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هيئة التدريس  أعضاءدرجة ممارسة مهارات االتصال التعليمي لدى 
بقسمي املناهج وطرق التدريس والرتبية الفنية جبامعة امللك فيصل 

 (Covid-19)يف ظل جائحة كورونا 
 بإبراهيم بن عبداهلل اخلطي /الدكتور        خالد حممد السعود   /الدكتور     

                                  أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد              في التربية الفنية  أستاذ التصميم والتجريب بالخامات
 جامعة الملك فيصل                                                                   

 :مستخلص

بقسمي هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس  
المناهج وطرق التدريس، والتربية الفنية بجامعة الملك فيصل لمهارات االتصال التعليمي 

(، وتكونت عينة الدراسة من جميع أعضاء 19-اللفظي في ظل جائحة كورونا )كوفيد
، للفصل األول عضو هيئة التدريس( 32هيئة التدريس الذكور بالقسمين البالغ عددهم )

، واستخدمت الدراسة مقياس ممارسة أعضاء هيئة 2020-2019من العام الجامعي 
التدريس لمهارات االتصال اللفظي، وهي عبارة عن استبانة من تصميم الباحثين، واحتوت 

وتمثلت في مجالين هما: مهارة فقرة مثلت أهم مهارات االتصال اللفظي،  (24على)
ة المتوسطات الحسابية التحدث وطرح األسئلة، ومهارة الكتابة، وقد استخدمت الدراس

واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( كأساليب إحصائية لتحقيق أهداف الدراسة، وقد أظهرت 
الدراسة النتائج اآلتية: أن المتوسط الحسابي لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس 
بقسمي المناهج وطرق التدريس، والتربية الفنية بجامعة الملك فيصل لمهارات االتصال 

( على محوري الدراسة، التحدث وطرح األسئلة، 19-اللفظي في ظل جائحة كورونا )كوفيد
والكتابة كانت مرتفعة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(0.05 =α في متوسط درجة ممارسة مهارات االتصال اللفظي تعزى لمتغير القسم سواء )
سئلة، أو مهارات الكتابة، أو المقياس ككل. وقد أوصت في مجال مهارات التحدث وطرح األ

الدراسة بعدة توصيات من أبرزها: عقد وتكثيف الدورات التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة 
 التدريس التي تعقد داخل الجامعة من خالل عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.

تربية الفنية، البالك بورد، قسم المناهج وطرق التدريس، قسم الكلمات مفتاحية: 
 االتصال التعليمي، االتصال اللفظي.
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Abstract:  

 The current study aimed to find out the degree to which 
faculty members in the two departments of Curriculum and 
Teaching Methods and Art Education at King Faisal University 
practiced verble Instructional communication skills in the 
Covid-19 Coronavirus pandemic. The study sample consisted 
of all male faculty members in the two departments which is 
(32) teachers for the first semester of the academic year 2019-
2020.  The study used a measure of the teaching staff’s 
practice of verbal communication skills,it is a questionnaire 
designed by researchers, and it contained (24) items that 
represented the most important verbal communication skills, 
represented in two areas: the skill of speaking and asking 
questions, and the skill of writing. The study used arithmetic 
averages, standard deviations and (T) test as statistical methods 
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to achieve the objectives of the study. The study revealed the 
following results: 

- The arithmetic average of the degree of practising teaching 
staff members in the Curricula and Teaching Methods and 
Technical Education departments at King Faisal University of 
verbal communication skills in the Corona pandemic (Covid-19) 
on the two axes of the study (speaking and asking questions, 
and writing) was high.            

-There are no statistically significant differences at the level of 
significance (α = 0.05) in the average degree of practicing 
verbal communication skills due to the department variable, 
whether in the field of speaking and asking questions or writing 
skills or the scale as a whole. 

 The study recommended several recommendations, the most 
prominent of which is: Holding and intensifying training courses 
for faculty members that are held inside the university through 
the Deanship of E-Learning and Distance Education. 

Key words: Department of Curriculum and Teaching Methods, 
Department of Art Education, Blackboard, Instructional 
Communication, Verbal Communication.   
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 :قدمةامل
ل عليها عو   حد الوسائل الرئيسة التي تُ أُيعد التعليم الجامعي بأنماطه المختلفة  

أكاديمية  وما تقدمه من برامج ،مجاالت الحياةتمعات لمواجهة التغيرات في مختلف المج
ت برامجها أصبح، فقد تحقيق التنمية المستدامةعلى تعمل  متخصصة وأنشطة تدريسية

 سالمة( و 2009) ويشير السبيعي .حدثة للمعرفةكاديمية منتجة ومُ قسامها مراكز أوأ
تعيش حالة  نهاأل  ؛حجر الزاوية في التعليم العاليتعد أن الهيئة التدريسية  إلى( 2002)

أن يتمتع  عضو هيئة التدريسوجب على أ، مما بصفة يومية المتعلمينديناميكية مع 
ومة عبر وسائل االتصال ن إيصال المعلليتمكن م ؛عالية وسمات شخصية ومهنية بكفاءة

، كونها تحقق للعملية الفعالة التعليميمهارات االتصال وأن يكون ملمًا ب، التعليمية
مثل عملية ي االتصال التعليمي ومن هنا يرى الباحثان أن .التعليمية أهدافها بصورة تامة

ُيعد هذا االتصال  حيث ،والمتعلم عضو هيئة التدريستواصل وتفاعل دائم ومتبادل بين 
، وهذه العملية تتطلب تحلياًل دقيقًا لعملية ساسًا في التنمية المستدامة للعملية التعليميةأ

تمثل وحدة  أنهاهذه المهارات على  إلى، وينبغي النظر اومهاراته التعليمياالتصال 
ئه أدافي  عضو هيئة التدريسن نجاح أمتكاملة، حيث يجمع المختصون في التعليم على 

 واطالعهتمكنه من تخصصه العلمي،  : مؤهالته التيأمرين أساسين هما إلىيرجع 
ومتابعته للنظريات التربوية والممارسات المرتبطة بعمليات التعلم والتعليم، مع المهارة في 

 .االتصال التعليمياستخدام األساليب الحديثة في 

 تلك بشكل عام إلىInstructional Communication التعليمي  ويشير االتصال 
حسين  هيعرفكما المتعددة،   عناصره بين التعليمي الموقف في تحدث التي العملية

 ومن آخر، إلى شخص من واتجاهات ومهارات معلومات نقل ( على أنه: عملية1998)
 بين وسلوكي ووجداني فكري  تبادل هو أو أخرى، إلى جماعة من أو إلى جماعة شخص
ويشير كل من  .بينهما الخبرة في المشاركة يحقق ين طرفينب تفاعل هو أو الناس،
عملية االتصال التعليمي سواء كانت لفظية أو  ( بأن2015) ( والقرني2013) مشارقة

 والوسط المدرسين والمتعلمين من ناحية وبين المتعلم بين تفاعل هي عملية غير لفظية،
 في سلوك األطراف التغيرات إحداث تشهد عملية وهي خرى،أبه من ناحية  يحيط الذي

 التفاعل. هذا في المشاركة
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وأن هذه العملية  ،وحين كان هذا االتصال يسير في اتجاهين بين المدرس والمتعلم 
مستقبلين لهذه المعلومات بواسطة قناة  والمتعلمون  ،يكون فيها المدرس مصدر المعلومات

العامة،  االتصال عملية عناصر نفس تستلزم التعليمي االتصال اتصال بينهما؛ فإن عملية
 في إحداث االتصال التعليمي يةأهم على (2011) يؤكد الحيلة ومرعي وفي هذا الجانب

 عن تأويل نبتعد وبذلك الرسالة، بواسطته تنتقلفي الوسط الذي  وناجح صحيح موقف
 وأن ،بالتعلم المستهدفة الفئة السلبية، إضافة إلى أن المدرسين بحاجة إلى فهم المواقف
  كسابها للمتعلمين.جانب المهارات المراد إ إلى ،ومفهومة واضحة المدرس لغة تكون 

 أن هناك ، إالالخاصة بعضو هيئة التدريس مهارات االتصال التعليميتنوع  ورغم 
ًا من المهارات ال تحظى باهتمام كبير بالرغم من فعاليتها وآثارها المتعددة، وهي بعض

والتغيير. ويؤكد  ،والتطوير ،التي ُتعد أداة فعالة في التدريسو  ،مهارات االتصال اللفظي
( في هذا الصدد أن امتالك عضو هيئة التدريس لمهارات االتصال اللفظي 2011) عبدهللا

وعضو  ،بات أحد متطلبات العملية التدريسية الالزمة لالستمرار والتواصل بين المتعلمين
 عليمي مما يؤكد على جودة العملية التعليمية.هيئة التدريس أثناء عملية االتصال الت

