـرات   ويقصد به 

متحركة فـإذا اقترنـت    ةلفت وأ ةاإلشارة لغة منظورف، ةمعين الوجه والصور وكلها رموز لمعان

  .عظيما م أثرت تأثيرااإلشارة باللفظ في موضوعها المالئ

وتشتمل هذه المجموعة من االتصاالت على كل أنواع االتصاالت التي تعتمد على اللغة 

معينة إلى إنسان أخر حتى يصبح مشتركا معه في الخبـرة والتواصـل    ةغير اللفظية لنقل فكر

  :وتقسم إلى ثالث لغات وهي

يستخدمها اإلنسان فـي التفـاهم مـع    وهي تتكون من اإلشارات المختلفة التي : لغة اإلشارة -1

 .التفاهم مع الصـم  كإشارات ،من اإلشارات البسيطة األحادية إلى اإلشارات المعقدة ءغيره ابتدا

يريده مـن   امجموعة حركات يأتيها اإلنسان لينقل إلى الغير موهي  :لغة الحركة أو األفعال-2

   .أو أحاسيس معان

غير اإلشارة والحركة للتعبيـر   ،ستخدمه مصدر االتصالويقصد باألشياء ما ي :لغة األشياء -3

فارتداء اللون األسود في كثير مـن المجتمعـات    ،وأحاسيس يريد نقلها إلى المستقبل عن معان

كما هو الحال في المجتمع الفلسطيني، في حين هناك مجتمعات يقصد به إشعار اآلخرين بالحزن 

 فهمـي ( ة ذاتها كما هو الحال في مصر والسودانأخرى ترتدي اللون األبيض للتعبير عن الفكر

  .)1995 وبدوي،
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  :Verbal Communicationاالتصال اللفظي : ثانيا

  :يقسم االتصال اللفظي إلى قسمين وهما

  :االتصال الشفوي -1

حيث يـتم نقـل    ،وهو االتصال الذي يتم بين المرسل والمستقبل بواسطة اللغة المنطوقة

المستقبل مباشرة وجها لوجه، أو بطريقة غير مباشرة باستعمال وسـيلة  المعلومات بين المرسل و

شخصـية، أو   لقـاءات وتكون على شكل مؤتمرات واجتماعات أو  ،الهاتف، أو بإرسال مندوب

وتعتبر هذه الوسيلة من أكثـر   ،جماعية تهدف إلى البحث عن حلول للمشاكل التي تواجه العمل

  .دفالوسائل ايجابية وأسرعها وصوال لله

ويتمثل باستعمال الرسائل ويكون على شـكل تقـارير،أو مـذكرات، أو     :االتصال الكتابي -2

وهنا تبرز إمكانيـة تحريـف وتشـويه المعنـى      ،اقتراحات، أو أوامر، أو تعليمات، أو شكاوى

المقصود إما بسبب عدم قدرة المرسل على ترجمة أفكاره ومعلوماتـه إلـى كلمـات واضـحة     

  ).1995فهمي وبدوي، (عدم قدرة المستقبل على فهم ما جاء به المرسل أو بسبب  ،ومفهومه

  :وظائف االتصال

ـ  عديـدة وتعليمية  ةوثقافي ةأن لالتصال أبعادا اجتماعي ) 2004(وقد أشار زكار   :يوه

منعزلة داخل المجتمع تـرتبط   ةيعتبر ظاهر ،كان نظام االتصال في الماضي -:البعد االجتماعي

ونادرا ما كان يولى قـدر كـاف مـن     ،وتنفصل عن سائر جوانب المجتمع ،اأساسا بالتكنولوجي

 ،واعتماده على الحياة الثقافيـة  ،التفكير لمكانته في النظام السياسي والتقائه مع البنى االجتماعية

والـى   ،يمضي المجتمع إلى اختيارات خاطئة أو أولويات غير صحيحة أنوهكذا كان باإلمكان 

سية غير المالئمة أو إلى تكريس الجهود البتكارات تكنولوجية لم تكـن هنـاك   انتقاء البنى األسا

لكنة حاليا يعتبر نظام االتصال وعلى نطاق واسع عملية اجتماعيـة يتعـين    ،حاجة حقيقية إليها

    .دراستها من جميع زواياها وفي إطار اجتماعي واسع إلى أقصى حد
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 ،السلطات المطلقة المهيمنة على كل شيءلقد كان ينظر لالتصال على انه قوة مرتبطة ب

حيث حدث نوع من المغاالة في تقدير قدرة االتصـال   ،لكن البحوث الحديثة دحضت هذا الرأي

فـي   ،وتحقيق التجانس فيما بينهم وتطويعهم وفق ثقافتهم ،على تحريك الناس وتنشئتهم اجتماعيا

ومهما يكـن فـان    ،ها وسائل االتصالحين لم تقدر حق قدرها أثار التنميط والتشويه التي تحدث

يعتقد أن وسـائل االتصـال تخلـق     نفهناك م ،تشكيل المواقف يوسائل االتصال تلعب دورا ف

بدال من تقديم دائرة أوسع من المعـارف ومجموعـه مـن اآلراء     ،إدراكا وهميا للعالم الحقيقي

لتنميط االجتماعي عن فصـد  وهي تستطيع أن تتسبب في االغتراب الثقافي وا ،الختيار فيما بينها

  .وليس هناك مكان في العالم بعيدا عن هذا الخطر .أو غير قصد

وال شك أن وسائل االتصال تعزز قبول األفكار المعتمدة من السـلطات علـى حسـاب    

وإذ تعمل وسائل االتصال في طريق ذي اتجاه واحد فإنها تنجح  ،التفكير المستقل والحكم النقدي

وذلك بـين الجمهـور مـا ال     ،يم والمعايير التي تأخذ بها المجموعة المسيطرةأحيانا في نشر الق

يستطيع أن يعثر فيها على أي تعبير عن اهتماماته وتطلعاته، ولكن مع ذلك فان وسائل االتصال 

وان لـم   ،وتطلعات بديلـة  ،استطاعت في بعض الحاالت أن تقدم للجمهور صورة حية عن حياة

نتيجة ذلك هو إضفاء طابع مشروع على القيم الثقافية المضادة وعلى وكانت  .ذلك عن قصديكن 

   .أشكال متنوعة من االحتجاج

يسـتطيع أن   فهو ال ،برغم قوته ليس مطلق السلطات ،وعلى كل األحوال فان االتصال

حيث يكون االتصال أكثـر   ،وال جوهر الحياة االجتماعية ،يغير فحوى العالقات بين األشخاص

ويكون للرسائل المنقولة انعكاس فعلي علـى   ،ا تعزز تأثيره عوامل اجتماعية أخرىفعالية عندم

يمكن استخدامها من اجل الخيـر   ،وان كل مرافق االتصال ،الرأي العام أو في المصالح القائمة

وتقع مسؤولية الحد من هذه المخاطر وتصحيح االنحرافات على عاتق واضعي سياسـة   ،والشر

مكـن  ال ي بأنهـا  ، توجد في كافة المجتمعات قوة أخرى يتعين االعترافومع ذلك ال ،االتصال

  .إلزامها باتخاذ مواقف سلبية
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نعنـي  " الثقافـة "فإذا اسـتخدمنا مصـطلح    ،هناك تكامل بين الثقافة واالتصال -:ثقافيالبعد ال 

الحيـاة  مجموعة انجازات اإلبداع اإلنساني وإذا اعتبرنا مصطلح الثقافة تجسيدا لكل ما يسـمو ب 

وعلى ضوء هـذا   ،اإلنسانية على المستوى الحيواني لنضم كافة جوانب الحياة وكل طرق التفاهم

عنصر أساسي في كافة نواحي الحياة ومن ثـم   ،بين الناس واألمم على حد سواء ،فان االتصال

صال هي إذ أن وسائل االت ،ويعتبر دور االتصال بمثابة دور الناقل األساسي للثقافة .في كل ثقافة

وعلى تعزيـز ونشـر األنمـاط السـلوكية      ،أدوات ثقافة تساعد على دعم المواقف والتأثير فيها

وفي تيسـير   ،وهي نلعب دورا أساسيا في تطبيق السياسات الثقافية ،وتحقيق التكافل االجتماعي

  .إضفاء طابع ديمقراطي على الثقافة

األساسية فـي الحصـول علـى    ة الوسيل ،وتشكل وسائل االتصال بالنسبة لماليين البشر

كذلك فلالتصال دور في تدبير شـؤون المعرفـة وتنظـيم     ،الثقافة وجميع أشكال التعبير الخالق

وهـو   ،وبخاصة جمع المعلومات العلميـة ومعالجتهـا واسـتخدامها    ،الذاكرة الجماعية للمجتمع

ن التطـور السـريع   ومع ذلك ففي هذا المجال فـا  ،جتمعيستطيع إعادة صياغة القلب الثقافي للم

وعلى الرغم من القدر  .التي تمد سيطرتها على الثقافة ،المصنعةللتكنولوجيا الجديدة ونمو البنى 

        .ال يزال يحتفظ بأشكاله التقليدية القائمة على التبادل بين األفراد ،الهائل من التغيير الثقافي

معظم البلدان والتوسع فـي األشـكال    يأدى التطور السريع في علم االتصال ف -:البعد التعليمي

حيث أن هنـاك   ،المختلفة لالتصال إلى فتح آفاق جديدة ومضاعفة الروابط بين التعليم واالتصال

وفي حـين   ،ويؤدي االتصال إلى خلق بيئة تعليمية ،زيادة واضحة في الطاقة التربوية لالتصال

صال يصبح هو نفسه وسـيلة وموضـوعا   يفقد النظام التعليمي احتكاره لعملية التربية، فان االت

وكيـف   ،وفي نفس الوقت أداة ال غنى عنها لتعليم الناس كيف يتصلون على نحو أفضل ،للتعليم

  .وهكذا توجد عالقة متبادلة بين االتصال وبين التعليم ،يحصلون على منافع اكبر

النساء الذين إن وسائل االتصال تعادل المدرسة بالنسبة ألعداد ال حصر لها من الرجال و

حتى ولو لم يستطيعوا أن يحصلوا منها إال على العناصر التي يتسم مغزاهـا   ،حرموا من التعليم

والدليل على ذلك األهمية التعليمية للرسـائل   ،بأقل من الثراء ومضمونها بأكبر قدر من البساطة
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وقد يكون . م والمجتمعأو على العكس مضمونها المضاد للتعلي ،واألنباء التي يتم بثها عبر العالم

حتى فـي الحـاالت التـي ال     ،من الصعب أن ننكر األثر التربوي لوسائل االتصال بصفة عامة

ويتمثل دور االتصـال فـي التربيـة وفـي التنشـئة       .يكون فيها لمحتوى الرسالة طابع تربوي

ـ  ،االجتماعية  ،المجتمعفي انه ينبغي لالتصال أن يفي بأقصى قدر ممكن من احتياجات التنمية ب

كما أن وجود االتصال في كل من مكان في المجتمع الحديث هـو  .وان يعامل كسلطة اجتماعية

المـواطنين   إغـراق  أدىوقد  ،عالقة على ظهور إطار جديد للشخصية يتسم بطابع تربوي قوي

وان  ،من المعلومات إلى خلق انطباع بان االنتفاع بالمعرفة قد أصـبح حـرا  بقدر متزايد دوما 

  .ارق االجتماعية يمكن القضاء عليهاالفو

إن أنماط االتصال تكون جزا من مجموعة التحوالت التي أدت إليها تغيـرات تدريجيـة   

وان تأثير التكنولوجيا يختلف تبعا للظروف النفسية والفكريـة واالجتماعيـة والثقافيـة     ،بالبيئة

ظم المجتمعات إلى التخلـي  كما اضطرت المدارس والكليات في نع .لألفراد الذين يتعرضون لها

ويطرح ذلـك   ،نظرا الن االتصال يؤدي جانبا كبيرا من وظيفتها التقليدية ،عن احتكارها للتعليم

للمعرفـة وان   األساسـي فقد كانت المدرسة المصـدر   ،قضية إعادة النظر في وظائف المدرسة

وكـان   .الصناعية المدرس هو الشخص المعتمد رسميا لتقديم هذه المعرفة وذلك في المجتمعات

على المدرسة في معرفته بالعالم وفي مقدرته على التحكم في أنماط  سالفرد بالمس يعتمد باألسا

المدرسـة  (أما اليوم وفي معظم المجتمعات يعمل النظامان  ،السلوك بما يمكنه من أن يندمج فيه

فالنظـام   ،ل الفردفي تنافس وبذلك تخلقان التناقضات بل المشكالت الصعبة في عق)  واالتصال

بموضوعات الساعة وكل ما التعليمي يتعارض مع نظام االتصال الذي يتيح معرفة كل ما يتعلق 

واليوم يعتبر هذا التعارض مقبوال في المجتمعات الغنية حيث يكون التبذير هو القاعدة  ،هو جديد

ك فان وسائل االتصـال  ومع ذل ،إال انه ال يتماشى مع أوضاع البلدان النامية ،في معظم األحيان

تملك الوجهة العملية مقدرة هائلة على نشر المعلومات والمعرفة بحيث ال يستطيع أي مجتمع أن 

طريقة دمج وتركيب وتحليل المعارف وتضطلع المدرسة إلى حد ما  بوظيفة تعليم  ،يستغني عنها

  .والمعلومات المشتقة من الخبرة وفهم اللغات التي تصف العالم وتفسره
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 والـدبس كما يراها عليـان  من هذه األبعاد تنبثق وظائف االتصال التي يمكن حصرها و

  :باالتي )1999(

  :الوظائف التعليمية والمعرفية -1

بهـدف تنـويرهم ورفـع     ،وتتمثل في نقل المعلومات والخبرات واألفكار إلى اآلخرين

 ،داث والظـروف االجتماعيـة  حألوتكييف مواقفهم إزاء ا ،مستوياتهم العلمية والمعرفية والفكرية

وإكسابهم المهارات المطلوبة التي تساعدهم في حيـاتهم   ،وتحقيق تجاوبهم مع االتجاهات الجديدة

  .الشخصية والوظيفية

   :الوظائف االقناعية -2

ذه الوظيفة لالتصال تساعد النظام االجتماعي والسياسي في تحقيق االتفاق واإلجمـاع  وه

طريق اإلقناع وضمان قيام كل فرد بالدور المطلوب منـه   المختلفة عن بين أفراد المجتمع وفئاته

أما القصد من وظيفة اإلقناع لالتصال فهي إحداث التحـوالت   .تجاه المجتمع ومؤسساته المختلفة

تساعد النظـام  ة أو التغيرات المطلوبة في وجهات نظر المجتمع حول حدث معين أو فكره معين

  .والتأكيد عليها ةتثبيت وجهات نظر وأفكار قائمأو  ،االجتماعي أو السياسي

  :الوظائف الترفيهية -3

يلعب االتصال دورا في الترويح عن أفراد المجتمع وتخفيـف أعبـاء الحيـاة اليوميـة     

وذلك من خالل البرامج الترفيهية التي من شانها الترويح عن نفوس النـاس وإدخـال    ،ومتاعبها

  .فنية متعددة وجذابة تستهوي جمهور المستقبلين السرور إلى نفوسهم من خالل برامج

  :الوظائف الثقافية -4

ومن مجتمـع   ،ومن فرد إلى فرد ،خالل نقل التراث الثقافي من جيل إلى أخروتتم من 

  .كذلك المساهمة في تنشئة جيل جديد متفاعل مع ثقافة وتراث المجتمع .إلى مجتمع
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  :أهمية االتصال

اديمي أثرا كبيرا ذا أهمية خاصة في المؤسسات التعليميـة  إن لالتصال التربوي أو األك

النظامية وغير النظامية فعلى سبيل المثال في الجامعات يتم التفاعل المباشر بين األستاذ والطالب 

على مدى نجـاح األسـتاذ فـي تفعيـل     ه والذي يعتمد بدور ،في قاعة المحاضرات أو خارجها

خالل األنشطة والفعاليات المباشرة وغير المباشرة التـي   مهارات االتصال بينه وبين الطلبة من

  .تتم داخل المحاضرة وخارجها

وعلى هذا فان جودة عمل أي مؤسسة تعليمية في العصر الحاضر، الذي يتميز بالتقـدم  

والواقـع أن   ،جودة نظام االتصال بها ىالمعرفي والتكنولوجي الهائل، يتوقف وبدرجة كبيرة عل

فمساعدة الطالب على االتصال بفعالية ما هو إال احد  ،ة ما هي إال عملية اتصالالعملية التعليمي

فمهارات المدرس الجيد  .األهداف التربوية التي تسعى أي مؤسسة تعليمية لتحقيقها في المستقبل

والطالب هو األخر يحتاج إلى أن يتصل بالمدرس لكي يتمكن  ،تكمن في كيفية اتصاله مع طلبته

   .راك مستوى تقدمة حتى يوفر ما يناسبه من عمل تعليمياألخر من إد

أهمية االتصال في المؤسسات التربوية في عدد من النقاط ) 2003(ولقد لخص العجمي 

  :منها

 ايكون له دور أساسي في تناول المشكالت التي تنشأ في المؤسسـات التربويـة ودراسـته    -1

  .ووضع الحلول المناسبة لها والمقترحات لحلها

  .ةانه وسيلة فعالة في إحداث التأثير المطلوب على أفراد األجهزة التنفيذي -2

انه وسيلة مهمة في توحيد الجهود المختلفة في تنظيم وإحداث التغيير المطلوب فـي سـلوك    -3

  .األفراد

  .له األثر البالغ على المناخ األكاديمي واإلداري في النظام المدرسي -4

  :أهمية االتصال في المؤسسات التربوية يتمثل في األتيإلى أن ) 2001( ويرى عريفج
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تبادل المعلومات التي يتطلبها العمل سواء كانت هذه المعلومات متدفقة مـن الـرئيس إلـى     -1

  .المرؤوسين أو العكس

  .تطوير شبكة من العالقات اإلنسانية تربط بين الكوادر البشرية في المؤسسة -2

  .لمعلومات يمكن الرجوع إليها في عملية اتخاذ القرارتوفير قاعدة من البيانات وا -3

  :مشكالت االتصال

خطار وقيـود  ألفإنها مع ذلك تكون معرضه ، بقدر ما تبدو عملية االتصال عادية وسهلة

التي نرسلها ونستقبلها لدرجه أننـا   تفنحن نعيش في عالم من االتصاال .ومشكالت تهدد فعاليتها

