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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 



 س 

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

  

  

  

  

  