 ووظائفها، وبدراسة للغة العلمي بالتفسير الحديثة اللغوية النظريات اهتمت وقد 
 فعن ي،اإلنسانالسلوك  من صيغة أو شكالً  اللفظي، باعتباره السلوك أو المنطوق  الكالم
( أن هذا السلوك 2013) ويذكر صالح .السلوك جودة على والحكم االتصال، يتم طريقه

خاصة في تقاطع  ،شارات والكتابة هدفها التواصللغة من المعلومات واإل يتحول إلى
( عدة وظائف لالتصال 2015البجاري )كما يذكر  ،المفهوم الذهني مع السمعية الصورة

 األحاسيس والمعلومات، تبادل األفكار اجتماعية، تبادل اللفظي ومنها: إقامة عالقات
تعدد مهارات االتصال تو وتاريخه.  اإلنسان رثإ وحفظ عنهما، التسجيل التعبيرو  والمشاعر

 :ومنها( 2015) ي والبجار  ،(Hall, 2005) هول يؤكداللفظي بين العامة والخاصة، كما 
ف . وسو ، ومهارة االستماع، ومهارة الكتابةومهارة القراءة ،وطرح األسئلةمهارة التحدث 

المهارات وهي: مهارات التحدث وطرح هذه  أهمبتناول ة يقوم الباحثان في هذه الدراس
 .كمهارات أساسية في عملية االتصال اللفظي ،الكتابةمهارة و  ،األسئلة

  Speaking and Asking Question Skill :األسئلةوطرح  التحدث مهارةأما  
هذه أي -وهي  -الوجه الشفهي -أحد وجهي االتصال اللفظي وطرح األسئلة ُيعد الحديثف
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واستفساراتنا عبارة عن رموز لغوية منطوقة، تنقل أفكارنا ومشاعرنا واتجاهاتنا  -المهارة
 مهارة اأنه( على 2019) ( ويغمور2013) سمارة والعساف اويعرفه  .اآلخرينإلى 

 والضبط الحروف، مخارج وصحة اللسان، طالقة من المدرس أثناء التدريس سلوك تتضمن
وضبط  المتعلمين، لمستوى  المالئمة اللفظية الرموز واستخدام ،األحرفلحركات  السليم

أعضاء  امتالك يةأهم وتبرز .يالتعليم والموقف يتناسب بما درجات الصوت أثناء التحدث
– %50) أن( 2013) سمارة والعساف كما يذكر علمنا إذا المهارة لهذه هيئة التدريس

 القناة خالل من تكتسب متعلمينمن قبل المدرسين لل ةالمعلومات الموجه من  (% 90
 وصول والقدرات لضمان المهارات من يمتلك مجموعة وأن المدرس ال بد وأن السمعية،
 .األكمل الوجه على الرسالة

 ،بعيد زمن منذ الكتابة اإلنسان فر  ع  فقد  : Writing Skill الكتابة مهارةما أ 
 ( 2016المحمدي )ن، وتشير التي نعرفها اآل الصورة إلى وصلت حتى تطويرها على وعمل
 على فعمل واألعداد والتواريخ األحداث تذكر على بعجزه البداية في شعر اإلنسانأن 

 الحاجة، دعت كلما إليها والرجوع بها االحتفاظ من ليتمكن؛ ثابتة صورة في تدوينها
( 2011)  ويعرفها الناقة وشيخ العيد .الرموز الصوتية لمهارة الكتابة توصيل إلى فتوصل
ممارسات كتابية تعتمد على الوضوح والدقة والسرعة للمعلومة المكتوبة،  أنهاعلى 

وتتكون من ممارسات ومهارات عدة منها: تحديد الغرض من الكتابة، وتحديد المستقبل، 
واختيار المضمون، وتحويل الفكرة العامة إلى فكرة ملموسة، ووضوح الكتابة وخلوها من 

( أن 2015) ( والبجاري 2012) ( ودلشاد2008) ي والغالبيويرى العامر  األخطاء.
يصالها للمستقبلين بشكل إاالتصاالت المكتوبة يتم فيها بث الرسائل والمعاني المطلوب 

واستحضار جميع  ،إمكانية صياغة الرسالة بشكل متأن   ،مكتوب، ومن مزايا هذه المهارة
تاحة الوقت ال ؛ كافي للمستقبل لفهم مضمون الرسالةالمعلومات ذات العالقة بالموضوع، وا 

  .ليتمكن من اإلجابة عنها

بوجه  التعليمي إحدى حلقات التواصل واالتصال اإللكترونيويعتبر ظهور التعليم  
من  يمية بدءاً لديه اإلمكانية لتغطية كافة جوانب العملية التعلو  ،، واللفظي بوجه خاصعام

   )2014et el  Zlatic ,(زالتك وآخرون ن ميؤكد كل . و المحتوى وحتى إدارة التعلـيم
المادة التعليمية أو االتصال  إلىال يتيح الوصول  اإللكترونيأن التعليم ( 2016) والغنيم
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للمدرسين والمتعلمين على إنما يقدم الدعم  ،فحسب التكنولوجيـا هذهبين أطرافها من خالل 
االتصال  ، ويقـدم طرقـًا جديـدة إلدارةويفـتح أمـامهم قنـوات االتصـال المختلفـة حد  سواء،
 .نواعهأبمختلف  التعليمي

في  األخيرةتطورًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا في السنوات  اإللكترونيوقد شهد التعليم  
يصال المعلومات  تأصبحو  ،معظم دول العـالم ؛ في العملية التعليميةأدواته فعالة في نقل وا 

ودراسة  (2008) الشمري كدراسة العلمية، لدراسات وهذا ما أكدت عليه العديد من ا
( والتي 2016) غنيمال ( ودراسة2010)  ( ودراسة الرميح2008) آخرون و الحسناوي 

 يسـهل اسـتيعاب هألن ؛في العملية التعليمية اإللكترونيم يالتعل بضرورة توظيـف أوصت
ويسـاعد عـلى تحسـين يسهم في التعلم الـذاتي، كما أنه  ،المطروحة لـمادة العلميـةا

اليب في تطوير األس ظهور هذا االتجاه هماكما س، مخرجـات العمليـة التعليميـة وتطويرهـا
 التي أساليب التعليم المختلفة الواسعة ألنواع جديدة من اآلفـاق التعليميـة الجامعيـة، وفتح

  .العلمية والبرامجتستخدمها األقسام 

نشاطات  عطلتالتي ( 19-)كوفيدرونا و ائحة كمع ظهور جو يرى الباحثان أنه و  
المرافق  كافة هاببوعلى كافة األصعدة وتعطلت بس ،العالم في جميع مناحي الحياة

ولمـا كـان الـعصر الحـالي قـد شـهد تطـورًا كبيرًا في  ،تصادية والسياحية والتعليميةاالق
مطلبًا  اإللكترونيالتعليم  أصبحقد ف، كساب المهاراتوا   االتصال وتداول المعلومات مجـال

 تطبيقاتالت مهارات التعامل مع أصبح كما ،العملية التعليمية واستدامة ساسيًا لديمومةأ
في  التعليميـة األنظمةهدفًا أساسيًا تسعى إليه كـل  التعليمي االتصالالمختلفة في أساليب 

 &  Dutaوبانسورادوت  ودراسة (2011) يوسف كدراسةالعلمية وتشير الدراسات . العالم
2015), Panisoara) في كافة المجاالت  الركائز أحد أصبح اإللكترونيالتعليم أن  إلى

مناحي  ىفي شت االتصالوأشكال  ر مـن أسـاليبغـي  حيث أنه العالمي  توى على المس
 ،للتواصل مع المتعلمينالمدرسين  االتصال من قبلمر الذي تطلب تغيير طرق األالحياة، 

 مستقبليها إلىالمعلومات  يصالإ تمكـنهم مـن التي التعليمي االتصالمهارات م لتقانهوا  
 على الوجه األكمل.