بعضها ظاهر وبعضها األخر  ،تعترض هذه االتصاالت وهي كثيرةقد نغفل عن اإلشكاالت التي 

ويستمر األمر على هذا المنوال حتى نفاجأ في وضعية أو أخرى بحالـة مـن تـردي     ،ضمني

إشـكاالت  فمن هنا يمكـن القـول أن   . االتصال أو فشله في أداء وظيفته أو حتى استحالة قيامه

لذلك ال بـد مـن أن نسـتعرض هـذه      ،ومتعددةاالتصال في محيطنا اإلداري واإلنساني كثيرة 

اإلشكاالت والمعوقات لكي نكون على وعي وبصيرة بهذه اإلشكاالت على اعتبارها أنها الخطوة 

  .عملية االتصال وتوجيهها نحو الفعالية المبتغاة األولى نحو السيطرة على

إال أن  ،مهما تكمن الصعوبات في تحديد مشكالت االتصـال  انه) 1998(سالمه  ويرى

ومشـكالت فـي المجـال     ،هناك مشكالت مشتركه في المجال التعليمي داخل قاعة المحاضرة

   :ومن المشكالت في المجال التعليمي ما يلي ،التعليمي ضمن الجامعة عامة

   :مجال االتصال -1

ولهما تأثير على نجـاح عمليـة    ،ويشمل طرفي المكان والزمان اللذين يتم فيهما االتصال

ووضـع   ،وضعف التهوية واإلضاءة والمقاعد ولون القاعـة  ،فضيق قاعة المحاضرة ،االتصال

  .كل ذلك له اثر سلبي على عملية االتصال ،السبورة من حيث ارتفاعها ولونها
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 :االستعداد -2

مسـبقة عـن    ةفإذا كان للمستقبل فكـر  ،استعداد الطلبة يؤثر في مدى تقبل الرسالة إن

  .ان هذه الفكرة ستؤثر على درجة استعداده لتلقي الرسالةموضوع االتصال أو عن المرسل ف

  :ضعف أجهزة اإلرسال واالستقبال -3

 ، األمـر الـذي  وخاصة حاستي السمع والبصر عند المستقبل ،ضعف الحواسب وتتمثل

  .عملية االتصالفي يؤدي إلى إعاقة 

  :التشويش -4

أو عدم  ،المحاضرأو عدم وضوح صوت  ،وقد يكون ناجما عن عدم قدرة ضبط القاعة

  .أو عن تشويش خارجي ،وضوح رسالته

   :عدم إتقان المرسل لمهارات االتصال األساسية -5

مهارته في الكتابة ومهارتـه فـي    أو ضعف ،التحدث بلباقة وطالقة ووضوح معد مثل

، مهارته في استخدام التفاعل بين الطالب وطرح األسـئلة  وكذلك قلة ،استخدام الوسائل التعليمية

  .ومهارته في إتقان مادته العلمية و قلةأ

مثل عدم وضوحها ودقتها وسالمتها  ،هذا إضافة إلى أن هناك مشكالت تختص بالرسالة

 ،واإلضـاءة  ،وترتيب المقاعـد  ،مثل التهوية ،وهناك مشكالت تتعلق بقاعة المحاضرة ،العلمية

  .وعوامل التشويش الداخلية والخارجية

   :وهي لإلى أهم مشكالت االتصا )1999(ويشير عليان والدبس 

وقد تشكل طريقة استخدام اللغـة أو   ،اللغة وبخاصة عندما تكون غير واضحة أو غامضة :أوال

ومـن   ،طريقة اإللقاء والنطق والتالعب بالمعاني عائقا أمام وصول الرسـالة إلـى المسـتقبل   

  .التعبير مشكالت اللغة أيضا إساءة تفسيرها من قبل المستقبل وعدم القدرة على



 29

ومن أشكالها خوف احد األطراف من الطرف اآلخر، وعدم  ،المشكالت النفسية والشخصية :ثانيا

ومشكلة التعصب األعمى واألنانيـة   ،أو غياب الدافعية عند احد األطراف ،الرغبة في االتصال

  .والرغبة في االحتفاظ بالمعلومات

وجود خريطة تنظيمية واضحة، مثل قصور  المشكالت التنظيمية لالتصال وتتمثل في عدم :ثالثا

للمعلومـات، وعـدم    حأنظمة وقنوات االتصال المتوفرة لدى المؤسسة، وعدم وجود نظام واض

  .استقرار التنظيم اإلداري

مشكالت ناتجة عن قنوات االتصاالت المستخدمة، ومن ذلك عدم تـوفير قنـوات كافيـة     :رابعا

  .القنوات المستخدمةومناسبة لالتصال، ومشكلة التشويش على 

المشكالت الثقافية واالجتماعية، وتتمثل في بعض العادات والتقاليد أو طقوس االتصـال   :خامسا

  .الواجب إتباعها

أن هناك ثالثة أنواع من المشاكل تحد من فعالية االتصال والتي  )1994(فقد رأى حنفي 

  :فيتصنف 

  المادية  المشكالت -1

 الشخصية  المشكالت -2

 تعبيرية ال لفظية أوال المشكالت -3

الضوضاء، التداخل أو دخـول متحـدث    ،هي مؤثرات بيئيه متعلقة بالمسافة :المادية فالمشكالت

  .أخر على خط التلفون مما يحول دون تحقيق االتصال إلغراضه

هي تتصل بالنواحي النفسية واالجتماعية للفرد والقائمة علـى مـدى   ف :الشخصية أما المشكالت

  .وحالته النفسية والعاطفية ،األشياء حكمه الصائب على
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   :تشمل اللفظية في حين أن المشكالت

  كعيوب في العصب البصري  ةتغيير المعنى المقصود ألسباب ميكانيكي -1

ـ  ايجابيـا مة مما يؤثر ءأي تبديل المعلومات لتبدو أكثر مال ،تنقية وغربلة المعلومات -2  ىعل

  .عملية االتصال

 في االتصال  المبالغة واإلفراط -3

  .الطبقات أو المستويات التي يمر بها االتصال -4

 هناك الكثير من الكلمات التي تحمل أكثر من معنى و ،العقبات التعبيرية -5

والعكـس   ،فكلما زاد تداول االتصال زادت المشاكل التي تؤثر على فعاليته ،تداول االتصال -6

  .صحيح

ولـيس   تدركبحيث يقتصر االتصال على الحقائق كما  أي بمعنى إهمال التفاصيل ،التجريد -7

  .كما هي موجودة فعال

ن أنه قد تعترض عملية االتصـال مجموعـة مـن    افير) 1997(أما الزعبي وعبيدات 

  :المشكالت التي تفقد االتصال معناه والهدف منه وتتمثل في اآلتي

  . عدم اختيار عبارات واضحة -1

  .الضوضاء والضجيج -2

رة على اإلصغاء فهناك الكثير من األشخاص ليس باسـتطاعتهم اإلصـغاء لفتـرة    عدم القد -3

  .طويلة

  .التالعب بالمعاني واأللفاظ من قبل أحد أطراف عملية االتصال عن قصد أو دون قصد -4

  . عدم القدرة على التعبير الصحيح -5
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  . وجود الرقابة على االتصال والتي تستلزم أحيانا الحذف أو اإلضافة -6

  . عدم مالءمة الظروف الستقبال المعلومات -7

  .مما يؤدي إلى اتصال غير مثمر وغير مفهوم ،لعدم التخطيط لعملية االتصا -8

فيضيف إلى المشكالت السابقة مشاكل االتصـال المتعلقـة باللغـة    ) 1976(أما فهمي 

  :وتشمل

  . اختالف معاني الكلمات -1

  . الصياغة اللغوية غير الواضحة -2

  .وض المعاني بسبب الدرجات العلمية المختلفةغم-3

  .تعدم مرونة اللغة التي تكتب فيها التقارير والمراسال-4

أن هناك مجموعة من المعوقات التي تعرقل عملية االتصال ) 1996(ي دويقول مقدا

  :بالشكل المالئم وأهمها ما يلي

  .عدم اهتمام المستقبل بالرسالة -1

  .بين المرسل والمستقبل حول موضوع الرسالةعدم وجود خلفية مشتركة  -2

  .عدم رغبة المرسل مشاركة المستقبل في االتصال واالحتفاظ بالرأي الشخصي -3

  . عدم مالءمة وسيلة االتصال مع طبيعة الرسالة -4

المستقبل قد ال يكون الشخص المعني من عملية االتصال أو قد ال تتوفر فيه الشروط  -5

  .وى الرسالةالمطلوبة لتنفيذ محت

عدم قدرة المستقبل على تفهم محتوى الرسالة نظرا الختالف القدرات الشخصية بين  -6

  .العاملين في التنظيم
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  .ارتفاع نسبة التشويش في تفهم الرسالة -7

وخلق جو ايجابي وفعال لتحقيق االتصال فقد  ،ومن اجل التخفيف من مشكالت االتصال

  :صايا تتمثل فيما يليعشر و) 1997(قدم الزعبي وعبيدات 

  .هيئ جوا هادئا للنقاش -1

  .أعط انتباهك الكامل للمتحدث -2

  .توقع أن تسمع كالما سلبيا وغير سار -3

  .ال تجادل أو تنتقد المتحدث عندما تكون غاضبا -4

  .حتى تتأكد من انه فهم موقفك تجاهه ،ال تدع أحدا يقطع محاورتك مع المتحدث -5

  .حدث والشرح وال تكن عاطفيا أو انفعالياكن موضوعيا في الت -6

  .افهم مشاعر المتحدث وضع نفسك مكانة -7

لتسمح للطرف األخر إخراج ما في جعبته من  ،ال تتحدث كثيرا بل استمع أكثر ما تتحدث -8

  .مشاعر تجاه األمر الذي يقلقه

الحوار  عندما تشعر أن األخر سوف يخرج عن نطاق سيطرتك حدد موعدا آخر الستكمال -9

  .على أن يكون في اقرب وقت ممكن

  .    ابتسم عند انتهاء النقاش وكأن ما حدث بينكما أمر يسير يمكن إيجاد حل له - 10
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  :الدراسات السابقة :ثانيا

تناولت العديد من الدراسات موضوع االتصال بشكل عام والتي كانت في معظمها تقـع  

وأما موضوع االتصال فـي مجـال التربيـة فقـد      ،ضمن مجال اإلدارة العامة وإدارة اإلعمال

وفي حدود علم الباحث فقد كانت الدراسات التي تناولـت   اقتصرت اغلبها في المدارس الثانوية،

هيئة التدريس والطلبة شبة معدومة، إال أن هناك دراسات عربية  أعضاءمشكالت االتصال بين 

الفائدة سوف يقـوم الباحـث بتنـاول    ولمزيد من  ،وأجنبية تناولت الموضوع بشكل غير مباشر

  -:الدراسات حول موضوع االتصال وفق محورين هما

  .الدراسات العربية -1

  .الدراسات األجنبية -2

  :الدراسات العربية

واقع االتصـال اإلداري لرؤسـاء األقسـام     "بإجراء دراسة بعنوان  )2005(قام عياد 

" ء هيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت لحـم التنظيمي لدى أعضا ءاألكاديمية وعالقته باالنتما

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى واقع االتصال اإلداري لرؤسـاء األقسـام األكاديميـة    

التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت لحم من وجهـة   ءوعالقته باالنتما

يع أعضاء هيئة التدريس في جامعتي وتكون مجتمع الدراسة من جم ،نظر أعضاء هيئة التدريس

عضو هيئة تدريس تم اختيـارهم  ) 174(حيث بلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة  ،القدس وبيت لحم

وأظهـرت نتـائج    ،وقام الباحث بتطوير أداة لقياس واقع االتصال اإلداري ،بالطريقة العشوائية

ن وجهة نظر أعضاء هيئـة  الدراسة أن واقع االتصال اإلداري في جامعتي القدس وبيت لحك م

لدى اعضاء هيئة التدريس فـي جـامعتي    يوان مستوى االنتماء التنظيم ،التدريس كان متوسطا

 وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    ،القدس وبيت لحم كان مرتفعا

)α=0.05(   ؤسـاء  لر اإلداريبين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة نحو واقع االتصـال

  .والخبرة ،والمؤهل العلمي ،والكلية ،األقسام األكاديمية تعزى لمتغيرات الجامعة، والجنس
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االتصال األكاديمي لطلبة الدراسات العليا "  بإجراء دراسة بعنوان) 2004(قام النفيعي و

وقد هدفت الدراسة إلى معرفة اتجاهـات  " هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز  أعضاءمع 

مع أعضاء هيئـة   يبة الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز بجدة نحو االتصال األكاديمطل

 ،التدريس فيما يتعلق بأساليب االتصال وأبعاده التي تتمثل في العدالة واالحترام والثقة واالهتمام

عينة هذه وشملت  ،وطورت استبانه لقياس اثر الكلية والجنس والتفاعل بينهما على أبعاد الدراسة

  .طالبا في مرحلة الماجستير واستخدمت المنهج الوصفي المسحي) 194(الدراسة 

وأوضحت نتائج الدراسة أن أسلوب المحاضرة واالختبارات والتي تعتبر من األسـاليب  

يلي ذلك  ،التقليدية هي األداة الرئيسية لنقل المعرفة إلى الطالب في التخصصات النظرية والعلمية

 ،ثم استخدام البحـوث الميدانيـة والمعمليـة    ،قارير البحوث النظرية ثم حلقة النقاشاستخدام الت

كما أن اتجاهات الطلبة نحو بعـد العدالـة يعتبـر     ،وهناك استخدام ضئيل جدا لألساليب الحديثة

 ،واتجاها ضعيفا بالنسبة لبعد االهتمـام  ،اتجاها قويا واتجاها متوسطا نحو بعدي االحترام والثقة

لمتغير الجـنس   )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدم وجود ناكوان ه

هنـاك   أن فـي حـين    ،هيئة التدريس أعضاءعلى اتجاهات الطلبة نحو االتصال األكاديمي مع 

لمتغير الكلية على اتجاهات الطلبـة   )α=0.05(عند مستوى الداللة  داللة إحصائية فروق ذات 

        .اإلنسانيةولصاح الكليات  تلفة لالتصالنحو األبعاد المخ

هدفت إلى بناء نموذج لالتصـال اإلداري فـي وزارة التربيـة    ) 2003( دراسة العناتي

مـن  ) 707(تكون مجتمع الدراسة من  ،والتعليم في األردن في ضوء الواقع واالتجاهات الحديثة

  :وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي كعينة عشوائية طبقية) 354(القادة التربويين واختير منهم 

ووسيلة االتصال  ،أن نمط االتصال الذي يستخدمه القادة التربويين هو االتصال في اتجاهين -1

 ،ومهارة االتصال التي يستخدمونها هي مهـارة التغذيـة الراجعـة    ،لديهم هو االتصال الشفهي

   .والمعوقات التي تواجههم هي المعوقات التنظيمية

فروق ذات داللة إحصائية في استخدام أنماط االتصال اإلداري تعزى لمتغير المؤهل  وجود -2

  .لح حملة الدكتوراهاولص ،العلمي
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام مهارات االتصال تعزى لمتغير الوظيفـة   -3

  .ومتغير الخبرة

صال تعزى لمتغير المؤهل العلمي وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام مهارات االت -4

  .ولصالح حملة الدكتوراه والماجستير

وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام وسائل االتصال تعزى لمتغير الوظيفة ومتغير  -5

بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  ،ولصالح مدير تربية ومؤهل الدكتوراه ،المؤهل العلمي

  . ال تعزى لمتغير الخبرةفي استخدام وسائل االتص

التعرف إلى واقع االتصاالت اإلدارية داخـل األجهـزة   ) 2003(وهدفت دراسة المنجي 

حيث قامت الباحثة بتصميم استبانة من اجل إجـراء   ،الحكومية العمانية من وجهة نظر اإلداريين

ـ   ،شخص) 1000(البحث وقامت بتوزيعها على عينة عشوائية طبقية مكونه من  رت حيـث أظه

وضـوح   ،خصائص التنظيم(نتائج الدراسة إلى أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من 

أسـاليب االتصـاالت ووسـائل     ،معوقات االتصال ،المشاركة في اتخاذ القرارات ،االتصاالت

وأيضا وجود عالقة ذات داللـة إحصـائية تعـزى     ،وبين فاعلية االتصاالت اإلدارية) االتصال

  .وفي فاعلية االتصال اإلداري) والوظيفة والخبرة ،والمؤهل العلمي ،والعمر ،لجنسا: (لمتغيرات

فقد هدفت التعرف إلى ابرز سلوكيات االتصـال اإلداري  ) 2003(أما دراسة رزق اهللا 

وعالقتهـا بدافعيـة    ،لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية ومديراتها في محافظة بيت لحـم 

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانويـة الحكوميـة    حيث ،المعلمين نحو العمل

وتم اختيارها بطريقة عشوائية علما  ،معلما ومعلمة) 460(في محافظة بيت لحم وقد بلغ عددهم 

وقامت الباحثة بتطوير استبانة لقيـاس سـلوكيات    ،معلما ومعلمة) 162(أن حجم العينة قد بلغ 

وفي النهايـة  ،فقرة بعد عرضها على مجموعة محكمين) 55(ن االتصال اإلداري حيث تكونت م

  :توصلت الباحثة إلى النتائج التالية
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وجود عالقة ارتباطيه بين دافعية المعلمين نحو العمل وسلوكيات االتصال اإلداري المتبعـة   -1

ن لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية ومديراتها في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المعلمي

في سلوكيات االتصـال   )α=0.05(وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

اإلداري المتبعة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية ومديراتها من وجهة نظـر المعلمـين،   

والخبـرة   ،والمؤهل العلمي للمعلم ولصـالح البكـالوريوس   ،حسب جنس المعلم ولصالح اإلناث

  .وحجم المدرسة ولصالح المدرسة الكبيرة ،عام فأكثر) 11(ولصالح  السابقة له

جاء الترتيب التصاعدي لسلوكيات االتصال اإلداري حسب المتوسـطات الحسـابية علـى     -2

   :استبانة سلوكيات االتصال اإلداري كما يلي

 ،والتزويـد بالمعلومـات   ،وإشراك المعلمين فـي العمـل اإلداري   ،االتصال والتواصل

    واستثارة جهود المعلمين  ،هتمام بالمعلمين واإلشراف عليهمواال

معوقات االتصال اإلداري الفعال بـين  " بإجراء دراسة بعنوان ) 2000( لقاسمياقامت 

واعتمـدت  " مديريات التربية بالمناطق التعليمية والمدارس الثانوية التابعة لها بسـلطنة عمـان   

داة الدراسة الميدانية في االستبانة التي طبقت على عينة الدراسة على المنهج الوصفي، وتمثلت أ

ومـديري دوائرهـا    ،فردا من مديري عموم مديريات التربية بالمناطق التعليمية )151(مقدارها 

 ومديري المدارس الثانوية التابعة لها، وبعد تحليل البيانات توصلت الباحثة إلى بعـض النتـائج  

س االتصال اإلداري والفعال بين أفراد عينة الدراسـة ومـن   أن هناك ممارسة عالية ألس .منهاو

إدراك الفرد لحقيقة ما يريد نقله والوضوح في التعبير عن مضمون الرسالة،  :ابرز هذه األسس

كمـا  االقتناع بأهمية االتصال في تحقيق األهداف وتوافر الثقة بين طرفي االتصال، ولآلخرين، 

االتصال اإلداري الفعال من وجهة نظر أفراد العينة هـي  وجد أن أكثر المعوقات التي تعترض 

المعوقـات  وأخيـرا  ثم المعوقات المتعلقة ببيئـة االتصـال    ،المعوقات المتعلقة بوسيلة االتصال

  .المتعلقة بطرفي االتصال

مشكالت طلبة الدراسات العليـا فـي جامعـات    " دراسة بعنوان  )2000(أجرى عثمان 

هذه الدراسة إلى التعرف إلى معرفة مشكالت طلبة الدراسات العليا  وقد هدفت ،"الضفة الغربية 
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تـم اختيـارهم    ،طاال وطالبة) 235(في جامعات الضفة الغربية وقد أجريت على عينة قوامها 

طالبا وطالبـة، وقـد اسـتخدم    ) 1560( عددهبطريقة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة البالغ 

ت طلبة الدراسات العليا في جامعات الضـفة حيـث ضـمت    الباحث استبانه للتعرف إلى مشكال

  )األكاديمي واإلداري واالقتصادي واالجتماعي والنفسي(:االستبانه خمسة مجاالت وهي

وأظهرت نتائج الدراسة أن مجال المشكالت اإلدارية جاء في المرتبة األولـى ومجـال   

ت داللـة إحصـائية بـين    وان هنـاك فـروق ذا   ،المشكالت النفسية جاء في المرتبة األخيـرة 

لمشكالت طلبة الدراسات العليا في جامعات  )α=0.05(المتوسطات الحسابية عند مستوى الداللة 

والتخصـص فـي الثانويـة     ،والعمل ،والحالة االجتماعية ،الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس

   .الدخل الشهريوالمعدل الدراسي، و ،والعمر ،)داخل الوطن وخارجه ( والبكالوريوس  ،العامة

مشكالت التواصل بين المعلمين والمشـرفين  "دراسة بعنوان ) 1999(وأجرت الشرمان 

معلما ومعلمة، وقد ) 462(وتكونت عينة الدراسة من " من وجهة نظر المعلمين في محافظة اربد

فقرة موزعة على مجاالت الدراسـة وبعـد تحليـل    ) 44(مكونة من  ةاستخدمت الباحثة استبان

التي تعقـد بـين    للقاءاتعدم التخطيط المسبق : نات توصلت الباحثة إلى بعض النتائج منهاالبيا

كذلك توصلت الدراسة  ،المشرف المعلم على الخطة اإلشرافية إطالعوعدم المشرفين والمعلمين، 

 ،إلى الجنس ولصالح الـذكور  في مشكالت التواصل إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى

  .الخبرة والمؤهل العلمي يفروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيروعدم وجود 

اثر أنماط االتصال اإلداري لـدى مـديري ومـديرات    " دراسة بعنوان) 1998(زيدان  تأجرو

يليه على اتجاهـات الطلبـة نحـو    ققل ،مرطولك ،المدارس الثانوية الحكومية في محافظات نابلس

ة أنماط االتصال لدى مـديري ومـديرات المـدارس    وقد هدفت هذه الدراسة لمعرف ،"المدرسة 

الثانوية الحكومية على اتجاهات الطلبة نحو المدرسة ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة مـن مـديري   

، وعينة من طلبة الصف الثـاني  ةومدير امدير) 27( بلغتومديرات المدارس الثانوية الحكومية 

ستخدام العالقة الفعالة ما بين مدير المدرسـة  حيث تم ا ،طالبا وطالبة) 242(الثانوي تكونت من 

البيانـات الخاصـة باتجاهـات     أما.فقرة وعدة مجاالت) 52(والذي تكون من  ،الثانوية وطالبه
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وفيمـا يتعلـق بالتسـاؤالت التـي      ،الطلبة فقد تم استخدام مقياس اتجاهات الطلبة نحو المدرسة

لطلبة نحو المدرسة ايجابيـة علـى جميـع    طرحتها الدراسة فقد دلت النتائج على أن اتجاهات ا

المجاالت وكانت النسبة المئوية لكل مجال من المجاالت أعلى من نقطة الحياد التـي اعتمـدت   

مجال اتجاهـات   ،حيث كانت هذه المجاالت مرتبة حسب النسبة المئوية كما يلي .%)60(وهي 

مجـال   ،%)63(علمـين  مجال اتجاهات الطلبـة نحـو الم   ،%)71(الطلبة نحو مدير المدرسة 

ثم مجال اتجاهات الطلبة نحو البنـاء والمرافـق    ،%)66(اتجاهات الطلبة نحو بعضهم البعض 

أي أن اتجاهات الطلبة كانت األفضل نحو مدير المدرسة وهذا يعني أن هناك  .%)61(المدرسية 

    .معالقة جيدة تسود بينه

تصاالت اإلدارية في جامعة مشكالت ومعوقات اال"دراسة بعنوان ) 1996(عودة أجرى 

هدفت إلى تقديم دراسة وصفية وتحليلية لمعوقات االتصاالت اإلداريـة فـي جامعـة    و ،الكويت

من العاملين داخل الجامعة وبعـد تحليـل البيانـات    ) 2901(الكويت، وتألفت عينة الدراسة من 

خدام قنوات االتصـال  أنها كشفت أهمية نسبية الست ،النتائج منها نمجموعة متوصل الباحث إلى 

توصلت الدراسة إلى أهمية نسبية السـتخدام قنـوات االتصـال    و ،ية لدى مفردات العينةوالشف

أظهـرت  و ،النسبية لمهارات االتصال التي تشكل عائقا لالتصال الفعـال  وعن األهمية ،الكتابية

تشجيع المعلومات وعدم  ،االتصال الشخصي ةوقل ؤنتائج الدراسة أن االفتقار إلى نظام اتصال كف

وعدم توافر المهارات والقدرات األساسية لالتصال تأتي في مقدمة العوامل التي تـؤثر   ،المرتدة

أهم المعوقات النفسية هـي اإلحسـاس    أنوتوصل الباحث إلى  .على فاعلية االتصاالت اإلدارية

طمئنان السـائد بـين   وعدم اال ،والشك ،بالظلم والتفرقة في المعاملة والتعصب القائم بين األفراد

 ،وكشفت الدراسة عن أهمية المعوقات التنظيمية والتي تتمثل في سوء روتـين العمـل   ،العاملين

 .عدم وضوح السياسات واألهـداف للعـاملين  و ،وعدم وضوح القواعد واللوائح المنظمة للعمل

ـ     ،كذلك كشفت الدراسة عن أهمية المعوقات البيئية وات والتي تتمثل فـي سـوء أو ضـعف قن

وتنـوع   ،االتصال ما بين المنظمة والجهات الخارجية واالنتشار الجغرافي وتعدد مواقع العمـل 

  .تشكيلة العاملين من حيث المصادر والخلفيات االجتماعية والثقافية والحضارية
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االستماع الفعال وتـأثيره علـى   "بعنوان ) 1995(وفي الدراسة التي أجراها الخازندار 

هذه الدراسة إلى الكشف عن معوقات متغير االسـتماع، وكيفيـة    وهدفت ،ةاالتصاالت التنظيمي

تأثير تلك المعوقات على االستماع، وعملية االتصال عبر مستويات االتصـال المختلفـة، وقـد    

أظهرت نتائج هذه الدراسة أهمية وكبر الوقت الذي يستغرقه العاملون بكافة المستويات اإلداريـة  

تصال سواء كان ذلك المحتوى يتعلق بأهداف ومهام العمل أو بأهـداف  في االستماع لمحتوى اال

وكذلك خلصت هذه الدراسة إلى اإلشارة إلى مدى تأثير معوقات االستماع على عملية  ،العاملين

 وتناولت هذه الدراسة إظهـار . أو تنظيمية ،أو بيئية ،سواء كانت تلك المعوقات ذاتية ،االتصال

  .التغلب على تلك المعوقات وتحسن االستماعاألساليب التي من شأنها 

اتجاهات طلبة الدراسات العليـا فـي   " سة بعنوانادرب )1994( يونس والعمري كما قام

الدراسة إلى  هوقد هدفت هذ ،هيئة التدريس أعضاءنحو االتصال األكاديمي مع  ةاألردنيالجامعة 

مي مع أعضاء الهيئة التدريسية فيمـا  معرفة اتجاهات طلبة الدراسات العليا نحو االتصال األكادي

ولقد اشتملت عينة الدراسة  ،)الثقة واالهتمام ،االحترام ،العدالة(بعاد االتصال األكاديمي أيتعلق ب

 ة،اسـتبان الغـرض   الهذ وطالبة في مستوى الماجستير والدبلوم وقد صممت اطالب) 275(على 

لمتغيـر   )α=0.05(ند مستوى الداللة وتوصل الباحثان إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ع

 ،الكلية على اتجاهات الطلبة نحو األبعاد المختلفة لالتصال األكاديمي مع أعضاء هيئة التـدريس 

 ،يعـزى لمتغيـر الجـنس    ةإحصائي ةثر ذو داللأفي حين لم يكن هناك  ،لصالح الكليات العلمية

   .المختلفةاالتصال  نحو أ بعادوالمؤهل العلمي على اتجاهات الطلبة 

مشكالت طلبة الدراسات العليا في جامعة " بإجراء دراسة بعنوان )1993(وقام الشريدة 

وحاول الباحث معرفة اثر كل من الجـنس والكليـة فـي    ، اليرموك وعالقتها ببعض المتغيرات

 :من خالل الطلبة أنفسهم وحدد فيهـا المجـاالت التاليـة    ةوقام بتطوير استبان ،وجود المشكالت

وقـام   .والمجال اإلداري ،الصحيو ،االقتصاديو ،االجتماعيو ،والروحي ،النفسيو ،كاديمياأل

ـ   ) 229(الباحث بتطبيق االستبانة على عينه بلغ عددها   ةطالبا وطالبة وتـم اختيارهمـا بطريق

وأشارت النتائج إلى أن أكثـر   ،الدراسات العليا في جامعة اليرموك بةعشوائية من بين جميع طل
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جمود التعليمات الخاصة فـي  :التي تواجه طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك هي المشاكل

وعـدم تقـديم    ،والمراجـع  ،والشعور بارتفاع أثمان الكتب ،الدراسات العليا في جامعة اليرموك

الجامعة الدعم المادي الكافي لطالب الدراسات العليا وتفشي الواسطة في الجامعة وتغيير الخطـة  

  .ية دون إشعار الطلبةالدراس

حيث  ،وبينت النتائج كذلك إلى أن ترتيب مجاالت المشكالت ال يختلف باختالف الجنس

بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة شكوى الطلبة من مختلف مجـاالت  

ـ   ،باستثناء المجال النفسي ،المشكالت تعزى إلى الجنس ن حيث كانت الطالبات أكثر شـكوى م

وأشارت النتائج كذلك إلى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة      ،مشكالت هذا المجال فيالطالب 

التـي   ةإحصائية في درجة شكوى الطلبة من مجاالت المشكالت المختلفة تعزى إلى متغير الكلي

فقد كان الطلبة في كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،باستثناء المجال اإلداري ،ينتمي إليها الطالب

واالقتصاد والعلوم اإلدارية أكثر شكوى من الطلبة في كليـات التربيـة والفنـون     ةواالجتماعي

  .مشكالت هذا المجال فيوالشريعة 

معوقات االتصال التـي تواجـه مـديري    "بعنوان ) 1989( وفي دراسة أجراها شهاب

رف على معوقات وقام الباحث بإجراء الدراسة من اجل التع" المدارس الثانوية في محافظة اربد 

والعاملين في هـذه  االتصال التي تواجه مديري المدارس الثانوية في محافظة اربد مع المعلمين 

وكانت عينة الدراسة هـي نفـس    ،ةمديرا ومدير) 167(وتكون مجتمع الدراسة من  ،المدارس

قات وكانت أداة البحث هي مقياس درجة تأثير معو ،نظرا لصغر حجم المجتمع ،مجتمع الدراسة

  -:وكانت نتائج الدراسة ما يلي ،االتصال

  .تعزى لمتغير الجنس )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

ـ    )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -  لتعـزى لمتغيـر المؤه

  .العلمي

  .تعزى لمتغير الخبرة )α=0.05( لةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال -
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أثر أنماط االتصـال اإلداري لـدى مـديري    "دراسة بعنوان  )1987(وأجرى المومني 

وقد هدفت  ،ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في األردن على اتجاهات طلبتهم نحو المدرسة

س الثانويـة  هذه الدراسة إلى معرفة أنماط االتصال اإلداري لدى مـديري ومـديرات المـدار   

كمـا هـدفت    .86/87الحكومية في األردن على اتجاهات طلبتهم نحو المدرسة للعام الدراسي 

لمعرفة فيما إذا كان هناك أثر لكل من المؤهل العلمي، والخبرات اإلدارية السابقة والجنس فـي  

  .ممارسة أنماط االتصال اإلداري لمديري مديرات المدارس الثانوية الحكومية في األردن

مديرا ومديرة وهم جميع مدراء المدارس الثانوية الحكومية فـي  ) 41(وقد شملت العينة 

 .طالبا وطالبة من طلبة الصف الثالث الثـانوي لـنفس المحافظـة   ) 654( محافظة الزرقاء، و

 ةكما استخدم استبان ،بين مدير المدرسة الثانوية وطالبه ااستخدم الباحث مقياس العالقة الفعالة م

وكانت نتائج الدراسة  ،س اتجاهات الطلبة نحو المدرسة معتمدا على مقاييس اتجاهات مختلفةلقيا

   :كما يلي

أظهرت الدراسة أن طلبة المدارس ذات جو االتصال المفتوح اظهروا اتجاهات أكثر ايجابية  -1

   .من طلبة المدارس ذات الجو المغلق

  .دارة التربوية أو التربية الخاصةأن مركز المدير يتطلب درجة الماجستير في اإل -2

  .أشارت إلى أهمية الخبرة اإلدارية السابقة لمن يشغل منصب مدير -3

، اثر فعال على اتجاهات طتبين من النتائج انه يوجد للمؤهل العلمي، والخبرة، والجنس والنم -4

  .     الطلبة نحو المدرسة

ة لمعرفـة النظـام السـائد    كذلك بإجراء دراسة ميدانيـه مسـحي   )1976(وقام فهمي 

مدير ) 100(عددها  غوقد شملت هذه الدراسة عينه بل ،لالتصاالت التربوية في المدارس الثانوية

) 52(مدرسة ممن امضوا في الخدمة مدة ال تقل عن خمس سنوات، وقد كانت األداة عبارة عن 

راسة جوانب االتصـال  وشملت هذه الد. يجاب عليها بنعم أو ال بواسطة اختيار من متعدد سؤاال
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العالقات اإلنسانية بين المديرين والمعلمـين وقـد   وأدوات االتصال، وأساليب االتصال، : التالية

  :أظهرت نتائج الدراسة ما يلي

  .أن المديرين يستخدمون عدة أساليب لالتصال بالمعلمين -1

تخدمون وسـائل  يوجد اختالف بين المديرين في مجال استخدام وسائل االتصال فبعضهم يس -2

  .معينة وبنسبة كبيرة، والبعض اآلخر يستخدمها بنسبة قليلة في توصيل المعلومات للمعلمين
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  الدراسات األجنبية

دراسة كان من بين أهدافها التعرف علـى طبيعـة   ) Cohort, 2004(أجرى كوهورت 

نـت عينـة   تكوواالتصال والتفاعل االجتماعي بين الدارسين والمدرسين في التعلم عـن بعـد،   

 ندارساً ودارسة، وقد بينت نتائجها أن هناك عالقة إيجابية في تقدير الدارسي) 166(الدراسة من 

الجـنس، ومسـتوى التحصـيل،    : بينهم وبين المدرسين تُعزى لمتغيـرات  ةللعالقات االجتماعي

  .سكنالعمر، ومكان ال: بينما توجد عالقة سلبية في هذه التقديرات تُعزى لمتغيرات. والتخصص

دراسة لفحص العالقة بين االتصال والتقييم ألعضاء ) Cousin, 2004(وأجرى كوزن 

) 172(عينة الدراسة مـن   تفي أمريكيا، وتكون   Missouriهيئة التدريس في جامعة ميسوري

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نوع وكميـة ومصـدر    ،عضو هيئة تدريس من الذكور واإلناث

وقـدرتهم وخاصـة الـذي     ،ى القدرة على التقييم ألعضاء هيئة التدريساالتصال ربما تؤثر عل

والختالف في نوع الكلية وسنوات العمـل فـي    ،يحتاج منهم لمعلومات يتوقع أن يتأثروا بالتقييم

   .الجامعة لها اثر على مواقف األعضاء بالنسبة للتقييم وحاجات االتصال

ت إلى اختبار كـل مـن الجـنس    بدراسة هدف) West wick, 2003(وقام وست وييك 

ومنطقة التعليم وخلفية اللغة ووجود خبرة سابقة في التعليم لدى مساعدي البحث والتدريس علـى  

) 54(حيث تألفت عينة الدراسة مـن   ،فاعلية اتصالهم مع مشرفيهم في جامعة داكوتا في أمريكيا