والتربية الفنية يؤديان  ،من قسمي المناهج وطرق التدريس ويرى الباحثان أن كالً  
دورًا أساسيًا في خطة النهوض بالعملية التعليمية التعلمية التي تبنتها كثير من دول العالم 
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 ،في تنمية المتعلم كفرد وعضو إيجابي في المجتمع عضو هيئة التدريسن خالل دور م
A (2010 )ويعمالن على تأكيد جودة التعليم واستدامته، فقد أوضح كل من السعود

أن ممارسة مهارات االتصال اللفظي  (Wilson & Wilson, 1987)ووسلون وولسون 
والتربية الفنية تعمل على توسيع خبرات تدريس مقررات المناهج وطرق التدريس  أثناء

، وتنمية قدراته على المتعلم وبالتالي نقل هذه الخبرات إلى عضو هيئة التدريس،وثقافة 
والسلوكي واالجتماعي؛  ،في تحقيق تكامل تكوينه العقلي، والنفسي والمساهمةالتعبير 

من جهة، وبين إدراك ُبغية الوصول إلى تناغم بين المعرفة المجردة والتجربة المعاشة 
( 1997كما يشير كل من الشهراني والشهراني ). الذات والوعي االجتماعي من جهة أخرى 

( إلى أن استخدام مهارات االتصال اللفظي يزيد من أهمية 2013وحميدة والشفيع )
 Bاإلقبال على التعلم، ويساعد على إيصال المعلومات بشكل  صحيح. ويؤكد السعود

ارات اللفظية التي تستخدم أثناء تدريس مقررات المناهج وطرق ( أن المه2010)
التدريس والتربية الفنية، تؤدي إلى نقل األفكار والمعلومات بشكل مركز وأسرع في مجاالت 

والمناهج وطرق التدريس، وذلك من خالل توفير تعلم أعمق في الموقف  ،الخبرات الفنية
والكتابة  ،ارات اللفظية كالتحدث وطرح األسئلةن استخدام مجموعة من المهإالتعليمي، إذ 

وُيسهم إسهامًا فعااًل في رفع مستوى  ،ُيعد مدخاًل لتنمية التفكير اإلبداعي لدى المتعلمين
أن  يؤكد الباحثانوفي هذا المقام  واكتساب خبرات معرفية وتطبيقية أكثر إبداعًا. ،التعليم

والتربية الفنية لمهارات  ،طرق التدريسقسمي المناهج و بأعضاء هيئة التدريس ممارسة 
من  د، وخلق مزيم المتعلمين بالموضوعات الدراسيةثارة اهتماإ تعمل علىاالتصال اللفظي 

تسهم في توصيل ونقل الحقائق والمعلومات للمتعلمين  أنها، كما النشاط والرغبة في التعلم
 .كبرأ خبرات متنوعة وفرص مشاهدة وتأمالً  وتكسبهم، أدقسرع و أبشكل 

  :مشكلة الدراسة
بعض اإلجراءات من تطبيق ل (19-)كوفيد كوروناجائحة  هفرضت بناء على ما 
لتعليم ل التعليم العاليمؤسسات  معظم وتبني ،للحفاظ على سالمة المتعلمين ؛التعليمية

 ،بين عضو هيئة التدريس والمتعلم التصال التعليميكوسيلة افتراضية في ا اإللكتروني
، B (2010)السعودكدراسة  ،السابقة العلمية الدراساتعدد من لى ما أوصت به وبناء ع

العناية بمهارات االتصال  ضرورةمن ( 2013حميدة والشفيع )و ، (2011عبدهللا )و 
كساب إإضافة إلى أهمية محاولة  ،في العملية التعليمية اللفظي على وجه الخصوص
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لتدريس والتربية الفنية للمعارف النظرية في مجال المناهج وطرق اأعضاء هيئة التدريس 
والتطبيقية التي تساعدهم في تدريس مقررات هذه األقسام بكفاءة عالية في ظل الظروف 

أعضاء هيئة التدريس ممارسة درجة  الكشف عنأن يتم أهمية فقد رأى الباحثان  ،الحالية
ئيسة في جامعة الملك كأحد األقسام الر  والتربية الفنية ،قسمي المناهج وطرق التدريسب

عدم خاصة في ظل ، (19-)كوفيد كوروناجائحة في ظل  اللفظي االتصال مهاراتلفيصل 
الكشف عن درجة ممارسة استهدفت  -حد علم الباحثينعلى -وجود دراسات سابقة 

 ،مهارات االتصال التعليمي لدى أعضاء هيئة التدريس بقسمي المناهج وطرق التدريس
 العالمية.جائحة هذه الفي ظل  فة خاصةبصوالتربية الفنية 

 أسئلة الدراسة:
 التالية: األسئلةإيجاد إجابات عن  إلى ن يسعيانين الباحثإالدراسة ف هدافألتحقيق 

 ،هيئة التدريس بقسمي المناهج وطرق التدريس أعضاءما درجة ممارسة   -1
ائحة والتربية الفنية بجامعة الملك فيصل لمهارات االتصال اللفظي في ظل ج

 (؟19-كورونا )كوفيد
( بين درجة 0,05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2

هيئة التدريس بقسمي المناهج  أعضاءممارسة مهارات االتصال اللفظي لدى 
والتربية الفنية بجامعة الملك فيصل في ظل جائحة كورونا  ،وطرق التدريس

 ( تعزى لمتغير القسم؟ 19-)كوفيد

 ية:الفرض
( بين درجة ممارسة مهارات 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

والتربية  ،هيئة التدريس بقسمي المناهج وطرق التدريس أعضاءاالتصال اللفظي لدى 
 ( تعزى لمتغير القسم.19-الفنية بجامعة الملك فيصل في ظل جائحة كورونا )كوفيد

 الدراسة:أهداف 
 يلي:ما  إلىدراسة تسعى هذه ال

هيئة  أعضاءاللفظي من قبل  االتصالدرجة ممارسة مهارات  التعرف على -1
بجامعة الملك  والتربية الفنية ،بقسمي المناهج وطرق التدريس التدريس
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-)كوفيد كورونافي ظل جائحة  (Blackboard) فيصل على نظام بالك بورد
19). 

 االتصالدرجة ممارسة مهارات الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في   -2
 ،هيئة التدريس بقسمي المناهج وطرق التدريس أعضاءاللفظي من قبل 
في  (Blackboard) بجامعة الملك فيصل على نظام بالك بوردوالتربية الفنية 

 .القسم إلىتعزى ( 19-)كوفيد كوروناظل جائحة 

 الدراسة:ية أهم
هيئة  أعضاءدرجة ممارسة وهو:  ةتتناوله الدراسة الحاليالموضوع الذي ية أهم -1

 االتصاللمهارات  والتربية الفنية ،بقسمي المناهج وطرق التدريس التدريس
ي عمليتي يز فاوفره للعملية التعليمية في تحقيق الجودة والتموما ي ،اللفظي
 والتعليم.التعلم 

ي إبراز دور مهارات االتصال اللفظي وأهميتها بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ف -2
إكساب المتعلمين للمعارف والمهارات والقيم في المواقف الصفية االفتراضية 

 (.19-كورونا )كوفيد جائحةفي ظل 

في  اللفظي االتصالمهارات ضرورة االهتمام باستخدام  إلىتوجيه نظر المسؤولين  -3
 .االفتراضي التدريس

في  ديثةمواكبة التطورات الحاصلة في استخدام مهارات وأساليب التدريس الح -4
 .(19-)كوفيد كورونا في ظل جائحة االفتراضي التعليم

ممثاًل في نظام  اإللكترونيالتعليم استخدام  فيأعضاء هيئة التدريس  إبراز دور  -5
 ألهم مودرجة ممارسته (19-كورونا )كوفيد جائحةفي ظل  البالك بورد

 ذات الصلة. المهارات

 الدراسة:حدود 
راسة الحالية على الكشف عن درجة ممارسة أعضاء اقتصرت الدالحدود الموضوعية: 

والتربية الفنية بكلية التربية بجامعة الملك  ،هيئة التدريس بقسمي المناهج وطرق التدريس
بورد عن بعد في ظل  يقومون بتدريس المقررات النظرية على نظام البالكفيصل الذين 
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تحديد: مهارتي التحدث وطرح ( لمهارات االتصال اللفظي، وبال19-جائحة كورونا )كوفيد
 األسئلة، والكتابة.   

 2019 الجامعيمن العام  الدراسي األولالفصل الدراسة في  تطبيقتم  الحدود الزمنية:
-2020. 

 والتربية الفنية ،بقسمي المناهج وطرق التدريس هيئة التدريس أعضاء: البشرية الحدود
 .بكلية التربية بجامعة الملك فيصل الذكور

 الدراسة:حات مصطل
 منظمة، عملية " بأنه( Parkinson, 2004, p7)يعرفه باركنسون  االتصال التعليمي:

 أن شريطة أخرى، إلى جهة من أو بيانات معلومات وتحويل إرسال على وعفوية تنطوي 
 ."منها المستهدفين قبل من ومستساغة مفهومة المحولة المعلومات أو البيانات تكون 

يتم فيه استخدام الرموز  ذلك النوع من االتصال الذي"بأنه  رفيع :اللفظي االتصال
أو مسموعة، ويعتمد فيه  ،أو مكتوبة ،كانت منطوقةعليها اللغة سواء ويطلق  ،اللفظية

  .(32، 1992" )الجوهري وآخرون، بصفة أساسية على اللفظ كوسيلة لنقل المعاني

بقسمي المناهج وطرق أعضاء هيئة التدريس استخدام : بأنه إجرائياويعرف  
عن  العملية التعليمية أثناء والمكتوبة لفاظ اللغوية المنطوقةل والتربية الفنية ل ،التدريس

(، بما تتضمنه تلك 19-من خالل نظام البالك بورد في ظل جائحة كورونا )كوفيد بعد
ء أعضافهم مشترك بين تحقيق بهدف  ،المعلومات والخبراتو  للفكارمن تبادل  العملية