وجـود اثـر   انـه ال  وقد أشارت نتائج الدراسة إلـى    ،مشرف) 32(مساعد بحث و تدريس و 

  .لمتغيرات الجنس ومنطقة التعليم وخلفية اللغة والخبرة السابقة في التعليم على فاعلية االتصال

فقد هدفت إلى الكشف عن المشكالت والصعوبات ) Galusha, 2000(أما دراسة كاليشا 

هـذه  التي تواجه التعليم المفتوح من وجهة نظر الدارسين، وقد بينـت الدراسـة أن مـن أهـم     

المشكالت والصعوبات تفعيل عملية االتصال والتفاعل بين الدارسين والمدرسين فـي اللقـاءات   

  . الصفية
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االتصال خارج المحاضرة بـين  "دراسة بعنوان ) Takizawa, 1998(أجرى تاكيزاوا 

حيث هدفت إلـى  " بأمريكاطلبة الدراسات العليا والمرشدين األكاديميين في جامعة شمال داكوتا 

التعرف إلى االتصال غير الرسمي الذي يحدث بين طلبة الدراسات العليا والمرشدين األكاديميين 

) 125(وتألفت العينة من  .وكيف يحدث والى أي مدى يتأثر بالعوامل الديمغرافيه ،خارج الشعبة

وقـد   ،تا الجنوبيةطالب دراسات عليا الذين سجلوا في إحدى الجامعات الحكومية في والية داكو

فقرة وتوصلت الدراسة ) 22(تكونت أداة الدراسة من مقياس االتصال الالصفي والذي يتألف من 

مـن  ) 7.4(عوامل بارزه تؤثر على استجابات المشاركة وكانت تفسر حوالي ) 6(إلى أن هناك 

ـ    ،التباين الكلي وكانت هذه العوامل هي سرعة استجابة المرشـدين  ديث ورضـا الطلبـة والح

وتكـرار موضـوع االتصـال     ،والمصارحة الذاتية ومناقشة المشاكل الشخصـية  ،االجتماعي

 ،مرات فـي الفصـل  ) 6-5(كما أظهرت النتائج أن الطلبة كانوا يزورون المرشدين  ،الالصفي

ـ  ةدجي ةوان المشاركين شعروا بوجود درج  نمن االستجابة الفورية ومستوى عال من الرضا م

هناك القليل من المصارحة الذاتية بين المرشـد   ولكن تبين أن ،ع المرشديناالتصال الالصفي م

أشارت التحليالت اإلحصائية إلى أن جنس الطالب كان له اثر دال علـى مواضـيع   و. والطالب

وبينت النتـائج أيضـا أن    ،االتصال الصفي والمصارحة الذاتية للمرشد خالل االتصال الصفي

وسـرعة اسـتجابة المرشـد     ،ل مع تكرار االتصال الصـفي مرحلة الطالب ارتبطت بشكل دا

ـ    ،والمصارحة الذاتية ورضا الطالب  توأظهرت النتائج كذلك أن سرعة اسـتجابة المرشـد كان

  .للطالب يمستوى الرضا الكلدال على تعتبر منبئا 

تصورات بعض طلبة الدراسات العليا األجانب "دراسة بعنوان ) Liu, 1997( أجرى ليو

حيث هدفت الدراسـة إلـى   " ركة الصفية الشفوية في مساقاتهم األكاديمية في أمريكياحول المشا

وصف وتفسير تصورات بعض الطلبة األجانب حول المشاركة الصفية الشفوية فـي مسـاقاتهم   

طالب دراسات عليا أسيويا فـي جامعـة هارفـارد    ) 20(وتألفت عينة الدراسة من  ،األكاديمية

)Harvard (التخصصات االجتماعية والتطبيقية من  في أمريكيا في)فئات رئيسية من هؤالء ) 6

 والصينيون واليابانيون واالندونيسيون والكوريون وطلبة من هونج كونغ، نالتايوانيو مالطلبة وه

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تصورات ايجابية وسلبية لدى المشـاركين تجـاه مشـاركتهم    
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لكـنهم   ،لبة من االستفادة المعرفية والعاطفية واللغوية واالتصاليةوقد أشار الط ،الشفوية الصفية

وقد أشـار الطلبـة إلـى أن     .أيضا أشاروا إلى قلقهم في مجال االتصاالت المعرفية واالنفعالية

العوامل المعرفية واالنفعالية واللغوية واالجتماعية والثقافية سهلة االتصال والمشـاركة الصـفية   

والشخصية ومعرفة المحتوى والخبرة السابقة ومهارات االتصـال وحجـم   وقد لوحظ أن الجنس 

ومن النتائج األخرى التي توصلت إليها الدراسـة أن   ،الصف تؤثر على المزاج ونمط المشاركة

عـن سـلوك    مسئولةاالجتماعية الثقافية  لالطلبة األجانب لديهم القدرة على الحديث وان العوام

  . المشاركين في المشاركة

ـ   "بإجراء دراسة بعنوان ) Cook, 1997(ام كوك وق ة الخبـرات االتصـالية األكاديمي

حيث تناولت الدراسة خبرات االتصـال  " أمريكياوتصورات الطلبة الجامعيين غير التقليديين في 

وهم طلبة البكالوريوس الذين كانوا يدعمون أنفسهم بأنفسهم  ،األكاديمي لدى الطلبة غير التقليديين

وقد اعتمدت الدراسة على األسلوب النـوعي وهـو    ،الذين عادوا إلى الكلية بعد تركها أو ،ماديا

وتوصلت  ،طالب) 200(إلى  تباناتكذلك تم إرسال اس ،المشاهدة الميدانية والمقابالت مع الطلبة

أن االتصال كان يعطي أساسا لحياتهم المعقدة داخـل وخـارج    ،الدراسة إلى بعض النتائج منها

  .ةولكنهم أشاروا إلى ضرورة وجود تفاعالت اتصالي ،كاديمي وفي العديد من التجاربالسياق األ

ما الذي يمكن أن يفعله المعلمون للتخفيف "بعنوان ) Lee, 1997( وفي دراسة قام بها لي

ن اسـتطاعوا  يوفي هذه الدراسة وجد أن الطلبة العلمي"ن لميومن المشاكل التي حددها الطلبة العا

تظهر في صفوف الكليات والتي من شأنها أن تعيـق تعلمهـم، وتشـمل هـذه      تشخيص مشاكل

المشاكل على صعوبات في االستماع واالفتقار إلى فهم االختالفات في الخلفية الحضارية، عـدم  

قلة امتالك مفردات لغوية كافية، باإلضـافة إلـى   و امتالك مهارات عالية في االتصال الشفوي،

لتخلص من هذه المشاكل فقد اقترح الطلبة أنفسهم طرقا عامة ومحددة لوتدني المهارات الكتابية، 

  . تساعد األساتذة في التخلص من هذه المشكالت

وملخص هذه الدراسة " تكلم رجاء"بعنوان  )Hodne, 1997(وفي دراسة أجراها هودن 

فـي جميـع    حتى يصـبحوا كتـاب  أن استجابة مجموعات الرفاق تؤثر في دعم فعالية الطلبة 
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المجاالت، لكن االختالفات الثقافية في مجال االتصال تؤثر على التفاعالت داخـل المجموعـة   

السـلطة،  والجماعية، -ةالفر دانيوتشتمل على األبعاد الثقافية التي قد يختلف االتصال فيها على 

   .مفهوم الوجه ونظام االتصالو

لمعلم والطالـب فـي   االتصال بين ا"بإجراء دراسة بعنوان ) West,1994(وقام وست 

وهي عبارة عن مسح هدف إلـى  " في أمريكيا) New England(إحدى المدارس الحكومية في 

تألفـت  والتعرف على العالقات بين المعلم والطالب وهي عملية مهمة ومكملة للعملية التربوية، 

وهـذه   ،اتكطريقة لجمع البيان ةوطالبة، واستخدم الباحث استبان اطالب) 158(عينة الدراسة من 

البيانات هي المعلومات الديمقراطية األساسية للطالب، وإضافة إلى أسئلة هدفت إلى التعرف من 

الطلبة على التجارب االيجابية والسلبية التي تعرضوا لها مع المعلمين، وقـد أظهـرت نتـائج    

) 72(حظ الدراسة أن الطلبة ينظرون إلى مساعدة المعلم على أنها تجربة قيمة في الصف وقد ال

أما االحترام والتقدير فكانت الناحيـة   ،من الطلبة أن التعليقات االيجابية من المعلم تعتبر مساعدة

إلـى أهميـة النشـاط    ) 41(من تعليقات الطلبة كما أشار ) 45(االيجابية الثانية، وحصلت على 

ـ  د تضـمنت اإلحـراج   واالستمتاع بالعملية التعليمية، أما فيما يتعلق بالفئات السلبية لالتصال فق

توقعات غير المنطقية، وتوصل الباحـث  الوالعدوانية التي ال لزوم لها و ،واالنضباط غير المبرر

ين يسببون اإلحراج للطلبة وان التأديب الذي يفرضونه عليهم يكون أحيانـا  لمإلى أن بعض المع

فـي التعامـل مـع    ل، كما أشار الطلبة إلى أن المعلم أحيانا يستخدم العقاب الجسدي ضغير مف

  .السلبية في الصف

الستكشـاف  "دراسـة  ) Watson & Monroe, 1990(وأجرى واطسـون ومـونرو   

مستويات التحصيل األكاديمي والذكاء والخوف من االتصال وتصورات المعلمـين   نالعالقات بي

  :وقد هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية" الخوف من االتصال لحو

  موعة المتغيرات التي تساعد على تفسير معادلة التنبؤ؟ما مج -1

  التنبؤ؟ما العالقة بين كل مجموعة من المتغيرات والتي تساعد على تفسير معادلة  -2
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وتراوحت أعمارهم ما بين ) 6-3(من طلبة الصفوف ) 203(وتألفت عينة الدراسة من 

خوف من االتصال وهو يتألف من ير الشخصي للدسنة واستخدم الباحثان مقياس التق) 12-8(من 

االختبارات الشـاملة  ت كما استخدم ،واستخدم لقياس مستويات الخوف من االتصال ،فقرة) 14(

وقد توصلت الدراسـة إلـى أن أفضـل    . للمهارات األساسية للتعرف على التحصيل األكاديمي

حول الخوف مـن  وتصورات المعلمين  ،نموذج يتنبأ بالتحصيل يتضمن متغيرين فقط هما الذكاء

كما وجدت الدراسة أن الخوف مـن   ،االتصال وقد كانت هناك عالقة دالة بين الذكاء والتحصيل

كان هناك ارتباط قليل بين متغيرات التحصيل  حيث ،االتصال يمكن أن يالحظه ويميزه المعلمون

  . وتصورات المعلمين من الخوف من االتصال
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  :التعليق على الدراسات السابقة

على الدراسات السابقة يتضح أن االتصال بأنواعه المختلفة حظي  اإلطالعخالل ومن   

مثل دراسة عودة  عام لفهناك دراسات ركزت على معوقات االتصال بشك ،بأهمية كبيرة

االتصاالت اإلدارية في جامعة الكويت والتي هدفت إلى  تبعنوان مشكالت ومعوقا) 1996(

) 2000(ودراسة القاسمي  ،االت اإلدارية في جامعة الكويتتقديم دراسة وصفية لمعوقات االتص

بعنوان معوقات االتصال اإلداري الفعال بين مديريات التربية بالمناطق التعليمية والمدارس 

هدفت إلى التعرف على مشكالت طلبة  أخرى تدراساهناك و .الثانوية التابعة لها بسلطنة عمان

بعنوان مشكالت طلبة الدراسات ) 1993(اسة الشريدة مثل در الدراسات العليا في الجامعات

بعنوان مشكالت ) 2000(ودراسة عثمان  ،العليا في جامعة اليرموك وعالقتها ببعض المتغيرات

اتجاهات طلبة  كما أن هناك دراسات تناولت  .طلبة الدراسات العليا في جامعات الضفة الغربية

) 2004(دراسة النفيعي  لمث التدريسهيئة  أعضاء الدراسات العليا نحو االتصال األكاديمي مع

الملك عبد  ةاالتصال األكاديمي لطلبة الدراسات العليا مع أعضاء هيئة التدريس بجامعبعنوان 

بعنوان اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعة ) 1994(ودراسة يونس والعمري  ،العزيز

نا فمن ه  .األكاديمي مع أعضاء هيئة التدريساألردنية نحو االتصال األكاديمي نحو االتصال 

جاءت هذه الدراسة التي ركزت على مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة 

 ههذ ىالتدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة لتسد النقص وتسلط الضوء عل

ن وخصوصا طلبة الدراسات العليا الذين التي لم تتناولها أية دراسة في جامعات الوطالمشكالت 

التي توصلت  والتي نأمل االستفادة من نتائجها ،يمثلون شريحة هامة في مجتمعنا الفلسطيني

مجال االتصال وان تكون قد عالجت بعض النقاط التي أغفلتها الدراسات التي أجريت في  ،إليها

   .ومعوقاته
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  الفصل الثالث

  اتالطريقة واإلجراء

  

  دراسةمنهج ال

  مجتمع الدراسة

  عينة الدراسة

  أداة الدراسة

  متغيرات الدراسة

  إجراءات الدراسة

  المعالجات اإلحصائية
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  الفصل الثالث الطريقة واإلجراءات

  : منهج الدراسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي حيث أن هـذا األسـلوب مناسـب إلغـراض     

ث وزعت على أفراد عينة الدراسة وذلك لمعرفـة  كأداة بح ةوقد استخدم الباحث استبان ،الدراسة

وأعضاء هيئة التدريس في الجامعـات  ) الماجستير( مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا

  .الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

  :مجتمع الدراسة

 المسجلين في جامعـة ) الماجستير( جميع طلبة الدراسات العليا تكون مجتمع الدراسة من

النجاح وجامعة بير زيت وجامعة القدس أبو ديس وذلك خالل الفصل الدراسي األول من العـام  

وبمختلف السنوات الدراسية والكليات اإلنسانية والعلمية، وقد بلغ العدد ) 2006/2007(الدراسي 

ـ  )الماجستير(طالبا وطالبه في برامج الدراسات العليا ) 2793(الكلي لمجتمع الدراسة  ة، المختلف

  .وموزعين حسب الجدول التالي

  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجامعات :)1(الجدول رقم 

  المجموع  الكليات العلمية الكليات اإلنسانية اسم الجامعة

  إناث ذكور إناث ذكور

  781  101  128  223  329  جامعة النجاح

  970  89  134  299  448  جامعة بير زيت

  1042  95  142  230  575  جامعة القدس 

  2793  285  404  752  1352  المجموع
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  : عينة الدراسة

مـن أفـراد مجتمـع    %) 10(أي ما نسبته  ،مفحوصا) 279(تكونت عينة الدراسة من 

طالبـا  ) 78(حيث تـم اختيـار    تبعا لمتغير الكلية عشوائية الدراسة، تم اختيارها بطريقة طبقيه

طالب وطالبـات  ) 104(ن جامعة بير زيت و طالبا وطالبة م) 97( وطالبة من جامعة النجاح و

تبين توزيع عينة الدراسة تبعا ) 5(، و)4(، )3(، )2(من جامعة القدس أبو ديس ونتائج الجداول 

   .)المستوى الدراسي، والعمر ،الكلية، الجنس( ةللمتغيرات المستقل

  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الكلية :)2(الجدول رقم 

  النسبة المئوية تكرارال الكليات

  %75.3   210  اإلنسانية

  % 24.7  69  العلمية

  %100   279  المجموع

  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس :)3( الجدول رقم

  النسبة المئوية التكرار الجنس

  % 60.6  169  ذكر

  % 39.4  110  أنثى

  % 100  279  المجموع

لدراسة تبعا لمتغير عدد السنوات التي قضاها الطالـب فـي   توزيع أفراد عينة ا:)4(الجدول رقم 

  برنامج الدراسات العليا

عدد السنوات التي قضاها

  الطالب

  النسبة المئوية التكرار

  % 48.7   136  سنه واحده

  % 45.5  127  سنتان

  % 5.7  16  فأكثر ثالث سنوات

  % 100  279  المجموع
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  ة تبعا لمتغير العمرتوزيع أفراد عينة الدراس :)5(الجدول رقم 

  النسبة المئوية التكرار العمر

  % 34.4  96  سنة) 28(اقل من 

  % 28  78  سنة) 33- 28(من 

  % 37.6  105  سنة) 33(أكثر من 

  % 100  279  المجموع

  :أداة الدراسة

مـن خـالل    ةقام الباحث بتطوير اسـتبان  ،المتعلقة بهذه الدراسة البياناتجمع  من اجل

بين الطلبة وأعضـاء  االتصال  تعيق عمليةن اجل التعرف على المشكالت التي م ،الطلبة أنفسهم

  :وذلك وفق الخطوات التالية ،في الجامعات الفلسطينية هيئة التدريس

طالبا وطالبـه  ) 50(تكونت من  ةإلى أفراد عينة استطالعي سؤال مفتوحقام الباحث بتوجيه  -1

وبين عضو هيئة التـدريس   كبين لال التي تحومشكالت االتص ما هي" ،ةومن غير عينة الدراس

  .)1(انظر ملحق رقم . ؟"في الجامعة

وكانـت   ،وتوزيعها ضمن تكرارات ،السؤال المذكور عنالطلبة  جاباتإقام الباحث بتفريغ  -2

مثل كثرة أعداد الطلبة داخل قاعات المحاضرات وانخفاض  الفقرة ذات التكرارات المتعددة تؤخذ

مثل شروط   وتهمل الفقرة ذات التكرارات القليلة لمباشرة بين المدرس والطالبمستوى العالقة ا

  .فقرة) 66(القبول في برنامج الماجستير ومواعيد المحاضرات متأخر حيث بلغ عدد الفقرات 

خر من الفقـرات  آإضافة عدد  كما تم .قام الباحث بإعادة صياغة الفقرات التي تم اعتمادها -3

) 1978 ،عبـد الوهـاب  ) (2000 ،عثمـان ( والدراسات السابقة دب النظريبعد االستعانة باأل

، حذف وإضافة فقرات من اجل أن تناسب االستبانة مع هدف الدراسة حيث تم) 1993 ،الشريدة(

  . و تم صياغة جميع الفقرات بصيغة سلبية ألنها تمثل مشكالت
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 مجـاالت ) 4(لـى  عوقد شملت االستبانة في صورتها النهائية وفي ضوء ذلك خرجت 

وأعضـاء   )الماجستير(مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا  تمثل) 2(ملحق رقم  رانظ(

    :يهيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية وه

  )14-1(وتمثلها الفقرات  :التنظيمية كالتالمش -1

  ).25-15(وتمثلها الفقرات من   :الفنية كالتالمش -2

  .)37-26(وتمثلها الفقرات من  :االجتماعيةالنفسية و كالتالمش -3

  ).44-38(وتمثلها الفقرات من  : المادية كالتالمش -4

الجـنس،  : المستجيبين وهـي  نع شخصيةكذلك اشتملت االستبانة على معلومات عامة 

  .والكلية والعمر، ،والمستوى الدراسي للطالب

المستجيبين على الفقرات  درجة ليكرت الخماسي من اجل تقدير  ميزانوقد تم استخدام 

  .بالشكل التالي

  خمس درجات     =كبيرة جدا    

  أربع درجات      =كبيرة        

  ثالثة درجات      =متوسطة     

  درجتان     =قليلة          

  درجة واحدة     =قليلة جدا     
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  :صدق األداة

مجموعـة مـن    ممين وهمحكمن ال عرض االستبانة على لجنةتم للتأكد من صدق األداة 

 القـدس المختصين في العلوم التربوية واإلدارة العامة في جامعة النجـاح الوطنيـة وجامعـة    

  .يوضح ذلك) 3(والملحق رقم   ،المفتوحة

حيث تـم حـذف    وقد أجريت التعديالت الالزمة في ضوء أراء المحكمين ومقترحاتهم،

تعديل بعض الفقـرات  ) بأنها غير ودية بالمدرس بتتميز عالقة الطال (بعض الفقرات منها مثل

عدم ارتيـاح الطلبـة   (حيث تم تعديلها إلى ) عدم تقبل الطلبة لشخص عضو هيئة التدريس(مثل

ـ  ثإلى أن خرجت االستبانة بصورتها النهائية حي )لشخص عضو هيئة التدريس   ىاشتملت عل

اقر المحكمـون بـان   وقد  ،يوضح ذلك) 2( رقم على أربع مجاالت والملحق ةفقرة موزع) 43(

  .همناسبة وصالحة للغرض التي صممت من أجل ةاالستبان

  :ثبات األداة

الـداخلي باسـتخدام    قطريقة الثبات باالتسـا  الباحث استخدمللتحقق من ثبات االستبانة 

مجال من المجاالت والدرجة الكلية ونتائج  لألفا الستخراج معامل الثبات لك –كرونباخ  معادلة 

  .تبين ذلك) 6(رقم  الجدول

  معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا :)6(الجدول رقم 

مجال الرقم

  المشكالت

ــدد  أرقام الفقرات عــ

  الفقرات

  الثبات

 0.60  14  1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14  التنظيمية  1

  0.79  11  15،16،17،18،19،20،21،22،23،24،25  الفنية  2

ــية   3 النفســـ

  واالجتماعية

26،27،28،29،30،31،32،33،34،35،36  11  0.78  

  0.81  7  37،38،39،40،41،42،43  المادية  4

  0.87  43   الكليالمجموع  
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  :تغيرات الدراسةم

  -:المتغيرات المستقلة -أ

  ).ذكر، أنثى: (متغير الجنس وله مستويان -1

 ).الكليات العلمية  ،الكليات اإلنسانية( :متغير الكلية وله مستويان -2

سنه (  :وله ثالثة مستويات عدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الدراسات العليا -3

  ). سنوات فأكثر ثالث ،سنتان ،واحدة

 )33(مـن  أكثر سنة، ) 33-28(سنة، من ) 28(اقل من : (متغير العمر وله ثالثة مستويات -4

  .سنة

   -:المتغيرات التابعة -ب

لدراسة على فقرات االستبانة والتي تمثـل مشـكالت   وتتمثل في استجابات أفراد عينة ا

وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية ) الماجستير( االتصال بين طلبة الدراسات العليا

  .من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

  :إجراءات الدراسة

اإلجـراءات  الدراسـة وفـق   الباحث بالتأكد من صدق األداة وثباتها تم تنفيذ أن قام بعد 

  :التالية

  .إعداد االستبانة بصورتها النهائية -

 ةرسـمي  كتبإذ قام الباحث بتوجيه  ،الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة -

ديس عن طريق عمادة  وجامعة القدس ابو ،زيتبير وجامعة ،إلى كل من جامعة النجاح الوطنية

طبيق الدراسة في الجامعات المذكورة علـى  وذلك لت ،الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية
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 ،وبناء على ذلك تم تزويد الباحث بكتـاب لتسـهيل مهمتـه    ،)الماجستير(طلبة الدراسات العليا 

  .توضح ذلك) 6( و ،)5(، )4(والمالحق 

ومن ثم توزيع أداة الدراسة على أفراد العينة والبـالغ عـددها    ،تحديد عينة الدراسةو -

   .)2793(من مجتمع الدراسة البالغ عدده ) %10(أي بنسبة ) 279(

اسـتخراج   مـن ثـم  و .جل معالجتها إحصائياأفي جداول خاصة من  البياناتتفريغ   -

  . النتائج ومناقشتها وتقديم التوصيات المنبثقة عن نتائج الدراسة

  :المعالجات اإلحصائية

 إلجراء المعالجات )SPSS(لعلوم االجتماعية لاستخدم الباحث برنامج الرزم اإلحصائية 

  :وهذه المعالجات هي ،اإلحصائية الالزمة لهذه الدراسة

  .المتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية والنسب المئوية -

  .)Independent t- test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبار  -

ـ    ،)One- Way-ANOVA(تحليل التباين األحادي  - ين واختبار شفية للمقارنـات البعديـة ب

   .متغيرات الدراسة

  .اللزومالمتوسطات الحسابية عند  -
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  الفصل الرابع

  تحليل النتائج  
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  .يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة وفيما يلي بيان لذلك

  :أوال النتائج المتعلقة بالسؤال األول

وأعضاء هيئة ) الماجستير(االتصال بين طلبة الدراسات العليا  مشكالت درجة ما        

  التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟

 ولكـل  ،فقرة كلل والنسب المئويةلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية       

بين طلبـة الدراسـات العليـا     االتصال والدرجة الكلية لمشكالت ،مشكالتال ل من مجاالتمجا

تبين ذلـك  ) 8،9،10،11(ونتائج الجداول  ،وأعضاء هيئة التدريس وترتيبها تنازليا) الماجستير(

  .المشكالتوالدرجة الكلية تبعا لدرجة ترتيب المجاالت )  7(الجدول بينما  يبين 

  :التالية ةت النسب المئويدومن اجل تفسير النتائج اعتم

  .المشكالت كبيرة جداًفأكثر درجة % 80 -

  .درجة المشكالت كبيرة%   79.9 -70 -

  .درجة المشكالت متوسطة%  69.9 - 60 -

  .درجة المشكالت قليلة جداً% 50أقل من  -
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الستجابات أفراد عينة الدراسة لمشـكالت   والنسب المئوية ،المتوسطات الحسابية :)7(جدول رقم 

  .االتأعضاء هيئة التدريس حسب المج عاالتصال م

رقم 

 المجال

المتوسط  المجال

  *الحسابي

النسبة 

  المئوية

%  

درجة 

  المشكالت

  متوسطة  60.2  3.01  المشكالت النفسية واالجتماعية  1
  قليلة  59.2  2.96  المشكالت الفنية  2
  قليلة  59  2.95  المشكالت المادية  3
  قليلة  56.4  2.82  ةالمشكالت التنظيمي  4

  لةقلي  58.6  2.93 الدرجة الكلية
  درجات) 5(لالستجابةالقصوى  الدرجة* 

المشـكالت التـي   حسب درجة  أن ترتيب مجاالت الدراسة) 7(جدول رقم اليالحظ من 

وأعضاء هيئة التدريس كانت كمـا  ) الماجستير(تعوق عملية االتصال بين طلبة الدراسات العليا 

  -:يلي

حيث بلغت ) ةمتوسط( االجتماعيةالمشكالت النفسية وب درجة بالمشكالت في المجال المتعلق -1

  %).60.2(النسبة المئوية

حيث بلغـت النسـبة المئويـة    ) قليلة( ةالفني في المجال المتعلق بالمشكالت المشكالتدرجة  -2

)59.2(%.  

حيث بلغت النسبة المئويـة  ) قليلة( الماديةدرجة المشكالت في المجال المتعلق بالمشكالت   -3

)59(%.  

حيث بلغت النسبة المئويـة  ) قليلة( ةالتنظيميي المجال المتعلق بالمشكالت درجة المشكالت ف -4

)56.4.(%  

حيـث بلغـت النسـبة    ) قليلـة (لمشكالت على جميع المجـاالت  لالكلية  درجةالوكانت 

  .%)58.6(المئوية
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وأعضـاء  ) الماجسـتير  ( مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا درجة ولمعرفة 

والنسـب  فقد تم حساب المتوسطات الحسـابية   ،المجاالت التي تنطوي تحتهاهيئة التدريس وفق 

  .)10(و،)9( ،)8(ول  الكل مجال على حده ثم ترتيبها ترتيبا تنازليا كما في الجدالمئوية 

  -:مجال المشكالت النفسية واالجتماعية -1

لعليـا لمشـكالت   ألراء طلبة الدراسـات ا  والنسب المئويةالمتوسطات الحسابية  :)8(جدول رقم 

  االتصال مع أعضاء هيئة التدريس لفقرات مجال المشكالت النفسية واالجتماعية مرتبة تنازليا 

المتوسط  الفقرة  رقم ال

  الحسابي

النسبة 

  %المئوية

درجة 

  المشكالت

قلة اهتمام المدرس لمشـكالت الطلبـة     1

  ومعالجتها

  متوسطة  66.8  3.34

  املونهمشعور الطلبة بان المدرسين ال يع  2

  بنفس الطريقة واألسلوب 

  متوسطة 65.4  3.27

انخفاض روح المسؤولية والجراءة لـدى    3

الطلبة لتحمل أعبـاء متطلبـات بـرامج    

  الدراسات العليا

  متوسطة  63.2  3.16

يتمسك بعض الطلبـة بالمبـادئ الـذين      4

  يرفضون الدخول في نقاش حولها

  متوسطة   61.8  3.09

ض الطلبـة نحـو   االتجاه السلبي لدى بع  5

  برامج الدراسة المطروحة

  متوسطة  61  3.05

عدم ارتياح الطلبة لشخص عضو هيئـة    6

  التدريس

  متوسطة  61  3.05

عدم امتالك الطلبة لمهـارات التواصـل     7

  اللغوي واالجتماعي

  قليلة  58.6  2.93

انخفاض مستوى العالقة بـين المـدرس     8

  والطالب

  قليلة  58.2  2.91

قات اجتماعية ودية بين صعوبة بناء عال  9

  الطلبة وعضو هيئة التدريس

  قليلة  57.6  2.88
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انخفاض مستوى الثقـة بـالنفس لـدى      10

  الطالب

  قليلة  55.6  2.78

عدم اكتراث الطلبة بموضوع المحاضرة   11

  ألنة يخلو من المعنى

  قليلة  54  2.70

  متوسطة  60.2  3.01 الدرجة الكلية

طلبة الدراسات العليا وأعضاء  ناالتصال بي كالتدرجة مش أن) 8(جدول المن  يالحظ  

فـي الفقـرات   ) متوسطة(كانت  على فقرات مجال المشكالت النفسية واالجتماعية هيئة التدريس

وكانـت درجـة المشـكالت     ،%)61 – 66.8( وتراوحت النسبة المئوية بين) 2،3،4،5،6،1(

أمـا  %)  54 – 58.6(ئوية بين حيث تراوحت النسبة الم) 7،8،9،10،11(في الفقرات ) قليلة(

الدرجة الكلية لمشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

  %). 60.2(الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم كانت متوسطة حيث بلغت النسبة المئوية 

  -:مجال المشكالت الفنية -2

ألراء طلبة الدراسـات العليـا لمشـكالت     والنسب المئويةالمتوسطات الحسابية  :)9(جدول رقم 

  االتصال مع أعضاء هيئة التدريس لفقرات مجال المشكالت الفنية مرتبة تنازليا

المتوسط  الفقرةرقم ال

 الحسابي

النسبة 

 %المئوية

درجة 

 المشكالت
صعوبة توفيق الطلبـة بـين ظـروف العمـل       1

  والدراسة

  كبيرة  72.8  3.64

يب تقويم طلبة الدراسات العليا مـن  ضعف أسال  2

  قبل بعض هيئات التدريس

  متوسطة  66.8  3.34

  متوسطة  63.2  3.16  قلة مراعاة عضو هيئة التدريس ظروف الطلبة  3
عدم مالئمة طرق التدريس المستخدمة لمحتـوى    4

  المادة الدراسية

  قليلة  59.6  2.98

قلة امتالك الطلبة الخبرات الالزمة لنجاح عملية   5

  االتصال مع مدرس المادة

  قليلة  59.4  2.97
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تجاهل عضو هيئة التدريس الدخول فـي نقـاش     6

حول وجهات النظر واآلراء التي تخالف وجهـة  

  نظره

  قليلة  58  2.90

قلة امتالك عضو هيئة التدريس الكفايات الالزمة   7

  مع الطلبة بشكل عام  للنجاح عملية االتصا

  قليلة  57.4  2.87

مام عضو هيئة التدريس باألنشطة الصفية قلة اهت  7

  والالصفيه المتعلقة بالمادة الدراسية 

  قليلة  55.8  2.79

طبيعة المادة الدراسية غيـر مناسـبة لمسـتوى      8

  الطلبة 

  قليلة  55.4  2.77

قلة إتاحة الفرص أمام الطلبة إلبـداء وجهـات     9

  نظرهم من قبل عضو هيئة التدريس 

  قليلة  52.4  2.62

مناسبة لغة التـدريس لطبيعـة وشـروط     عدم   10

  المحاضرة

  قليلة  50.4  2.52

  قليلة  59.2  2.96  الدرجة الكلية

طلبة الدراسات العليا وأعضـاء   نمشكالت االتصال بيدرجة أن ) 9(يالحظ من جدول 

درجـة  وكانـت   ،%)72.8(وبنسـبة مئويـة   ) 1(فـي الفقـرة   ) كبيـرة (كانت هيئة التدريس 

 ،%)63.2-66.8(حيث تراوحت النسبة المئوية بـين  ) 2،3(الفقرتين في ) متوسطة(المشكالت

-59.6(في باقي الفقرات حيث تراوحت النسـبة المئويـة بـين    )قليلة(وكانت درجة المشكالت 

االتصال بين طلبة الدراسـات العليـا وأعضـاء هيئـة      تأما الدرجة الكلية لمشكال ،% )50.4

حيـث بلغـت    )قليلة(نظر الطلبة أنفسهم فقد كانت  التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة

  .%)59.2(النسبة المئوية 
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   -:ةالمشكالت الماديمجال -3

ألراء طلبة الدراسات العليـا لمشـكالت    والنسب المئويةالمتوسطات الحسابية  :)10(جدول رقم 

  .مرتبة تنازليا ةاالتصال مع أعضاء هيئة التدريس لفقرات مجال المشكالت المادي

المتوسط  الفقرة  رقم لا

 الحسابي

النسبة 

  %المئوية

درجة 

المشكال

  ت
كثرة المؤثرات الحسية خارج قاعات   1

  المحاضرات

  متوسطة  68.4  3.42

 ةعدم توفر المواد والتسهيالت الالزم  2

للتعليم من أجهزة ومعدات إلثراء 

  المحاضرة

  متوسطة  63.8  3.19

  قليلة  58.6  2.93  عدم مناسبة األثاث لألنشطة التعليمية  3
تشويش المحاضرة بسبب دخول أو خروج   4

  أشخاص أثناء انعقادها

  قليلة  58  2.90

  قليلة  58  2.90  عدم مالئمة بيئة التعلم الصفية  5
كثرة عدد مرات رنين الهاتف داخل غرفة   6

  مكتب  عضو هيئة التدريس

  قليلة  54.4  2.72

  قليلة  51.6  2.58  ضيق قاعات المحاضرات  7

  قليلة  59  2.95 ة الكليةالدرج

طلبة الدراسات العليا وأعضاء  ناالتصال بيدرجة مشكالت أن ) 10(يالحظ من جدول 

ـ )1،2(في الفقرتين ) متوسطة (كانت  هيئة التدريس -68.4(بـين  توان النسبة المئوية تراوح

بـين   في باقي الفقرات حيث تراوحت النسبة المئوية) قليلة(وكانت درجة المشكالت   ،%)63.8

االتصال  بين طلبة الدراسات العليـا وأعضـاء    تأما الدرجة الكلية لمشكال ،%)58.6-51.6(

حيث بلغت ) قليلة(هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم فقد كانت 

  .%)59(النسبة المئوية 
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  -:مجال المشكالت التنظيمية -4

ألراء طلبة الدراسات العليـا لمشـكالت   والنسب المئوية بية المتوسطات الحسا :)11(جدول رقم 

   .مرتبة تنازليا ةاالتصال مع أعضاء هيئة التدريس لفقرات مجال المشكالت التنظيمي

المتوسط  الفقرةرقم ال

 الحسابي

النسبة 

 %المئوية

درجة 

 المشكالت
التفاوت بين الطلبة من حيـث السـن، الخبـرة،      1

  المؤهالت

  رةكبي  73.2  3.66

  متوسطة  67.4  3.37  طول وقت المحاضرة بشكل يبعث على الملل  2
  متوسطة  66.4  3.32  كثرة أعداد الطلبة داخل قاعة المحاضرة  3
معاملة طلبـة الدراسـات العليـا مثـل طلبـة        4