لها بالمقياس أعضاء هيئة التدريس  ممارسةويقاس مدى  ،وبين المتعلمينهيئة التدريس 
  لذلك الغرض. عدألمتدرج الخماسي الذي ا

على التفاعل الطرق اإليجابية التي تساعد  إحدى" :بأنه يُعرف :اإللكترونيالتعليم  
 أدواتي على تضمنه من برمجيات حرة مفتوحة المصادر تحتو المستمر من خالل ما ت

بداء رأ ،األسئلةعلى  اإلجابةمثل  ،نشطة متنوعةأتتطلب من المدرس القيام بمهمات و  ي وا 
طة التفاعلية المتعددة وغيرها من المهام واألنش ،في قضية معينة في محتوى تعليمي معين

 (.1043، 2013)عبدالمجيد وآخرون،  "والمتنوعة
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قسمي المناهج وطرق يئة التدريس بأعضاء هما يقوم به  :بأنه إجرائياويعرف  
على نظام بالك ة التعليمية عبر جميع األنشطلوالتربية الفنية من متابعة وتقييم  ،التدريس

 اإللكتروني. (Blackboard) بورد
ليساعد  ؛برنامج صمم على أسس علمية" :أنهب ُيعرف (Blackboard) البالك بورد:

ية تتضمن العديد من األنشطة التعليمية التي لكترونإعلى توفير بيئة تعليمية  المعلمين
، 2013)عبدالمجيد وآخرون،  "اآلخرينتمكن من المشاركة والتواصل الفعال مع 

1039). 

أعضاء يستخدمها التي  ةاإللكترونيالتعليمية  األنظمةحد بأنه: أ إجرائياويعرف  
التي ة الملك فيصل بجامعة الفنية والتربي ،التدريساهج وطرق المنهيئة التدريس بقسمي 

 وتحقيق أهداف العملية التعليمية.تساعدهم على التواصل مع المتعلمين 

وأدت إلى  ،هر : "أزمة صحية مست العالم بأساعرف بأنهت :(19-)كوفيد كوروناائحة ج
نتيجة الحجر المنزلي والتباعد االجتماعي ؛ توقف مظاهر الحياة في كافة الميادين

، 2020من انتشار هذه الجائحة" )صافي وغربي، ية للوقاية المفروض كإجراءات احتراز 
42). 

 التعليمية األنظمةوتسبب في تغيير  ،وباء انتشر في العالم :أنهاب إجرائياوتعرف  
 ونقلها من أنظمة تعتمد في غالبها على التعليم التقليدي المباشر ،بجامعة الملك فيصل

 ،لتدريس بقسمي المناهج وطرق التدريسهيئة ا أعضاء عن بعد، حيث يقومالتعليم  إلى
 ،عن بعدوالتعليم  اإللكترونيم في ضوئها باستخدام أنظمة وبرامج التعلوالتربية الفنية 

حفاظًا على سالمة  ؛فظيلا التعليمية التي منها مهارات االتصال الممهاراتهتطبيق و 
 . المتعلمين

ن األقسام األكاديمية بجامعة قسم م :بأنه إجرائيايعرف قسم المناهج وطرق التدريس: 
هيئة التدريس  أعضاءيقوم فيه  الملك فيصل تحت مسمى: قسم المناهج وطرق التدريس،

 اإللكترونيم عن طريق نظام التعلي وطرق التدريس المناهجب صلةذات  بتدريس مقررات
 .(19-)كوفيد كورونافي ظل جائحة  (Blackboard) وفق برنامج البالك بورد
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قسم من األقسام األكاديمية بجامعة الملك فيصل  :بأنه إجرائيايعرف : ة الفنيةقسم التربي
ذات  هيئة التدريس بتدريس مقررات أعضاءيقوم فيه تحت مسمى: قسم التربية الفنية، 

بورد وفق برنامج البالك  اإللكترونينظام التعليم  عن طريقالتربية الفنية ب صلة
(Blackboard ) (19-)كوفيد كورونافي ظل جائحة. 

 السابقة:الدراسات 
بشكل  ممارسة مهارات االتصال التعليميالتي تناولت  السابقة تنوعت الدراسات 

 بمراحلهاالتعليمية  العملية اللفظي بشكل خاص في االتصالمهارات  ، وممارسةعام
باحثان ستعرض اليسوف و  .متعددةإذ شملت هذه الدراسات تقنيات وموضوعات  المختلفة،

 .وذات الصلة قدر اإلمكان ،دراسات المرتبطة بالدراسة الحاليةمن ال اً بعض

( حيث هدفت إلى التعرف على واقع 2011عبدهللا ) التي أجراها ففي الدراسة 
ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم واآلداب بالرس بجامعة القصيم لمهارات 

اللفظي وغير اللفظي والكتابي من وجهة بعادها الثالثة وهي: االتصال أاالتصال الفعال في 
نظر الطالب، والتعرف على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو ممارسة االتصال الفعال 

طالبًا يمثلون جميع التخصصات تم اختيارهم  (294) في التدريس. وقد تكونت العينة من
ة التدريس نحو عشوائيًا بالطريقة الطبقية، أما عينة الدراسة لقياس اتجاه أعضاء هيئ

استخدام االتصال الفعال فقد تكونت من جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم واآلداب 
جابة عن أسئلة الدراسة، واإل داتين لجمع البياناتأبالرس، وقد استخدمت الدراسة 

أهمها: أن أعضاء هيئة التدريس بالرس يستخدمون  من نتائجعدة وتوصلت الدراسة إلى 
كما أن هناك اتجاهًا ايجابيًا مرتفعًا من قبل  ،تصال الفعال في المجاالت الثالثةمهارات اال 

 أعضاء هيئة التدريس بالرس نحو استخدام مهارات االتصال الفعال.

مدى استخدام معلمي  على تعرفال( دراسة هدفت إلى 2013كما أجرى العياصرة ) 
للفظية وغير اللفظية في ضوء مهارات االتصال الالتربية اإلسالمية في سلطنة عمان 

 اً ( معلم٣٦وطبقت الدراسة على عينة من المعلمين بلغ عددهم )بعض المتغيرات. 
( فقرة ضمن محورين ٣٦ولتحقيق ذلك تم إعداد بطاقة مالحظة تكونت من )ومعلمة، 

ومن أبرز النتائج التي أسفرت عنها الدراسة: حصول محور مهارات  ،يمثالن هذه المهارات
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حصول محور  (،% ٦٤رجة استخدام متوسطة بلغت )ال غير اللفظية على داالتص
 (.% ٤٨مهارات االتصال اللفظية على درجة استخدام منخفضة بلغت )

( إلى تقويم عملية التواصل 2015وهدفت الدراسة التي قامت بها شطيبي ) 
اسة على عينة طبقت الدر . معرفة بالمدرسة العليا للساتذة في مدينة بوزريعةواكتساب ال

( 51عشوائية من طلبة المدرسة العليا للساتذة من قسم اللغة العربية وآدابها قوامها )
مة إلىطالبًا وطالبة، كما  حيث: خصص المحور األول محورين  تم بناء استبانة مقس 

( بندًا، في حين خصص 42لقياس "مهارات التواصل بين األستاذ والطالب، وقد ضم )
د ( بنو 7لعملية التواصل بين الطالب وطرائق اكتساب المعرفة، وقد ضم )المحور الثاني 

لت الدراسة إلى  يحتوي كل واحد منها عدة مؤشرات، : أن عدة نتائج من أهمهاوقد توص 
ت التواصل اللفظي أكثر يتقنون مهارافي مدينة بوزريعة أساتذة المدرسة العليا للساتذة 

نحو طرائق في مدينة بوزريعة درسة العليا للساتذة أن اتجاهات الطلبة بالممن غيرها، 
 اكتساب المعرفة إيجابية.

( بدراسة هدفت إلى تقويم معلمي القراءة للمرحلة 2018الشمري وحسن ) وقام 
( معلمًا ومعلمة، 81العينة من ) توتكون .االبتدائية في ضوء مهارات االتصال اللفظي
 ،( فقرة موزعة على سبعة مجاالت44من ) واستخدمت الدراسة استمارة مالحظة مكونة

بين مهارات االتصال اللفظي،  فروق ذات داللة إحصائيةوأشارت النتائج إلى عدم وجود 
 كما تحقق مجال واحد وهو الثالث من مجاالت الدراسة السبعة.