  البكالوريوس

  متوسطة  61.4  3.07

ضعف العالقة التواصـلية بـين عضـو هيئـة       5

  رةالتدريس والطلبة خارج نطاق المحاض

  متوسطة  61.4  3.07

انخفاض دافعية الطلبـة للـدخول فـي الحـوار       6

  والنقاش الصفي 

  قليلة  59  2.95

اختيار الوقت غير المناسب لعملية االتصال مـن    7

  قبل الطلبة 

  قليلة  56.2  2.81

  قليلة  56  2.80  الطبيعة التسلطية لعضو هيئة التدريس  8
ال إلزام الطلبة على اختيـار مواضـيع بحثيـه      9

  ايرغبون فيه

  قليلة  55.8  2.79

  قليلة  54  2.70  سوء التفاهم بين الطلبة وعضو هيئة التدريس  10
مواعيد (التدريس بمواعيده  ةقلة التزام عضو هيئ  11

  )المحاضرات، ومواعيد ساعات المكتب

  قليلة جداً  49  2.45

12  
  

  قليلة جداً  45.8  2.29  قلة التزام الطلبة بمواعيد المحاضرات

ضعف قدرة عضو هيئة التدريس علـى ضـبط     13

  المحاضرة

  قليلة جداً  42.6  2.13

  قليلة جداً  40.8  2.04  وقت المحاضرة قصير   14

  قليلة  56.4  2.82 الدرجة الكلية
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طلبة الدراسات العليا وأعضاء  نمشكالت االتصال بيدرجة  أن) 11(يالحظ من جدول 

، وكانت درجة المشـكالت  %)73.2(بنسبة مئوية و) 1(في الفقرة ) كبيرة(كانت  هيئة التدريس

وكانت  ،%)61.4-67.4(حيث تراوحت النسبة المئوية بين ) 2،3،4،5(في الفقرات ) متوسطة(

-59(حيث تراوحت النسبة المئوية بـين  ) 6،7،8،9،10(في الفقرات ) قليلة (درجة المشكالت 

حيث تراوحـت  ) 11،12،13،14(في الفقرات ) قليلة جدا (أما درجة المشكالت كانت  ،%)54

وبخصوص الدرجة الكلية لمشكالت االتصـال  بـين طلبـة    %) 40.8-49(النسبة المئوية بين 

الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسـهم  

  .%)56.4(حيث بلغت النسبة المئوية ) قليلة(فقد كانت 
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  -:علقة بالفرضية األولىالنتائج المت: ثانيا

في مشكالت االتصال ) α=0.05( عند مستوى الداللةة ال توجد فروق ذات دالله إحصائي

وأعضاء هيئة التدريس في الجامعـات  ) الماجستير(  طلبة الدراسات العليااستجابات  طبين متوس

  الت الطلبةعلى االستبانه المعدة لقياس  مشك )أنثى ،ذكر(الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس 

 Independent(للمجموعات المستقلة ) ت(الفرضية استخدم اختبار هذه من اجل فحص 

t- test(،    وذلك للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطي الذكور واإلنـاث وجـدول

  .يبين ذلك) 12(رقم

الدراسـات   مشكالت االتصال بين طلبـة  بينلداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار  :)12(جدول رقم 

  العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير الجنس

مستوى   )ت(  ) 110=    ن( أنثى  )169=  ن(ذكر  المجاالت 

  االنحراف  المتوسط االنحراف المتوسط  الداللة

مجال المشكالت 

  التنظيمية

2.78  0.66  2.87  0.58  1.16  0.24  

  0.93  0.08  0.77  2.96  0.74  2.96  ةمجال المشكالت الفني

مجال المشكالت 

  واالجتماعية ةالنفسي

2.98  0.73  3.07  0.77  0.98  0.32  

  0.10  1.62  0.96  3.06  0.93  2.87   ةالمادي المشكالت

  0.23  1.19  0.65  2.90  0.64  2.90 الدرجة الكلية

المحسـوبة علـى مجـاال ت المشـكالت     ) ت(أن قيمـة  ) 12(يتضح مـن الجـدول   

  0.98 ،0.08 ،1.16(كانت على التـوالي  ) فسية واالجتماعية، والماديةوالفنية، والن،التنظيمية(

وهذه القيم جميعها اصغر مـن القيمـة   ) 1.19( =الكلية  ةالمحسوبة للدرج) ت( وكانت ) 1.62

في ) α=0.05(أي أنة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 1.96( ةالجدولي

دراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير الجـنس ومثـل   مشكالت االتصال بين طلبة ال

  هذه النتيجة تعني قبول الفرضية الصفرية 
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  -:النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:ثالثا

في مشكالت االتصال ) α=0.05( عند مستوى الداللةة  توجد فروق ذات دالله إحصائيال

ء هيئة التدريس في الجامعات الفلسـطينية تعـزى   وأعضا) الماجستير( بين طلبة الدراسات العليا

  .)ة، علميةإنساني( ةلمتغير الكلي

 -Independent t(للمجموعات المستقلة ) ت(ن اجل فحص الفرضية استخدم اختبار م

test(، الكليات   ياستجابات الطالب ف وذلك للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطي

  .يبين ذلك) 13(ية وجدول اإلنسانية والكليات العلم

لداللة الفروق في مشكالت االتصال بين طلبـة الدراسـات   ) ت( نتائج اختبار :)13(جدول رقم 

  العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير الكلية

  )ت(  )69=   ن(علمية   )210=  ن (إنسانية   المجاالت

  

مستوى 

  الداللة
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

ال المشكالت مج

  التنظيمية

2.90  0.61  2.58  0.61  3.74  0.00 *  

  0.07  1.81  0.60  2.82  0.79  3.01  ةمجال المشكالت الفني

 ةمجال المشكالت النفسي

  واالجتماعية

3.12  0.73  2.69  0.72  4.21  0.00 *  

  * 0.03  2.11  0.78  2.74  0.99  3.02   ةالمادي المشكالت

  *0.00  3.43  0.57  2.71  0.65  3.01  الدرجة الكلية

  )α=0.05= (مستوى الداللة              1.96=   ةالجد ولي) ت(دال إحصائيا             *  
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 ،التنظيميـة ( المحسوبة على مجاال ت المشكالت ) ت(أن قيمة ) 13(يتضح من الجدول 

يمـة  وكانـت ق )  2.11 ،4.21  ،3.74(كانت على التوالي  ) و المادية  ،والنفسية واالجتماعية

أي انه ) 1.96( ةوجميع هذه القيم اكبر من القيمة الجد ولي) 3.43(الكلية  ةالمحسوبة للدرج) ت(

في مشكالت االتصال بين طلبة  )α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

  .ت اإلنسانيةالدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بين الكليات اإلنسانية والعلمية ولصالح الكليا

هذه القيمة اصغر من ،و)1.81( المحسوبة) ت(أما مجال المشكالت الفنية فقد كانت قيمة 

أي أنة ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      ) 1.96( ةالقيمة الجد ولي

)α=0.05 (  في مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغيـر

  .الكلية ومثل هذه النتيجة تعني قبول الفرضية الصفرية

   -:النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة :رابعا

في مشكالت االتصال ) α=0.05( عند مستوى الداللةة ال توجد فروق ذات دالله إحصائي

وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسـطينية تعـزى   ) الماجستير( بين طلبة الدراسات العليا

  .)سنة 33أكثر من  ،سنة 33-28من  ،سنة 28اقل من ( لمتغير العمر

 )One- Way-ANOVA(من اجل فحص الفرضية استخدم تحليل التبـاين األحـادي   

االتصال بـين  تبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمشكالت ) 14(ونتائج الجدول 

العمر بينما تبين نتائج الجـدول رقـم    لمتغيرطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا 

  نتائج التباين األحادي ) 15(
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمشكالت االتصـال بـين طلبـة     :)14(جدول رقم 

  رالدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير العم

 العمر

 

  المجاالت

  )33( أكثر من  )33-28(من )28(اقل من

 االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط االنحراف المتوسط

مجال المشكالت 

  التنظيمية

2.81  0.64  2.88  0.62  2.78  0.62  

مجال المشكالت 

  ةالفني

2.94  0.73  2.95  0.73  2.98  078  

مجال المشكالت 

  واالجتماعية ةالنفسي

3.02  0.77  3.10  0.70  2.94  0.77  

  0.98  2.85  0.96  2.95  0.90  3.04   ةالمادي المشكالت

  0.66  2.89  0.63  2.97  0.64  2.95 الدرجة الكلية

مشكالت االتصال بـين طلبـة    بين نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق :)15(جدول رقم 

  رالدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير العم

مجموع مصدر التباين  المجاالت

مربعات 

  االنحراف

درجات 

  لحريةا

ــط  متوس

  االنحراف

مستوى   )ف(

  الداللة

ــال  مجـــ

المشـــكالت 

  التنظيمية

  0.55  0.58  023  2  0.47  بين المجموعات

  0.40  276  110.70  المجموعات داخل

    278  111.18  المجموع

ــال  مجـــ

المشـــكالت 

  ةالفني

  0.91  0.08  0.05  2  0.100  بين المجموعات

  0.57  276  157.35  داخل المجموعات

    278  157.45  مجموعال

ــال  مجـــ

المشـــكالت 

ــي  ةالنفســ

  واالجتماعية

  0.35  1.04  0.59  2  1.18  بين المجموعات

  0.56  276  156.13  داخل المجموعات

    278  157.49  المجموع
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المشـــكالت 

  ةالمادي

  0.37  0.97  0.88  2  1.77  بين المجموعات

  .0.91  276  251.16  داخل المجموعات

    278  252.93  المجموع

  0.66  0.41  0.17  2  0.34  بين المجموعات  الدرجة الكلية

  0.42  276  116.95  داخل المجموعات

    278  117.30  المجموع

  )α=0.05= (مستوى الداللة )                                   3.03= ( ةالجدولي) ف(

لمشـكالت  علـى مجـاال ت ا   المحسـوبة ) ف(أن قيمـة  ) 15(يتضح مـن الجـدول   

 ،1.04 ،0.08 ،0.58(كانت على التـوالي  ) والفنية، والنفسية واالجتماعية، والمادية،التنظيمية(

 )ف(وهذه القيم جميعها اصغر من قيمة ) 0.41=(الكلية  ةالمحسوبة للدرج) ف(وكانت ) 0.97

) α=0.05(أي أنة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة    )3.03( ةالجد ولي

في مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير العمر ومثل 

     .هذه النتيجة تعني قبول الفرضية الصفرية

  -:الرابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية :خامسا

في مشكالت االتصال ) α=0.05( عند مستوى الداللةة ال توجد فروق ذات دالله إحصائي

وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسـطينية تعـزى   ) الماجستير( لبة الدراسات العليابين ط

 ،هسنه واحد(، )الماجستير(لمتغير عدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الدراسات العليا 

  ).فأكثر ثالثة سنوات ،سنتان

 )One- Way-ANOVA(من اجل فحص الفرضية استخدم تحليل التبـاين األحـادي   

االتصال بـين  تبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمشكالت ) 16(ونتائج الجدول 

المستوى الدراسي بينما تبـين نتـائج    طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير

  نتائج التباين األحادي ) 17(الجدول رقم 
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افات المعيارية لمشكالت االتصـال بـين طلبـة    المتوسطات الحسابية واالنحر :)16(جدول رقم 

  .عدد السنوات التي قضاها الطالبالدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير 

 لدراسيالمستوىا    

 

  المجاالت

  ثالث سنوات فأكثر  سنتان سنة واحدة

 االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط االنحراف المتوسط

مجــال المشــكالت 

  يميةالتنظ

2.74  0.60  2.90  0.65  2.81  0.61  

مجــال المشــكالت 

  ةالفني

2.84  0.76  3.07  0.72  3.12  0.68  

مجــال المشــكالت 

  واالجتماعية ةالنفسي

2.97  0.75  3.06  0.74  3.06  0.76  

  0.86  2.75  0.99  3.06  0.92  2.87   ةالمادي المشكالت

  0.65  2.94  0.64  3.02  0.64  2.85 الدرجة الكلية

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مشكالت االتصـال بـين طلبـة     :)17(جدول رقم 

   .عدد السنوات التي قضاها الطالبالدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير 

مجموع مصدر التباين  المجاالت

مربعات 

 االنحراف

درجات 

  الحرية
متوســط 

 االنحراف
مستوى   )ف(

  الداللة

مجال 

الت المشك

  التنظيمية

  0.11  2.21  0.87  2  1.75  بين المجموعات

  0.39  276  109.42  داخل المجموعات

    278  111.18  المجموع

مجال 

المشكالت 

  ةالفني

  0.02  3.71  2.06  2  4.12  بين المجموعات

  0.55  276  153.33  داخل المجموعات

    278  157.45  المجموع

مجال 

المشكالت 

 ةالنفسي

  اعيةواالجتم

  0.6  0.50  0.28  2  0.57  بين المجموعات

  0.56  276  156.92  داخل المجموعات

    278  157.49  المجموع
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 المشكالت

  ةالمادي

  0.19  1.64  1.49  2  2.98  بين المجموعات

  0.90  276  249.95  داخل المجموعات

    278  252.93  المجموع

الدرجة 

  الكلية

  1.89  2  0.94  2.26  0.10  

  115.40  276  0.41  

  117.30  278    
  )α=0.05= (مستوى الداللة )                                   3.03= ( ةالجد ولي) ف(

 ،التنظيميـة (على مجاال ت المشكالت  المحسوبة) ف(أن قيمة ) 17(يتضح من الجدول 

) ف(وكانـت   )1.64، 0.50، 2.21(كانـت علـى التـوالي    ) والنفسية واالجتماعية، والمادية

أي  )3.03( ةالجد ولي)ف(وهذه القيم جميعها اصغر من قيمة ) 2.26=(الكلية  ةالمحسوبة للدرج

في مشكالت االتصال بين ) α=0.05(أنة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الطالب فـي  طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير عدد السنوات التي قضاها 

  .ومثل هذه النتيجة تعني قبول الفرضية الصفرية ،)الماجستير(برنامج الدراسات العليا 

السنوات التي قضـاها الطالـب فـي     دإحصائيا تبعا لمتغير عد ةبينما كانت الفروق دال

  .)الفنية ( المشكالت برنامج الماجستير على مجال 

كانت الفروق في مشكالت االتصـال   ولتحديد بين أي من السنوات التي قضاها الطالب

بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة 

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية )  Scheffe  Test(تم استخدام اختبار شفية  ،أنفسهم

  .تبين ذلك) 18(ونتائج الجدول 
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جـال  بـين المتوسـطات الحسـابية لم   ج اختبار شفية للمقارنات البعديـة  نتائ  )18(جدول رقم 

  .تبعا لمتغير عدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الماجستير ةالفنيشكالت الم

عدد السنوات التي 

قضاها الطالب في 

  البرنامج

  ثالثة سنوات فأكثر  سنتان  سنة واحدة

  - 0.28  * - 0.23    سنة واحدة

  -0.04      سنتان

        ثالثة سنوات فأكثر

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة  •

ـ       )18( يتضح من الجدول   ةأن الفروق كانـت دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى الدالل

)α=0.05( تكـن  ينمـا لـم   ،في مجال المشكالت الفنية بين سنة واحدة وسنتان ولصاح سـنتان 

  . المقارنة األخرى دالة إحصائيا
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  مسالفصل الخا

  

  مناقشة النتائج

  

  التوصيات
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج

ثم الوصول , يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت الدراسة في الفصل السابق 

  .لعدد من التوصيات في ضوء تلك النتائج ومناقشتها

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوال

وأعضاء هيئة التـدريس  ) الماجستير ( الدراسات العليا االتصال بين طلبة  تمشكالما 

  في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟

تضمنت اإلجابة عن هذا السؤال وصفا لواقع مشكالت االتصـال التـي تواجـه عينـة     

حيث أظهرت نتائج الدراسة عن وجود هذه المشكالت ضمن مجاالت الدراسة وبدرجة  ،الدراسة

  :وسيتم مناقشة هذه المجاالت كالتالي ،جدا ةمتقارب

  :المشكالت النفسية واالجتماعية: أوال

وقد جاءت فـي   ،المشكالت النفسية واالجتماعيةمجال لقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن 

وقد حصـل علـى متوسـط     المرتبة األولى بين المجاالت األربعة المتعلقة بمشكالت االتصال،

قلـة العالقـات االجتماعيـة     ويمكن أن يعزى ذلك إلى %)60.2(ئويةونسبة م) 3.01(حسابي 

لتحمل  ةوعدم اهتمام المدرس بهموم الطلبة وقلة الدافعية عند الطلب ،والودية بين الطلبة والمدرس

  .أعباء الدراسة

، التي هدفت إلى التعرف إلـى  )1993(نتائج هذه الدراسة مع دراسة الشريدة  اختلفتو

اسات العليا في جامعة اليرموك، حيث جاء ترتيب المجال النفسي واالجتماعي مشكالت طلبة الدر

  .في المرتبة األخيرة في مجاالت الدراسة
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   :هي ثالث مشكالت متعلقة في هذا المجال ومن ابرز

  .قلة اهتمام المدرس لمشكالت الطلبة ومعالجتها -

مهام اإلداريـة الملقـاة   وال ،ويمكن أن يعزى ذلك إلى كبر العبء الدراسي على المدرس

االهتمام بشكل جيد بمشكلة كـل طالـب   ب ، األمر الذي ال يساعدعلى عاتق عضو هيئة التدريس

 ،اجتماعيـة  ،نفسـية  ،أكاديميـة (فالطالب الذي يواجه مشكلة من نوع معين  ،والعمل على حلها

لتربـوي  فال يستطيع التكيـف مـع وضـعه ا    ،يواجه مشكلة في عملية التكيف الدراسي )مادية

وهذا يقلل من فـرص   ،والدراسي وهو في حالة من التوتر واالضطراب الناتج عن هذه المشاكل

التفاعل ويعيق عملية االتصال الصفي فالمدرس الناجح علية أن يحاول التعرف على مشـكالت  

  .طلبته ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل عملية االتصال بينة وبينهم

  .ين ال يعاملونهم بنفس الطريقة واألسلوبشعور الطلبة بان المدرس

مما يخلق شعورا  ،على األخر اوهذا يرجع إلى أن هناك بعض المدرسين يفضلون طالب

مما يسـاهم فـي تحقيـق     ،حيث هذا الشعور يتفاوت بين الدافعية واإلحباط ،متفاوتا بين الطلبة

إضـافة إلـى أن بعـض    هـذا   .اتصال فعال أو خلق مشاكل وعقبات تؤدي إلى إعاقة االتصال

المدرسين أيضا يفسحون المجال أمام الطالبات إلبداء رأيهن أكثر من الطالب ممـا يحـول دون   

  .اتصال فعال بين الطالب والمدرس في اغلب األحيان

  .ة لدى الطلبة لتحمل أعباء متطلبات برامج الدراسات العلياأانخفاض روح المسؤولية والجر -

وذلـك  ، الطلبة بعد تسجليهم في احد برامج الدراسات العليـا وهذا ما يوجهه العديد من 

بسبب أن برامج الدراسات العليا المطروحة في الجامعات الفلسطينية بحاجة إلى دراسة وإعـداد  

مما يخلق مشكالت نفسية واجتماعية عند الطالب تعيق عملية االتصال بينـة وبـين    ،بشكل جيد

  .بشكل عام همدرسي
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  لفنية المشكالت ا :ثانيا

بين المجاالت األربعة المتعلقة بمشـكالت   المشكالت الفنية في المرتبة الثانية مجال جاء

ويمكن أن يعزى ذلك  ،%)59.2(و نسبة مئوية) 2.96(ود حصل على متوسط حسابي  ،االتصال

واالعتماد بشكل كبير على االمتحانـات   ،ضعف أساليب التقويم في برنامج الدراسات العليا إلى

كذلك نقـص الخبـرات لـدى     .تجعل الطالب يركز على حفظ المادة المطلوبة وليس فهمهامما 

أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من اجل أن تكون عملية اتصال ناجحة ومثمرة إضافة إلـى أن  

  .عدم إفساح المجال أمام الطلبة إلبداء رأيهم بصراحة من قبل عضو هيئة التدريس

   :هي علقة في هذا المجالثالث مشكالت مت ومن ابرز 

  .صعوبة توفيق الطلبة بين ظروف العمل والدراسة -

يجد الكثير من الطلبة صعوبة في التوفيق بين العمل والدراسة على اعتبـار أن معظـم   

فالطالب الموظف يعاني من ضغوط  ،طلبة الدراسات العليا هم من الموظفين وخصوصا المعلمين

بفتـرة وجيـزة    المحاضرة إال قبـل  رالكافي لحضو لدية الوقت وليس ،ومتطلبات العمل الكثيرة

مما يسبق العديد من الطلبة  ،بسبب الحواجز العسكرية اإلسرائيلية على الشوارع المؤدية للجامعة

 ،ثناء الدقائق األولى من انعقاد المحاضـرة أمعلومات قد تم شرحها من قبل عضو هيئة التدريس 

قت المحاضرة وال يستطيع االتصال مع عضو هيئة التدريس وهذا يجعل الطالب مشوشا طول و

وان حاول االتصال أو التفاعل فانه يالقي تذمرات كثيرة من بعـض الطلبـة الن    ،بشكل مالئم

   .وقت سابقفي والمدرس  الطلبةعنة  تحدثموضوع االتصال قد يكون قد 

  .دريسضعف أساليب تقويم طلبة الدراسات العليا من قبل بعض هيئات الت -

هناك العديد من أعضاء الهيئة التدريسية وخصوصا في الكليات اإلنسانية يعتمدون بشكل 

رسمي على االمتحانات عند تقويم الطلبة أو وضع النصيب األكبر من العالمـة النهائيـة علـى    

 ،من اجل الحصول علـى عالمـة عاليـة    الصم للمادة االمتحانات مما يجبر الطالب على الحفظ

ر المدرس على التلقين أثناء المحاضرة وهذا ال يفسح المجال أمام الطلبة وعضو هيئة وكذلك يجب
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لذا من المفروض أن يكون هناك لألبحاث نسبة عالية  ،تواصل بشكل فعال ومثمرالالتدريس من 

من العالمة حتى تجبر الطالب على االتصال بعضو هيئة التدريس الن الطالب عند إعداد البحث 

  .رشادات وتوجيهات المدرس أكثر من االستعداد لالمتحانبحاجة إلى إ

  .قلة مراعاة عضو هيئة التدريس ظروف الطلبة -

فمـنهم   ،من الواضح بشكل عام أن المدرس ال يراعي ظروف الطلبة في اغلب األحيان

ن يواجهون مشاكل على الحواجز العسكرية مما يحـول دون وصـولهم   ليالطلبة الذين كانوا معتق

لمحاضرة ومنهم الطلبة غير الميسورين ماديا وخصوصا الموظفين في هذه الظروف مما لموعد ا

يخلق مشكالت عديدة في عمليـة االتصـال    ييجبر الطالب على الغياب عن المحاضرات وبالتال

فانه من الضروري أن يراعي المدرس الفروق الفردية بـين الطلبـة وان    ،بين الطالب ومدرسة

لكـي يـتفهم هـذه المشـكالت      ،روفهم االجتماعية والنفسية واألسريةيتعرف على مشاكلهم وظ

جل السيطرة على تلك المشكالت وهذا مما يزيد ويسـهل عمليـة   أويحاول مد العون للطلبة من 

    .االتصال والتواصل بين الطالب والمدرس

  :ثالثا المشكالت المادية

االت األربعة المتعلقة بمشكالت بين المج الثالثةفي المرتبة  الماديةالمشكالت  لمجا جاء

ويمكن أن يعزى ذلـك   %)59(و نسبة مئوية) 2.95(، وقد حصل على متوسط حسابي االتصال

عدم توفر القاعات الدراسية في الجامعات وعدم توفر التسهيالت الالزمة لعملية التعليم مـن   إلى

   :هي الثالث مشكالت متعلقة في هذا المج ومن ابرزأجهزة حاسوب وشاشات عرض 

  .كثرة المؤثرات الحسية خارج قاعات المحاضرات -

يمكن أن يعود ذلك إلى كثرة مرور الطلبة من أمام القاعات وسماع أحـاديثهم الخاصـة   

كذلك أعمال الحفريات داخـل   ،فهناك الكثير من طلبة البكالوريوس ال يتحدثون إال بصوت عالي

إضافة إلى المشاكل التي  ،ت والشاحناتوخارج الجامعة وحركة المواصالت وخصوصا الباصا

تحصل على أسوار الجامعة بين الطلبة وأصحاب السيارات قد تؤدي أحيانا إلى إطـالق النـار   
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حيث أن هذه األمور تعطل تفكير الطالب ومواكبته لموضوع المحاضـرة ممـا تعيـق عمليـة     

  .االتصال بينة وبين عضو هيئة التدريس

  .للتعليم من أجهزة ومعدات إلثراء المحاضرة ةت الالزمعدم توفر المواد والتسهيال -

هناك نقص بشكل كبير في األجهزة والمعدات الالزمة لعملية التعليم وخصوصا أجهـزة  

مما يجعـل الطالـب    ،الحاسوب في المختبرات ال تتوافق مع أعداد الطلبة في الكليات اإلنسانية

ى عدم استخدام الكثير من أعضـاء هيئـة   بعيدا كل البعد عن موضوع المحاضرة هذا إضافة إل

التدريس شاشات العرض أثناء انعقاد المحاضرة وعدم تطبيق المعلومات النظرية عمليـا أمـام   

من عملية االتصـال بـين الطالـب     يقللالطلبة وخصوصا في الكليات العلمية وهذا ما يحدد و

  .وعضو هيئة التدريس

  .عدم مناسبة األثاث لألنشطة التعليمية -

ميع الجامعات الفلسطينية تستخدم الكراسي العادية للجلوس عليها أثنـاء المحاضـرات   ج

ن وقت المحاضـرة طـويال ولـيس    لدى الطالب أثناء المحاضرة أل قواإلرها بمما يسبب التع

قصيرا ويسبب أيضا اإلزعاج عند دخول طالب متأخر عن موعد المحاضـرة ويحـاول نقـل    

لجامعات األردنية واألجنبية التي تستخدم كراسـي مريحـة   عكس ا ىالكرسي من مكان ألخر عل

وقلة وجود كرسـي   ،إضافة إلى عدم تكييف قاعات الجامعة وخصوصا في موسم الصيف ،جدا

مريح للمدرس وطاولة عرض مريحة، كذلك عدم تهيئة غرفة مختبر الحاسوب بشكل جيد أثنـاء  

  .التصال بين الطالب والمدرسوجميع ما ذكر يؤدي إلى مشكالت في ا ،انعقاد المحاضرة

  :المشكالت التنظيمية :رابعا

بين المجـاالت األربعـة المتعلقـة    األخيرة في المرتبة التنظيمية المشكالت مجال  جاء

ويمكـن أن   %)56.4(و نسبة مئوية) 2.82(حسابي طوقد حصل على متوس ،بمشكالت االتصال

 وكـذلك  ،عد الساعات المكتبية للمـدرس قلة التزام الطلبة بموعد المحاضرة ومو يعزى ذلك إلى



 80

ـ  مـن ابـرز  عضو هيئة التدريس بموعد الساعات المكتبية في اغلب األحيان  عدم التزام  ةثالث

  :هي مشكالت متعلقة في هذا المجال

  .التفاوت بين الطلبة من حيث  السن، الخبرة، المؤهالت -

ة التحقوا فـي برنـامج   هناك تفاوت كبير بين الطلبة من حيث السن والخبرة فمنهم طلب

وهناك طلبة التحقوا في برنـامج   ،الدراسات العليا بعد تخرجهم من مرحلة البكالوريوس مباشرة

كذلك هناك طلبـة مـن    ،بفترة طويلة وهم كبار السن سالماجستير بعد تخرجهم من البكالوريو

ـ   ى عـدم  الموظفين وخصوصا المعلمين ومن لديهم خبرات طويلة في التدريس مما يسـاعد عل

يقلل من االتصال مع عضو هيئة و ،النفسي بين الطلبة وهذا يعيق عملية التفاعل الصفي حاالرتيا

التدريس بسبب أن العديد من أعضاء هيئة التدريس يركزون في االتصال التواصل مـع كبـار   

  .السن من الطلبة

  .طول وقت المحاضرة بشكل يبعث على الملل -

ساعات تؤدي إلى حالـة  ) 3(دراسات العليا طويل جدا إن مدة المحاضرة في برنامج ال

تعقد فيه المحاضرة مقارنـة مـع    لذيلدى الطلبة وذلك أن هذا الوقت ا المللمن عدم التركيز و

واحدة طويل جدا مما يجعل الطالب بعد مـرور   ةالوقت النموذجي للمحاضرة الفاعلة وهو ساع

لمتابعـة إضـافة إلـى أن أوقـات هـذه      ساعة من زمن المحاضرة غير قادر على التركيز وا

وهذا أيضا سبب أخر الن هذا الوقت غير فعال للتركيز  ،المحاضرات عادة ما يكون بعد الظهر

  .تواجه هذه المشكلة وتحول دون اتصال واقعي للهذا فان عملية االتصا ،مقارنة بأوقات الصباح

  .كثرة أعداد الطلبة داخل قاعة المحاضرة -

ليات العلمية فان عدد الطلبة داخل قاعات المحاضرات فـي الكليـات   مقارنة مع الكان 

وطالبة وهذا ال  اطالب) 40-30(حيث يتراوح العدد في اغلب األحيان ما بين  أكثر من اإلنسانية 

موضـوع المحاضـرة    منيفسح المجال أمام كل الطلبة من النقاش وإبداء الرأي حول كل نقطة 

كـذلك كثـرة    ،ى حرمان العديد من الطلبة مـن إبـداء رأيهـم   مما يلجا عضو هيئة التدريس إل
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األحاديث الخاصة بين الطلبة خارج نطاق المحاضرة مما يحـول دون تفاعـل صـفي حـول     

موضوع المحاضرة بشكل مباشر وهذا يؤدي إلى مشكالت في عملية االتصـال بـين الطالـب    

  .وعضو هيئة التدريس

  :ضية األولىمناقشة النتائج المتعلقة في الفر :ثانيا

في مشكالت االتصال ) α=0.05( عند مستوى الداللةة ال توجد فروق ذات دالله إحصائي

وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسـطينية تعـزى   ) الماجستير( بين طلبة الدراسات العليا

 وتعود النتيجة كون الطلبة من الذكور واإلناث يشعرون بمشـكالت ). أنثى ،ذكر(لمتغير الجنس 

وهذا يعني أن اسـتجابة الطلبـة حـول مشـكالت      ،االتصال بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس

علما أن المشكالت التي يوجههـا الـذكور هـي نفـس     ) أنثى ،ذكر(االتصال لم تتأثر بجنسهم 

  .المشكالت التي توجهها اإلناث

إلـى  التي هـدفت  ) 1994(مع دراسة يونس والعمري  متفقةنتائج هذه الدراسة  وجاءت

حيث  ،معرفة اتجاهات طلبة الدراسات العليا نحو االتصال األكاديمي مع أعضاء الهيئة التدريسية

تعـزى   )α=0.05(التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   هأظهرت النتائج أن

  لمتغير الجنس  

التعـرف علـى   التي هدفت إلـى   )1989( شهاب كذلك اتفقت هذه الدراسة مع دراسة

والعـاملين  معوقات االتصال التي تواجه مديري المدارس الثانوية في محافظة اربد مع المعلمين 

حيث أظهرت النتائج أنة التوجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى     ،في هذه المدارس

  .تعزى لمتغير الجنس )α=0.05(الداللة 

دفت إلى التعرف علـى  التي ه) 1999(الشرمان  اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسةو

حيـث   ،مشكالت التواصل بين المعلمين والمشرفين من وجهة نظر المعلمين في محافظة اربـد 

تعزى لمتغير  )α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هأظهرت النتائج أن

  .الجنس
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  :مناقشة النتائج المتعلقة في الفرضية الثانية :ثالثا

في مشكالت االتصال ) α=0.05( عند مستوى الداللةة ت دالله إحصائيال توجد فروق ذا

وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسـطينية تعـزى   ) الماجستير( بين طلبة الدراسات العليا

    .)ة، علميةإنساني( ةلمتغير الكلي

يتضح انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  ) 14(عند استعراض الجدول 

في مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بـين   )α=0.05(لة الدال

والنفسية  ،التنظيمية(الكليات اإلنسانية والعلمية ولصالح الكليات اإلنسانية في مجاالت المشكالت 

والدرجة الكلية حيث وصل المتوسط الحسابي لهذه المجاالت والدرجـة  ) واالجتماعية، والمادية

  -:لكلية على النحو التاليا

والمتوسـط  ) 2.90(مجال المشكالت التنظيمية وصل المتوسط الحسابي للكليات اإلنسـانية   -1

  )2.60(الحسابي للكليات العلمية 

) 3.13(مجال المشكالت النفسية واالجتماعية وصل المتوسط الحسابي للكليـات اإلنسـانية    -2

  )2.77(والمتوسط الحسابي للكليات العلمية 

والمتوسـط  ) 3.02(مجال المشكالت المادية وصل المتوسط الحسابي للكليات اإلنسـانية   --3

  )2.74(الحسابي للكليات العلمية 

والمتوسط الحسابي )  3.01(أما في الدرجة الكلية وصل المتوسط الحسابي للكليات اإلنسانية  -4

    .)2.72(للكليات العلمية 

وهذه القيمة اصغر من ) 1.89(المحسوبة) ت(كانت قيمة أما مجال المشكالت الفنية فقد 

أي أنة ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      ) 1.96( ةالقيمة الجد ولي

)α=0.05 (  في مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغيـر
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الت االتصال قد تأثرت باختالف الكلية المسـجل  وهذا يعني أن استجابة الطلبة حول مشك الكلية،

  وربما يعزى ذلك إلى ) علمية ،إنسانية(فيها الطالب 

  .كثرة عدد الطلبة داخل قاعة المحاضرة في الكليات اإلنسانية-1

  .انخفاض مستوى الثقة بالنفس لدى الطالب مقارنة مع طلبة الكليات العلمية -2

زمة للتعليم من أجهزة ومعدات إلثراء المحاضرة بسبب عدد توفر المواد والتسهيالت الالقلة  -3

  .الطلبة الكبير

  .تمسك طلبة الكليات اإلنسانية بالمبادئ التي يرفضون الدخول في نقاش حولها -4

  .إلزام طلبة الكليات اإلنسانية على مواضيع بحثية ال يرغبون فيها-5

التـي هـدفت إلـى    ) 2004(يعي وجاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسة النف

نحو االتصال األكاديمي مع  هالعليا بجامعة الملك عبد العزيز بجد تمعرفة اتجاهات طلبة الدراسا

حيث أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى   ،أعضاء هيئة التدريس

     .تعزى لمتغير الكلية ولصالح الكليات اإلنسانية )α=0.05(الداللة 

التي هـدفت  ) 1994(مع دراسة يونس والعمري  مختلفةنتائج هذه الدراسة  جاءتو كما

 ،إلى معرفة اتجاهات طلبة الدراسات العليا نحو االتصال األكاديمي مع أعضاء الهيئة التدريسـية 

 )α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    ال هحيث أظهرت النتائج أن

  .الكلية تعزى لمتغير

  :مناقشة النتائج المتعلقة في الفرضية الثالثة: رابعا

في مشكالت االتصال ) α=0.05( عند مستوى الداللةة ال توجد فروق ذات دالله إحصائي

وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسـطينية تعـزى   ) الماجستير( بين طلبة الدراسات العليا

  ).سنة ) 33(سنة، أكثر من ) 33-28(من  ،سنة) 28(اقل من (لمتغير العمر 
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 عنـد مسـتوى الداللـة   ة فروق ذات دالله إحصـائي  لقد أظهرت النتائج إلى عدم وجود

)α=0.05 (في مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا )وأعضاء هيئة التدريس ) الماجستير

سنة، أكثر من ) 33-28(من  ،سنة) 28(اقل من (في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير العمر 

 وهذا يعني أن استجابة الطلبة حول مشكالت االتصال لم تتأثر باختالف أعمـارهم  ،)سنة) 33(

هي نفس المشـكالت   اعام) 28(علما أن المشكالت التي يواجهها الطلبة التي تقل أعمارهم عن 

   :ولعل من أسباب ذلك ،عام) 33(التي يواجهها الطلبة التي تزيد أعمارهم عن 

في  ةن الطلبة باختالف أعمارهم يواجهون مشكالت في االتصال مع أعضاء الهيئة التدريسيأ -1