التحقق من  إلىهدفت دراسة  ((Saka, & Surmeli, 2010 ساكا وسيرملى أجرى و  
 على عينة بلغتتم تطبيقها  .ة معلمي العلوم ومهارات االتصال لديهمالعالقة بين كفاء

ا مهادحإ ،استبانتين كما تم استخدام( معلمًا من معلمي العلوم بجامعة مرمرة بتركيا، 130)
عالقة  ظهور نتائج الدراسة: أهمبمهارات االتصال، ومن  ى خر متعلق بكفاءة المعلمين، واأل

 .رات االتصال لديهممي العلوم ومهابين كفاءة معل

بدراسة هدفت إلى تقييم درجة  (Loizos,et el,2012)وس وآخرون وقام اليز  
درسة من ( مدرسًا ومُ 111وتكونت العينة من ) .التواصل بين المدرسين وأولياء األمور

وقد تم ، ( مدرساً 25-21مختلف المراحل التعليمية، وكل مجموعة من المدرسين ضمت)
سبوعيًا ثم استراحة لمدة أاشتمل على خمس جلسات أربعة منها ي تطبيق برنامج تدريب
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أربعة أسابيع قبل الجلسة الخامسة، وقد اشتملت الجلسات على معلومات نظرية عن 
باإلضافة إلى جانب تطبيقي من خالل تمثيل األدوار وتحليل  ،مفهوم االتصال ومهاراته

ممارسات اتصال مرتفعة لدى  وجود :النتائج أظهرتو  ،الممارسات التي تم توظيفها
 المدرسين بعد اشتراكهم في البرنامج التدريبي.

  :ملخص الدراسات السابقة
اتفقت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في المنهج المستخدم وهو  -1

شطيبي (، ودراسة 2011عبدهللا )المنهج الوصفي المسحي كدراسة 
(2015.) 

 األداة المستخدمةعدد من الدراسات السابقة في ع ماختلفت الدراسة الحالية   -2
واللتين  (2018) الشمري دراسة و (، 2013كاختالفها مع دراسة العياصرة )

 استخدمتا بطاقة المالحظة.
تنوعت متغيرات الدراسات السابقة واختلفت إلى حد  ما مع متغيرات الدراسة  -3

استخدام بحثت في  -نفي حدود علم الباحثي-هناك دراسات الحالية، وال توجد 
والتربية الفنية  ،مهارات االتصال اللفظي في قسمي المناهج وطرق التدريس

معًا؛ مما يعطي أهمية  واحد   آن   في ظل جائحة كورونا والتعليم عن بعد في
وتأكيدًا على أهمية هذا األسلوب الذي ال يكاد يخلو للدراسة الحالية،  خاصة

 . أي موقف صفي منه
لسابقة في التعرف على بعض األطر من الدراسات ا اسة الحاليةالدر  استفادت -4

  .الدراسات تلكتناولتها التي العلمية  واألدوات النظرية
 الطريقة واإلجراءات:

 منهج الدراسة:

تم استخدام المنهج الوصفي المسحي للحصول على المعلومات والبيانات الالزمة لتحليل 
 ألغراض هذه الدراسة. وذلك نظرًا لمالءمته ؛نتائج الدراسة

 إجراءات الدراسة:
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هيئة التدريس  أعضاءمن  الدراسة أفراد لتحقيق أغراض الدراسة قام الباحثان بتعيين -
 .بجامعة الملك فيصل في قسمي المناهج وطرق التدريس والتربية الفنية

من هيئة  أعضاء( 10استطالعية بلغت )قام الباحثان بتطبيق االختبار على عينة  -
 األداة وثباتها.لغايات صدق لتدريس ا

العينة  أفرادطلب الباحثان من و ثم قام الباحثان بتطبيق األداة على عينة الدراسة،  -
قام  ،عينة الدراسة أفراد، وبعد إرجاع االستبانات جميعها من رات االستبانةفق عناإلجابة 

 تحليالت اإلحصائية المناسبة.كسل تمهيدًا إلجراء الإالباحثان بتفريغ البيانات على برمجية 

 :دراسة وعينتهمجتمع ال
هيئة التدريس الذكور بقسمي  أعضاءمن جميع وعينته تكون مجتمع الدراسة  

الذين التربية بجامعة الملك فيصل والتربية الفنية في كلية  ،المناهج وطرق التدريس
ون المقررات النظرية ويدرس ،عن بعد اإللكترونييستخدمون نظام البالك بورد في التعليم 

( عضو 32والبالغ عددهم ) ،2019/2020للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
والرتب عينة الدراسة حسب متغير القسم  أفراد( يوضح عدد 1والجدول رقم ) ،هيئة تدريس

 كاديمية.األ 

راسة حسب متغيرات )الرتبة األكاديمية، القسم( أفراد( توزيع 1جدول )  عينة الد  

النسبة  العدد المستوى  المتغير
 المئوية

الرتبة 
كاديميةاأل   

 

 15.6 5 أستاذ
 31.3 10 أستاذ مشارك
 53.1 17 أستاذ مساعد

 100 32 الكلي
 القسم

 

 37.5 12 التربية الفنية
 62.5 20 المناهج وطرق التدريس

 100 32 الكلي
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 أداة الدراسة:
استخدام االستبانة لقياس درجة ممارسة لتحقيق أغراض الدراسة الحالية تم  
 االتصاللمهارات والتربية الفنية  ،بقسمي المناهج وطرق التدريسهيئة التدريس  أعضاء

عن بعد في ظل  اإللكترونياللفظي في العملية التعليمية على نظام البالك بورد في التعليم 
 .(19-)كوفيد كوروناجائحة 

 صدق وثبات األداة: 
داة في صورتها المبدئية حيث تكونت من مجالين هما: المجال تم تصميم األ 

ثم فقرة،  (15)فقرة، والمجال الثاني: مهارة الكتابة ولها  (16)األول: مهارة التحدث ولها 
على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة في مجال المناهج وطرق تم عرضها 

إلبداء الرأي فيها من  ؛ا التعليمومجال تكنولوجي ،علم النفسالتربية و ومجال  ،التدريس
حيث اختيار مفرداتها والصياغة اإلجرائية للمفردات، ومدى وضوح العبارات التي تصف 
ضافة  األداء، وسالمة التقدير الكمي، وقد أبدى المحكمون رأيهم بحذف بعض العبارات وا 

كما  ،الحظاتوقد راعى الباحثان كل هذه الم .تعديل بعض المفردات أيضاً عبارات أخرى، و 
ت أصبححيث  من المحكمين، %85تم حذف الفقرات التي أجمع على حذفها أكثر من 

في  االستبانة( يوضح 1والملحق رقم ) ،( فقرة على المجالين24) على األداة تشمل
 النهائية. اصورته

 الصدق الداخلي للداة:
لمحاوره، تم التحقق من صدق تكوين المقياس من خالل حساب االتساق الداخلي  

وذلك بحساب معامالت االرتباط بين فقرات كل محور، وبين الدرجة الكلية للمحور الذي 
من خالل تطبيق المقياس على عينة استطالعية بلغ حجمها تنتمي إليه الفقرة، وذلك 

بقاء  إلى( فقرة، األمر الذي أدى 24واستقرت األداة على ) ،أعضاء هيئة تدريس (10)
ككل كما هو لبناء المرتفع، والذي بدوره يزيد من معامل ثبات األداة الفقرات ذات صدق ا
 .اآلتي (2) رقم موضح في جدول
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 للمحور الذي تنتمي إليه والمقياس ككل االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية معامالت (2جدول )

 مهارة الكتابة مهارة التحدث وطرح األسئلة         
رقم 
 الفقرة

معامل االرتباط مع 
 المجال

مع  معامل االرتباط 
 المقياس

معامل االرتباط مع  
 المجال

معامل االرتباط مع 
 المقياس

1 .622**  .692**  .738**  .680**  
2 .648**  .484**  .818**  .726**  
3 .634**  .722**  .820**  .755**  
4 .411*  .400*  .780**  .781**  
5 .395*  .398*  .878**  .814**  
6 .493**  .405*  .786**  .799**  
7 .533**  .437*  .721**  .646**  
8 .692**  .538**  .829**  .819**  
9 .687**  .541**  .630**  .693**  
10 .680**  .605**  .423*  .455**  
11 .750**  .652**  .654**  .648**  
12 .806** .817** .799** .763** 
 (0.05لة )(  *عند مستوى دال 0.01عند مستوى داللة )**

( جاءت جميع معامالت االرتباط بين 2وفقا للنتائج الموضحة في جدول رقم ) 
( و 0.01درجات الفقرات ودرجات محاورها موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

فر االتساق الداخلي بين فقرات االستبانة وبين محاورها اتو  إلى(، وهو ما يشير 0.05)
 والمقياس ككل.

 داة:  ثبات األ
حيث تم  ألفا كرونباخمعامل من خالل حساب  فقرات أداة الدراسةتم حساب ثبات  

، وتم حساب أعضاء هيئة تدريس (10تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من )
للثبات لكل من الدرجة الكلية  ألفا كرونباخمعامل االتساق الداخلي باستخدام معامل 

 التالي هذه النتائج. ( 3) رقم لجدولويبين ا ،والمحاور الفرعية
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 (ألفا كرونباخ) ثبات االستبانة بطريقة معامالت (3جدول )

معدل  المجال داةاأل
 الثبات

هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل لمهارات  أعضاءدرجة ممارسة 
 االتصال اللفظي

لةئسالتحدث وطرح األ  0.859 
 0.931 الكتابة

 0.936 داة ككلاأل
والمقياس قيم  لجميع المحاورقيمة معامل الثبات ( أن 3)رقم لجدول يوضح ا 

( وهي قيمة كافية 0.936توفر الثبات باألداة حيث بلغت قيمة الثبات) إلىمرتفعة ومشيرة 
 ألغراض الدراسة.

 متغيرات الدراسة:
 :إلىتنقسم متغيرات الدراسة 

  :متغيرات مستقلة -1
 وطرق التدريس، قسم التربية الفنية القسم وله مستويان: قسم المناهج  -
 ، مهارة الكتابة( األسئلةمستويان: )مهارة التحدث وطرح  امجاالت الدراسة وله -
  :المتغير التابع -2

اللفظي في العملية التعليمية على نظام  االتصالدرجة استجابة العينة في ممارسة مهارات 
 .(19-)كوفيد كوروناالبالك بورد في ظل جائحة 

 ساليب اإلحصائية:األ
استخدمت الدراسة الحالية المؤشرات اإلحصائية التالية: المتوسط الحسابي،  

للثبات، وذلك من خالل  ألفا كرونباخاالنحراف المعياري، معامل ارتباط بيرسون، معامل 
وتم تصنيف مستوى االستجابة على بنود االستبانة (. Spss) حزمة البرامج اإلحصائية

( حسب التدرج 5-١خمسة مستويات ) إلىبتقسيم كل مكون سلوكي  ومحاوره وذلك
ر للحكم على الفقرات ودرجة ايًا كمعومن ثم وضع الباحثان تصنيف )لليكرت(،الخماسي 

( متوفرة 3.66-2.34( متوفرة بدرجة منخفضة، ومن )2.33-1ممارستها كاآلتي: من )
 متوفرة بدرجة مرتفعة. (5.00-3.67بدرجة متوسطة، ومن )
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 عرض النتائج ومناقشتها:
، للنتائج التي تم التوصل إليها، بعد تحليلها ومعالجتها إحصائياً  اً ن هذا الجزء عرضتضم
 على النحو اآلتي: وذلك

 عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:
هيئة  أعضاءما درجة ممارسة " :من أسئلة الدراسة على السؤال األول ينص

والتربية الفنية بجامعة الملك فيصل  ،لمناهج وطرق التدريسالتدريس بقسمي ا
  "(؟19-لمهارات االتصال اللفظي في ظل جائحة كورونا )كوفيد

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  
حسابية المتوسطات ال( يبين 4)رقم ودرجة الممارسة لمجاالت أداة الدراسة. والجدول 

 .واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة لكل مجال وللمقياس ككل
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة لكل مجال وللمقياس ككل (4الجدول )

المتوسط  المحور الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 0.55 4.19 األسئلةالتحدث وطرح  1

 مرتفعة 0.42 4.34 الكتابة 2

 مرتفعة 0.74 4.04 المقياس

هيئة  أعضاء( أن المتوسط الحسابي لدرجة ممارسة 4)رقم يتضح من الجدول  
والتربية الفنية بجامعة الملك فيصل لمهارات  ،التدريس بقسمي المناهج وطرق التدريس

لمحاور كانت مرتفعة ( على جميع ا19-االتصال اللفظي في ظل جائحة كورونا )كوفيد
عينة الدراسة على فقرات االستبانة وعلى المقياس  أفرادوفًقا للمعيار المستخدم لتقديرات 

 . على حدة لنتائج كل مجال اً عرض يليككل. وفيما 
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 :األسئلةالتحدث وطرح  مهارةالمجال األول: 

وطرح  لمجال مهارات التحدث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة (5) الجدول
 األسئلة

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 0.47 4.69 أتحدث بطريقة تظهر ثقتي بنفسي أمام الطلبة 1
أستخدم العبارات اللفظية المناسبة للمستوى اللغوي  2

 للطلبة
 مرتفعة 0.56 4.56

يقاع متنوع  أستخدم نبرات مختلفة من 3 الصوت بدرجات وا 
 ومتناسب

 مرتفعة 0.67 4.47

 متوسطة 1.03 3.31 الشرح أثناءتحدث باللغة العربية الفصحى أ 4
 مرتفعة 0.55 4.63 أنادي الطلبة بأسمائهم بأسلوب ودي يشعرهم باالحترام 5
 مرتفعة 0.39 4.91 أتجنب األلفاظ المسيئة والبذيئة للطلبة 6
 مرتفعة 0.67 4.44 حديث الطالب أو إسكاتهأتجنب مقاطعة  7
 مرتفعة 0.61 4.38 وغير سريع على الطلبة بشكل متأن   األسئلةأطرح  8
 مرتفعة 0.75 4.13 على جميع الطلبة بشكل متوازن  األسئلةأطرح  9
الطلبة ضعيفي  إلىالسهلة  األسئلةأوجه بعض  10

 التحصيل
 مرتفعة 1.05 3.94

 مرتفعة 0.72 4.50 التعزيز المناسب لطلبة مستخدماً أعلق على إجابات ا 11
أختم المحاضرة بطريقة مشوقة مرتبطة بموضوع  12

 المحاضرة
 مرتفعة 0.78 4.19

 مرتفعة 0.42 4.34 األسئلةمهارات التحدث وطرح 
هيئة  أعضاء( أن المتوسط الحسابي الستجابات 5) رقم يتضح من الجدول 

( وبانحراف معياري 4.34بلغ ) األسئلةالتحدث وطرح التدريس لفقرات مجال مهارات 
هيئة التدريس كانت مرتفعة  أعضاءأن درجة ممارسة  إلى( وهذه القيمة تشير 0.42)

 عينة الدراسة على فقرات االستبانة أفرادللمعيار الذي استخدم لتقديرات  اً وفق

على أعلى بة" "أتجنب األلفاظ المسيئة والبذيئة للطلوقد حصلت الفقرة السادسة  
( وهي تعتبر ذات 0.39( وبانحراف معياري )4.91متوسط حسابي، حيث بلغ متوسطها )
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وتدل على أن أعضاء هيئة التدريس يولون احترامًا كبيرًا للمتعلمين، درجة استخدام عالية، 
حصلت على أدنى متوسط "أتحدث باللغة العربية الفصحى أثناء الشرح" وأن الفقرة الرابعة 

( وتعتبر هذه الفقرة متوسطة 1.03( وبانحراف معياري )3.31حيث بلغ ) ،حسابي
من أعضاء هيئة التدريس  اً ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن كثير  االستخدام،

باشر مما أثر بشكل م ؛يستخدمون اللغة العامية في حياتهم االجتماعية خارج الجامعة
أما باقي الفقرات فقد  ،التدريسفصحى أثناء الالعربية استخدام اللغة على عدد منهم في 

 ،جاءت متوسطاتها الحسابية جميعها مرتفعة الممارسة حسب المعيار الذي وضع لذلك
ويعتبر ارتفاع المتوسطات الحسابية لمعظم مهارات االتصال اللفظي في مجال مهارة 

التحدث وطرح دليل على استخدام كثير من المهارات التي تتعلق ب األسئلةالتحدث وطرح 
والتربية  ،هيئة التدريس بقسمي المناهج وطرق التدريس أعضاءتدريس  أثناء األسئلة
في  اإللكترونيالتعليم استخدام انتشار  إلى تعود النتيجة هذه أن الباحثان ويعتقد ،الفنية

ممارسة خبرات أعضاء هيئة التدريس يتطلب من جامعة الملك فيصل قبل الجائحة والذي 
ومن واقع تعاملهم المباشر مع أعضاء هيئة التدريس أن  إضافة إلىمتعددة، مهارية 

ال المختلفة، خاصة اللفظية منها؛ الطلبة والتدريس يولون اهتمامًا كبيراً لمهارات االتص
كما  ،اإللكترونيمقومات التدريس الفعال على نظام التعليم  أهمنهم يعتبرون ذلك من أل 

بجامعة الملك فيصل  هيئة التدريس ألعضاء ُتقدمالتي التدريبية  يعتقد الباحثان أن الدورات
ل الجامعة في مثل هذه والتعليم عن بعد داخ اإللكترونيم والتي تعقدها عمادة التعل

حصيلة من المهارات التي يستطيعون  هيئة التدريس أعضاءتجعل لدى المجاالت 
 نفإن الباحثيهذه األسباب  إلى تدريسهم على نظام البالك بورد، إضافة أثناءممارستها 

-)كوفيد كورونابأن ما فرضته الظروف الحالية االستثنائية في ظل جائحة  أيضاً ان يعتقد
خاصة  استراتيجيات العلمية بر األثر والدافع في تبني بعض األقسام( كان لها أك19

كما ظهر في واستخدام مهارات متعدد منها مهارات االتصال اللفظي،  ،للتعامل مع التعليم
 يقسمأعضاء هيئة التدريس بأن  إلىشارت أالتي  األسئلةفقرات مجال التحدث وطرح 