  .الجامعات الفلسطينية

انخفاض الدافعية عند الطالب للدخول في الحوار والنقاش مع المدرس داخل غرفة الصـف   -2

  .وخارجها

  .مدرسستطيع الطالب اختيار الوقت المناسب لالتصال مع الي هناك أحيانا ال -3

  .امتالك الطلبة الخبرات الالزمة لنجاح عملية االتصال مع المدرس قلة -4

   .التوفيق بين العمل والدراسة علىمقدرة طلبة الماجستير  قلة  -5

التي هدفت إلـى معرفـة   ) 2000(وجاءت نتائج هذه الدراسة مختلفة مع دراسة عثمان 

فروق  حيث أظهرت النتائج انه توجد ،ربيةمشكالت طلبة الدراسات العليا في جامعات الضفة الغ

تعزى لمتغير العمر ولصالح الفئة العمريـة  ) α=0.05( عند مستوى الداللةة ذات دالله إحصائي

  .فأكثرسنة ) 33(من 

   :مناقشة النتائج المتعلقة في الفرضية الرابعة :خامسا

كالت االتصال في مش) α=0.05( عند مستوى الداللةة ال توجد فروق ذات دالله إحصائي

وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسـطينية تعـزى   ) الماجستير( بين طلبة الدراسات العليا
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سـنه  ( ،)الماجسـتير  ( لمتغير عدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الدراسات العليـا  

  ).أكثر من ثالث سنوات ،، سنتانهواحد

اللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      لقد أظهرت النتائج انه ال توجد فروق ذات د

)α=0.05 ( مشكالت ال لمجافي)تبعا لمتغير عـدد  )  التنظيمية، والنفسية واالجتماعية، والمادية

وهذا يعنـي أن اسـتجابة   ). الماجستير(السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الدراسات العليا 

ات التي قضاها الطالب في برنـامج  الطلبة حول مشكالت االتصال لم تتأثر باختالف عدد السنو

   :الماجستير وربما يعزى ذلك إلى

بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لم تختلف بين طالب أمضى سنة واحدة  لمشكالت االتصا -1

أو ثالث سنوات وذلك الن المدرس أحيانـا يعامـل    ينفي برنامج الماجستير وطالب أمضى سنت

  .ريجينمثل الطلبة الخ ىطلبة السنة األول

  .ضعف العالقة التواصلية بين المدرس والطلبة -2

كثرة عدد الطلبة داخل المحاضرة والتفاوت بينهم من حيث السن مما يحـول دون اتصـال    -3

  .فعال بين الطالب والمدرس

حيث يواجهون مشكالت عديدة  ،اهتمام المدرس بمشكالت الطلبة وخصوصا الجدد منهم قلة  -4

الطلبة الخـريجين الـذين    كلتحضير لتقديم المادة العلمية أمام الطلبة وكذلفي إعداد األبحاث وا

   .بحاجة إلى إرشاد وتوجيهات بخصوص إعداد الرسالة أو التقدم المتحان الشامل

هناك بعض أعضاء الهيئة التدريسية يتصفون بالتسلط وعدم السماح ألي طالب سواء كـان   -5

  .عن وجهة نظرة داخل قاعة المحاضرةمن الحديث أو التعبير  اجديد أو خريج

ما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     

)α=0.05( في مجال المشكالت الفنية بين )ولصالح سنتان  وربما يعزى ذلـك  ) سنتان(و ) سنة

  -:إلى
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  .مستخدمةالتدريس ال قالطالب في السنة الثانية يكون على علم ومعرفة بطر -1

بعد مرور سنة على الطالب في برنامج الماجستير يكون قد تعرف على أساليب تقويم طلبـة   -2

  .الدراسات العليا

الحجـج  يراعي ظروف الطلبة بسـبب   ال أحياناالمدرس  أنيالحظ الطالب في السنة الثانية  -3

  .الواهية من الطالب بقصد الغياب عن المحاضرات
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  :التوصيات

  :الباحث التوصيات والمقترحات التالية يقدم ائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء النت

ي والكتابي وتصال الشفعتماد على الوسائل التقليدية في االاتخاذ التدابير الالزمة التي تقلل اال -4

تصال التي تسهم بشكل فعال في سرعة بتكارات واألساليب الحديثة في االستفادة من االواال

 .مثل االنترنت وماتانتقال المعل

والمؤهالت قدر االمكان حتى تقلل مـن   ،والخبرة،تقليص التفاوت بين الطلبة من حيث السن -5

  .اعاقة عملية االتصال والتفاعل الصفي

التقليل من المؤثرات الحسية داخل خلرج قاعات المحاضرات وخصوصا عدم السماح لطلبة  -6

والتقليـل مـن    ،ناء انعقـاد المحاضـرة  البكالوريوس في التواجد امام قاعات التدريس اث

 .وحركة المواصالت عند اسوار الجامعة الحفريات داخل الجامعة

على اعتبار  ،العمل على ارشاد الطالب اكاديميا ومهنيا من اجل التوفيق بين العمل والدراسة -7

كذلك تسهيل خروج  ،ان معظم طلبة الدراسات العليا هم من الموظفين وخصوصا المعلمين

 .لمين والمنوظفين من اماكن عملهم لكي يستطيعوا االلتحاق في المحاضرة بموعدهاالمع

الن الطالب الذي يواجة مشكلة  ،مساعدة عضو هيئة التدريس الطالب واالهتمام به بشكل جيد -8

 .سواءا كانت اكاديمية اوم نفسية ام اجتماعيةيواجه مشكلة في عملية التكيف الدراشي

ساعات للطلبة في الفصل الصيفي حتى يتمكن  6دارة الجامعة بواقع طرح مساقات من قبل إ -6

  .الموظف وخصوصا المعلم من االستفادة منها

لتدريب اعضاء هيئة التدريس والطلبـة علـى   الجامعة داخل قامة دورات تدريبية أو ورش ا -7

  اساليب االتصال الفعال 
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وذلك من اجل كسر الحـواجز   عقد لقاءات غير رسمية بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة -8

 .التي تحول دون االتصال مع بعضهم البعض

التقليل من األعباء اإلدارية والتدريسية الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  -9

 .الفلسطينية

للتعليم من أجهزة ومعدات إلثراء احملاضرة وخصوصا  ةاملواد والتسهيالت الالزمالعمل على توفري - 10

  .جهزة احلاسوب وشاشات العرضا

التقليل من أعداد الطلبة داخل قاعات المحاضرات وفتح شعب إضافية لكل مساق يزيد عدد  -11

 .وخصوصا في الكليات العلمية اطالب) 20(طلبته عن 

مراعاة طلبة الدراسات العليا وخصوصا الذين يسكنون في أماكن بعيدة عن جامعتهم عنـد   -12

رة أو االستفسار عن معلومات تم شرحها من قبل المدرس أثنـاء غيـاب   تأخيرهم عن المحاض

الطلبة وذلك بسبب الحواجز العسكرية اإلسرائيلية التي تعيـق وصـول الطالـب إلـى موعـد      

 .المحاضرة
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  استبيان استطالعي: )1(مملحق رق

  :أخي الطالب، أختي الطالبة

يقوم الباحث بدراسة لمعرفة مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات وأعضاء هيئة التدريس        

والهدف من ذلك هو تحديد هذه المشكالت أنفسهم  وجهة نظر الطلبة نفي الجامعات الفلسطينية م

  .نية و النفسية والماديةوهي التنظيمية والفضمن مجاالت  اوحصره

على األقل تعتقـدون   تحديد خمس مشكالتالطلبة التكرم بالمساهمة في  ةالرجاء من اإلخو      

  .بينكم وبين أعضاء هيئة التدريس في الجامعةلها دور بارز في عملية االتصال أنها 

  مع جزيل الشكر

  بيانات شخصيه

  أنثى - 2ذكر                           - 1    :الجنس

  إنسانيه -2علميه                          -1    :الكلية

  سنة) 33(أكثر من  -3سنة        ) 33-28(من-2سنة       )  28(قل من -1العمر      

  : في الجامعة وبين عضو هيئة التدريس كبين لت االتصال التي تحوما هي مشكال

1 -  

2-  

3 -  

4 -  

5 -  

  الباحث  

  جعفر وصفي أبو صاع  
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  االستبانه صورتها النهائية:)2(لحق رقمم

  أخي الطالب ،أختي الطالبة

  ،تحية طيبة وبعد

مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء (: يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوانف     

لحصول على درجـة  ل) أنفسهم هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة

  .في جامعة النجاح الوطنية تخصص اإلدارة التربوية الماجستير في

يرجى من اإلخوة الطلبة قراءة كل فقرة من فقرات االسـتبانة وتحديـد درجـة وجـود     لذا     

تحت الدرجة التـي  ) x(التي تؤدي إلى وجود خلل في االتصال، وذلك بوضع إشارة  المشكالت

  :المشكالت وفق الميزان التاليتمثل وجود هذه 

  .قليلة جدا ،قليلة ،متوسطة ،جدا، كبيرة كبيرة

علمـا بـان هـذه الدراسـة      بصراحة تامةستبانة فقرات اال عنوأرجو من الجميع اإلجابة      

  .ونتائجها هي إلغراض البحث العلمي فقط

  :مالحظة يرجى إجابة المعلومات العامة التالية

   :الجنس

       �   أنثى                                �   ذكر

  عدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الدراسات العليا

  � فاكثر ثالث سنوات                         سنتان                          � سنة واحدة  

  الكلية  

  �   علمية                            �   إنسانية 

  العمر

  �سنة) 33(أكثر من                �سنة) 33-28(من               �سنة )  28(اقل من 

  

  

  الباحث     
  أبو صاع يجعفر وصف
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  المشكالت التنظيمية: المجال األول

  درجة وجود المشكلة الفقرات  الرقم

  قليلة جدا  قليلة  متوسطه  كبيرة كبيره جدا

كثــرة أعــداد الطلبــة داخــل قاعــة   1

  المحاضرة

          

ـ    2 ن، التفاوت بين الطلبة من حيـث  الس

  الخبرة، المؤهالت

          

سوء التفاهم بين الطلبة وعضو هيئـة    3

  التدريس

          

طول وقت المحاضرة بشكل يبعث على   4

  الملل

          

            وقت المحاضرة قصير   5
            الطبيعة التسلطية لعضو هيئة التدريس  6
إلزام الطلبة على اختيار مواضيع بحثيه   7

  اال يرغبون فيه

          

قدرة عضو هيئة التدريس على ضعف   8

  ضبط المحاضرة

          

معاملة طلبة الدراسات العليا مثل طلبة   9

  البكالوريوس

          

ضعف العالقة التواصلية بـين عضـو     10

هيئة التدريس والطلبة خـارج نطـاق   

  المحاضرة

          

اختيار الوقت غير المناسـب لعمليـة     11

  االتصال من قبل الطلبة 

          

افعية الطلبـة للـدخول فـي    انخفاض د  12

  الحوار والنقاش الصفي 

          

ـ     13 التـدريس   ةقلة  التـزام عضـو هيئ

ــده  ــرات، (بمواعي ــد المحاض مواعي

  )ومواعيد ساعات المكتب

          

            قلة التزام الطلبة بمواعيد المحاضرات  14
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  المشكالت الفنية: المجال الثاني

  درجة وجود المشكلة الفقرات  الرقم

  قليلة جدا  قليلة  متوسطه كبيرة ه جداكبير

عدم مالئمة طرق التـدريس    15

المستخدمة لمحتوى المـادة  

  الدراسية

    
      

طبيعة المادة الدراسية غيـر    16

  مناسبة لمستوى الطلبة 

    
      

قلة اهتمـام عضـو هيئـة      17

التدريس باألنشطة الصـفية  

والالصفيه المتعلقة بالمـادة  

  الدراسية 

    
      

مناسبة لغة التـدريس  عدم    18

  لطبيعة وشروط المحاضرة

    
      

قلة إتاحـة الفـرص أمـام      19

الطلبة إلبداء وجهات نظرهم 

 من قبل عضو هيئة التدريس 

    
      

تجاهل عضو هيئة التدريس   20

الدخول فـي نقـاش حـول    

وجهات النظر واآلراء التي 

  تخالف وجهة نظره

    
      

قلة مراعـاة عضـو هيئـة      21

  الطلبة التدريس ظروف 

    
      

ضعف أساليب تقويم طلبـة    22

الدراسات العليا مـن قبـل   

  بعض هيئات التدريس 

    
      

قلة امتالك الطلبة الخبـرات    23

ــة   ــاح عملي ــة لنج الالزم

  االتصال مع مدرس المادة
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قلة امـتالك عضـو هيئـة      24

التدريس الكفايات الالزمـة  

مـع   للنجاح عملية االتصا

  الطلبة بشكل عام  

    
      

صعوبة توفيق الطلبة بـين    25

  ظروف  العمل والدراسة
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  المشكالت النفسية واالجتماعية :المجال الثالث

  المشكلةوجود درجة  الفقرات  الرقم

  قليلة جدا  قليله  متوسطه كبيره كبيرة جدا
يتمسك بعض الطلبة بالمبـادئ    26

التي يرفضون الـدخول فـي   

  نقاش حولها 

          

السـلبي لـدى بعـض     االتجاه  27

بـرامج الدراسـة    والطلبة نح

  المطروحة 

          

ــة   28 ــتوى العالق ــاض مس انخف

  والطلبة   سالمباشرة بين المدر

          

صعوبة بناء عالقات اجتماعية   29

ودية بين الطلبة وعضو هيئـة  

  التدريس 

          

 شعور الطلبة بان المدرسين ال  30

ــنف ــاملونهم ب ــة  سيع الطريق

  واألسلوب 

          

ــؤولية    31 ــاض روح المس انخف

والجرأة لدى الطلبـة لتحمـل   

ــرامج    ــات ب ــاء متطلب أعب

  الدراسات العليا 

          

 تقلة اهتمام المدرس لمشـكال   32

  االطلبة ومعالجته

          

 تعدم امتالك الطلبـة لمهـارا    33

   يالتواصل اللغوي واالجتماع

          

بـالنفس   ةانخفاض مستوى الثق  34

  لدى الطالب

          

عدم ارتياح الطلبـة لشـخص     35

  عضو هيئة التدريس

          

عدم اكتراث الطلبة بموضـوع    36

المحاضرة ألنـه يخلـو مـن    

  المعنى
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  المشكالت المادية :المجال الرابع

  المشكلةجود ودرجة  الفقرات  الرقم

  قليلة جدا  قليله  متوسطه كبيره كبيرة جدا

            ضيق قاعات المحاضرات  37

دد مرات رنين الهاتف كثرة ع  38

داخل غرفة مكتب  عضو هيئة 

  التدريس

          

            عدم مالئمة بيئة التعلم الصفية  39

كثرة المؤثرات الحسية خارج   40

  قاعات المحاضرات

          

تشويش المحاضرة بسبب   41

دخول أو خروج أشخاص أثناء 

  انعقادها

          

عدم توفر المواد والتسهيالت   42

م من أجهزة للتعلي ةالالزم

  ومعدات إلثراء المحاضرة

          

عدم مناسبة األثـاث لألنشـطة     43

  التعليمية
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  قائمة بأسماء المحكمين: )3(ملحق رقم 

  جامعة النجاح الوطنية        غسان الحلو .د -1

  جامعة النجاح الوطنية     عبد الناصر القدومي .د -2

  جامعة النجاح الوطنية    د عبد عساف -3

  جامعة النجاح الوطنية    ي حبايبعل .د -4

  طولكرم - جامعة القدس المفتوحة     زياد بركات .د -5

  نابلس - جامعة القدس المفتوحة     د معزوز عالونة -6

  جامعة النجاح الوطنية    حسن تيم .د -7

  جامعة النجاح الوطنية    علي شقور .د -8

  جامعة النجاح الوطنية    د مجيد منصور -9

  طولكرم  - امعة القدس المفتوحة ج    حسني عوض  .أ - 10
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   االكاديمي كتاب عميد الدراسات العليا الى نائب رئيس جامعة النجاح الوطنية): 4(ملحق رقم 
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  :كتاب عميد الدراسات العليا الى نائب رئيس جامعة القدس االكاديمي ):5(ملحق رقم 
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  ة بير زيت االكاديميكتاب عميد الدراسات العليا الى نائب رئيس جامع ):6(محلق رقم 
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Dr : Ghassan AL-Hilo 

Abstract 
This study aimed to identify the problems of communication among 

graduate students and their teachers as perceived by the student themselves 

by attempting to answer the following questions: 

1- What are the problems of communication among graduate students and 

their teachers as perceived by the student themselves? 

2-Are there any significant differences at the level of (α=0.05)  in the 

problems of communication among graduate students and their teachers as 

perceived by the students themselves due to gender, faculty, age and the 

number of years that  the student spent in master's program variables?   

The population of this study consisted of (279)students , distributed 

on twofaculties: the human sciences Faculties (210)and science 

Faculties(69)  

The researcher employs in this study a questionnaire and develops it 
and confirm its validity and reliability .The questionnaire consists of (43) 
items and covers four domains : the organizational, technical, 
psychological- social, and material . 

After having analyze of domains  the results were the following 
points:  

1- Psychological- social domain had the moderate  rank in  the problems of 
communication among graduate students and their teachers as perceived by 



 c

the student themselves and the domains (organizational, technical, and 
material) had scant rank .  

2- There were no significant statistical differences at the level of(α =0.05) 

in the problems of communication among graduate students and their 

teachers as perceived by the students themselves due to gender variable 

(male, female ). 

3- There were significant statistical differences at the level of(α=0.05) in 

the problems of communication among graduate students and their teachers 

as perceived by the students themselves due to faculty for the Human 

Faculties variable in the domains (organizational, psychological-social, and 

material .) 

4- There were no significant statistical differences at the level of(α=0.05) in 

the problems of communication among graduate students and their teachers 

as perceived by the students themselves due to variables of age . 

5-Therewere no significant statistical differences at the level of(p=0.05) in 

the problems of communication among graduate students and their teachers 

as perceived by the students themselves due to variables of the number of 

years that the students spent in the master's program in the domains 

(organizational, psychological- social, and material .) 

The study concludes to the following recommendations : 

1-To reduce reliance in traditional teaching aids  in verbal and non verbal 
communication. 

2- Holding training courses  and workshops for lecturers and graduate 
students in communication methods. 

 