والتربية الفنية يستخدمون ويمارسون المهارات المتعلقة بهذا  ،المناهج وطرق التدريس
( ودراسة 2016) وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من غنيم .مناسبالمجال بشكل  

والتي أثبتت فاعلية   (Loizos,et el,2012) ودراسة لوزوس وآخرون  (2016) المحمدي
 مهارات االتصال اللفظي واالجتماعي في التدريس. 
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 :مهارة الكتابة: الثانيالمجال 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة لمجال مهارات الكتابة (6) الجدول

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

أكتب النقاط األساسية لموضوع المحاضرة على وسائل  1
 الكتابة المتاحة

 مرتفعة 1.15 3.91

أكتب المادة العلمية على وسائل الكتابة المتاحة بعبارات  2
 سهلة وواضحة

 مرتفعة 1.02 4.25

 مرتفعة 0.87 4.34 أكتب أفكار المحاضرة بشكل متسلسل 3
 مرتفعة 1.00 4.03 تخدم الكتابة بسرعة مناسبة لقدرات الطلبةأس 4
 مرتفعة 1.01 4.06 أقوم بتنسيق الكتابة وترتيبها 5
 مرتفعة 0.90 4.19 أقوم بالتأكيد الكتابي على النقاط المهمة للمحاضرة 6
أربط بين المحتوى العلمي المكتوب والمحتوى العلمي  7

 المنطوق لموضوع المحاضرة
4.34 .790  مرتفعة 

أنوع في استخدام وسائل االتصال اللفظي الكتابي )لوحة  8
الدردشة في نظام البالك بورد، السبورة، العروض 

 المكتوبة(

 مرتفعة 0.78 4.03

 األسئلةأقدم تغذية راجعة كتابية حول األنشطة و  9
 والواجبات التي يقوم الطلبة بحلها

 مرتفعة 0.87 4.13

 مرتفعة 1.11 4.00 الكتابة أثناءبية الفصحى أستخدم اللغة العر  10
ُأشرك الطلبة في الكتابة للتعبير عن آرائهم واإلجابة عن  11

 المطروحة عليهم األسئلة
 مرتفعة 1.16 3.88

 متوسطة 1.41 3.38 أكتب ملخًصا عن المحاضرة في نهايتها 12
 مرتفعة 0.74 4.04 مهارات الكتابة

هيئة  أعضاءالمتوسط الحسابي الستجابات  ( أن6) رقم يتضح من الجدول 
( وهذه 0.74( وبانحراف معياري )4.04التدريس لفقرات مجال مهارات الكتابة بلغ )

ممارسة أعضاء هيئة التدريس كانت مرتفعة وفقًا للمعيار الذي أن درجة  إلىالقيمة تشير 
 استخدم لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة.
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حصلت  ، كمالت جميع فقرات هذا المجال على متوسطات حسابية مرتفعةوقد حص 
"أربط بين المحتوى العلمي والسابعة أكتب أفكار المحاضرة بشكل متسلسل" "الفقرة الثالثة 

بلغ  ، حيثعلى متوسطأعلى المكتوب والمحتوى العلمي المنطوق لموضوع المحاضرة" 
تعرف يؤمنون بأهمية ريس بالقسمين أعضاء هيئة التد لى أنمما يشير إ ،(4.34)

الطالب على عناصر المحاضرة وقراءتها بشكل متسلسل ومنطقي، وضرورة الربط بين ما 
هو مسموع وما هو مكتوب باعتبار أن التعليم القائم على استخدام أكثر من حاسة يسهم 

األخيرة فقرة البينما حصلت  لدى المتعلم، وتعميقها في ترسيخ المعارف والحقائق والمفاهيم
( 3.38على أدنى متوسط حسابي حيث بلغ )"أكتب ملخًصا عن المحاضرة في نهايتها" 

من أعضاء  عددإلى اعتماد  ( ، ويعزو الباحثان هذه النتيجة1.41وبانحراف معياري )
 ويعتبر، ى الرموز اللفظية بداًل من الكتابةهيئة التدريس على غلق الدرس وتلخيصه عل

ل مهارة الكتابة دليل على مهارات االتصال اللفظي في مجال ت الحسابيةارتفاع المتوسطا
إدراك أعضاء هيئة التدريس ألهمية استخدام وتفعيل مهارات الكتابة أثناء الشرح في 

 أن الباحثان يعتقدكما  ،التعليم االلكتروني عن بعد في ظل الظروف االستثنائية الحالية
انتشار من  األسئلةة الذكر في مجال التحدث وطرح سباب آنفاأل إلىتعود  النتيجة هذه

استخدام التعليم اإللكتروني في جامعة الملك فيصل قبل الجائحة والذي يتطلب من أعضاء 
لى، و هيئة التدريس ممارسة خبرات مهارية متعددة واقع تعاملهم المباشر مع الطلبة  ا 

؛ الكتابية منهاصة خامختلفة، كبيراً لمهارات االتصال الوالتدريس حيث يولون اهتمامًا 
والبالك  اإللكترونيمقومات التدريس الفعال على نظام التعليم  أهمنهم يعتبرون ذلك من أل 

المهارات أعضاء هيئة التدريس يؤمنون بأن استخدام  كما يعتقد الباحثان أن ،بورد
 ارة التحدثللتواصل مع المتعلمين وال يمكن االستغناء عنها كما في مه ضروريةالكتابية 

برموز  المتعلم إلى عضو هيئة التدريستنقل المعلومة من  أنهاحيث  ،وطرح األسئلة
حيث ال تكون قناة االتصال من طرف أعضاء هيئة التدريس،  إليهوهذا ما يسعى  ،كتابية
بشحذ جميع حواس المتعلمين  عضو هيئة التدريسوهنا يقوم  ، أو بوجه واحد،واحد

إضافة  ،والمتعلم عضو هيئة التدريسا يجعل هناك ديناميكية بين للمشاركة الفاعلة، مم
ن يعتقدان أيضًا بأن ما فرضته الظروف الحالية االستثنائية فإن الباحثيإلى هذه األسباب 

 في تبني بعض األقسام( كان لها أكبر األثر والدافع 19-في ظل جائحة كورونا )كوفيد
الرسائل  كتابةكمهارة  ،واستخدام مهارات ،لتعليمخاصة للتعامل مع ا استراتيجيات العلمية
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أعضاء هيئة التدريس أن  إلىفقرات مجال الكتابة  أظهرتحيث  ،التدريس أثناءالتعليمية 
والتربية الفنية يستخدمون ويمارسون المهارات  ،قسم المناهج وطرق التدريسبقسمي 

الحميري  نتيجة دراسة كل منوتتفق هذه النتيجة مع  .مناسبالمتعلقة بهذا المجال بشكل  
( 2015) ودراسة البجاري ( 2016) ودراسة المحمدي( 2016) غنيم ودراسة( 2017)

والتي أثبتت فاعلية مهارات االتصال   (Loizos,et el,2012) لوزوس وآخرون  ودراسة
 اللفظي واالجتماعي في التدريس. 

 عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:
هل توجد فروق ذات داللة ": من أسئلة الدراسة على ؤال الثانيالسينص 

( بين درجة ممارسة مهارات االتصال 0,05إحصائية عند مستوى داللة )
والتربية  ،هيئة التدريس بقسمي المناهج وطرق التدريس أعضاءاللفظي لدى 

( تعزى لمتغير 19-الفنية بجامعة الملك فيصل في ظل جائحة كورونا )كوفيد
 "سم؟الق

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  
عينة الدراسة لقياس درجة  أفرادوحساب اختبار )ت( لعينتين مستقلتين الستجابات 

هيئة التدريس بقسمي المناهج وطرق  أعضاءممارسة مهارات االتصال اللفظي لدى 
( تعزى 19-ملك فيصل في ظل جائحة كورونا )كوفيدوالتربية الفنية بجامعة ال ،التدريس

 ( هذه النتائج.7) رقم لمتغير القسم، ويبين الجدول
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لدرجة ممارسة مهارات االتصال 7جدول )

 اللفظي تعزى لمتغير القسم

المتوسط  القسم المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مة قي
 اختبار)ت(

الداللة 
 االحصائية

مهارة التحدث 
 األسئلةوطرح 

 0.185 1.36 0.35 4.46 التربية الفنية
 0.46 4.27 المناهج وطرق التدريس

 0.187 1.36 0.73 4.27 التربية الفنية مهارة الكتابة
 0.73 3.91 المناهج وطرق التدريس



مي المناهج وطرق التدريس درجة ممارسة مهارات االتصال التعليمي لدى أعضاء هيئة التدريس بقس
 (Covid-19)والتربية الفنية بجامعة الملك فيصل في ظل جائحة كورونا 

 خالد محمد السعود           إبراهيم بن عبدهللا الخطيب                                                 

  - 26 - 

م 1202 يناير 1اجلزء  1العدد  63اجمللد                       فسجملة البحث يف الرتبية وعلم الن  
 

 0.160 1.45 0.51 4.37 التربية الفنية 
 0.55 4.09 لمناهج وطرق التدريسا

حصائية عند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إإلى ( 7رقم )يشير الجدول  
لدى أعضاء هيئة ( في متوسط درجة ممارسة مهارات االتصال اللفظي α= 0.05الداللة )

تعزى لمتغير القسم سواء في والتربية الفنية  ،التدريس بقسمي المناهج وطرق التدريس
أو المقياس ككل، حيث قيمة  ،أو مهارات الكتابة ،األسئلةال مهارات التحدث وطرح مج

ن ( أي أα= 0.05حصائية )على من مستوى الداللة اإل( أ(Tالداللة المقترنة باختبار 
 متوسط درجة ممارسة مهارات االتصال اللفظي ال تختلف باختالف القسم. 

 هيئة أعضاءإحصائية في ممارسة  يرجع الباحثان عدم وجود فروق ذات داللةو  
أعضاء هيئة التدريس أن  إلىوالتربية الفنية  ،ج وطرق التدريسقسمي المناهالتدريس ب
عضو هيئة ة تواصل وتفاعل دائم ومتبادل بين أن عملية التعليم تمثل عملي يؤمنون 
 نظريُ  ها، حيثتاوالمتعلم، وهذه العملية تتطلب تحلياًل دقيقًا لعملية االتصال ومهار  التدريس

إضافة إلى تعرض أعضاء هيئة التدريس  ،متكاملة وحدة تمثل أنها على المهارات هذه إلى
نتمون لمظلة مؤسسية واحدة. كما بالقسمين لنفس المؤثرات والدورات التدريبية كونهما ي

 عضو هيئة التدريسية بمكان أن يكون همأنه من األفي هذا الصدد الباحثان  يؤمن
ي تدعمه ما مهارات االتصال اللفظي، وهذا الرأ مهارة عالية في استخدام الجامعي ذا
أعضاء ذات داللة إحصائية بين  فروق في عدم وجود الحالية نتائج الدراسة  إليهتوصلت 

التدريس على نظام  أثناءفي القسمين في ممارسة مهارات االتصال اللفظي هيئة التدريس 
 مع دراسة الحميري  وتتفق هذه النتائج .(19-كوفيدفي ظل جائحة كورونا ) البالك بورد

 آخرون الهادي و عبد ( ودراسة2015) اري ( ودراسة البج2017) حسن ( ودراسة2017)
 ..(Kuntze. et.al,2009) كونتز وآخرون  ( ودراسة2014)

 خالصة النتائج:
فيما ن لنتائج الدراسة الحالية ومناقشتها، يمكن تلخيص هذه النتائج بعد عرض الباحثي

 يلي:
هيئة التدريس بقسمي المناهج وطرق  أعضاءأن المتوسط الحسابي لدرجة ممارسة  -1

والتربية الفنية بجامعة الملك فيصل لمهارات االتصال اللفظي في ظل جائحة  ،التدريس
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 أفرادللمعيار المستخدم لتقديرات  اً ( على جميع المحاور كان مرتفعًا وفق19-)كوفيدكورونا 
 سة على فقرات االستبانة وعلى المقياس ككل.عينة الدرا

هيئة التدريس لفقرات مجال مهارات  أعضاءأن المتوسط الحسابي الستجابات  -2 
أن  إلىوهذه القيمة تشير  ،(0.42( وبانحراف معياري )4.34بلغ ) األسئلةالتحدث وطرح 
خدم لتقديرات هيئة التدريس كانت مرتفعة وفًقا للمعيار الذي است أعضاءدرجة ممارسة 

 .عينة الدراسة على فقرات االستبانة أفراد
هيئة التدريس لفقرات مجال مهارات الكتابة  أعضاءأن المتوسط الحسابي الستجابات  -3

ممارسة أعضاء أن درجة  إلىوهذه القيمة تشير  ،(0.74( وبانحراف معياري )4.04بلغ )
دم لتقديرات أفراد عينة الدراسة على هيئة التدريس كانت مرتفعة وفًقا للمعيار الذي استخ

 فقرات االستبانة.
( في متوسط α= 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إعدم وجود فروق ذات داللة  -4

لدى أعضاء هيئة التدريس بقسمي المناهج وطرق درجة ممارسة مهارات االتصال اللفظي 
مهارات التحدث وطرح تعزى لمتغير القسم سواء في مجال والتربية الفنية  ،التدريس
على ( أ(Tأو مهارات الكتابة أو المقياس ككل، حيث قيمة الداللة المقترنة باختبار  األسئلة

ن متوسط درجة ممارسة مهارات ( أي أα= 0.05حصائية )من مستوى الداللة اإل
 االتصال اللفظي ال تختلف باختالف القسم.

 التوصيات:
رشادية الستخدام البرامج المختلفة والحديثة إل الجهات المعنية للدلة اتوفير أهمية  -1

في ظل الظروف  ام تعليمي آخرنظو أي ي التدريس على نظام البالك بورد أف
 .(19-االستثنائية لجائحة كورونا )كوفيد

اخل هيئة التدريس التي تعقد د أعضاءعقد وتكثيف الدورات التدريبية الخاصة ب -2
 .والتعليم عن بعد ونياإللكتر م الجامعة من خالل عمادة التعل

 ،أعضاء هيئة التدريستكثيف عملية اإلشراف من قبل الجامعة والعمادات على  -3
من خالل  ،التعليميةممارسة المهارات وتزويدهم بكل جديد في مجال استخدام و 

 العلمية االفتراضية.أساليب الزيارات 
ضاء هيئة أعا هللوقوف على المشكالت التي يواجه ؛مماثلة دراسات علميةعمل  -4

 و المهارات التعليمية المماثلة. أ ،في الجامعات في استخدام هذه المهاراتالتدريس 
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 (1ملحق رقم )

هيئة التدريس بقسمي المناهج وطرق  أعضاءدرجة ممارسة مهارات االتصال اللفظي لدى 
 (19-والتربية الفنية بجامعة الملك فيصل في ظل جائحة كورونا )كوفيد ،ريسالتد

 مستوى الممارسة مهارات االتصال اللفظي  م
 متحقق 

بدرجة 
عالية 
 جدا

 متحقق 

بدرجة 
 عالية 

 متحقق

بدرجة 
 متوسطة

 متحقق

بدرجة 
 متدنية

 غير 

 متحقق

 األسئلةالمجال األول: مهارة التحدث وطرح 
      ريقة تظهر ثقتي بنفسي أمام الطلبةأتحدث بط 1
أستخدم العبارات اللفظية المناسبة للمستوى  2

 اللغوي للطلبة
     

أستخدم نبرات مختلفة من الصوت بدرجات  3
يقاع متنوع ومتناسب  وا 

     

      الشرح أثناءأتحدث باللغة العربية الفصحى  4
 أنادي الطلبة بأسمائهم بأسلوب ودي يشعرهم 5

 باالحترام
     

      أتجنب األلفاظ المسيئة والبذيئة للطلبة 6
      أتجنب مقاطعة حديث الطالب أو إسكاته 7
وغير  على الطلبة بشكل متأن   األسئلةأطرح  8

 سريع
     

على جميع الطلبة بشكل  األسئلةأطرح  9
 متوازن 

     

الطلبة  إلىالسهلة  األسئلةأوجه بعض  10
 صيلضعيفي التح
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التعزيز  أعلق على إجابات الطلبة مستخدماً  11
 المناسب

     

أختم المحاضرة بطريقة مشوقة مرتبطة  12
 بموضوع المحاضرة

     

 المجال الثاني: مهارة الكتابة
أكتب النقاط األساسية لموضوع المحاضرة  1

 على وسائل الكتابة المتاحة
     

ئل الكتابة أكتب المادة العلمية على وسا 2
 المتاحة بعبارات سهلة وواضحة

     

      أكتب أفكار المحاضرة بشكل متسلسل  3
      أستخدم الكتابة بسرعة مناسبة لقدرات الطلبة 4
      أقوم بتنسيق الكتابة وترتيبها 5
أقوم بالتأكيد الكتابي على النقاط المهمة  6

 للمحاضرة
     

المكتوب والمحتوى أربط بين المحتوى العلمي  7
 العلمي المنطوق لموضوع المحاضرة

     

أنوع في استخدام وسائل االتصال اللفظي  8
الكتابي )لوحة الدردشة في نظام البالك بورد، 

 السبورة، العروض المكتوبة(

     

أقدم تغذية راجعة كتابية حول األنشطة  9
 والواجبات التي يقوم الطلبة بحلها األسئلةو 

     

      الكتابة أثناءأستخدم اللغة العربية الفصحى  10
ُأشرك الطلبة في الكتابة للتعبير عن آرائهم  11

 المطروحة عليهم األسئلةواإلجابة عن 
     

      أكتب ملخًصا عن المحاضرة في نهايتها 12


