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ملخص البحث:
هيف البحث إىل التعرف على دوير االتصال اإلدايري يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري ميايرس األساس
من وجهة نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم .استخيم الباحثون املنهج الوصفي ،وقي تكون جمتمع الييراسة من  1172معلماً
ومعلمةً .اختاير الباحثون عينة عشوائية بسيطة بلغت  186معلماً ومعلمةً .استخيم الباحثون االستبانة كأداة يرئيسة جلمع
البياانت املطلوبة ،ولتحليل البياانت ،استخيم الباحثون برانمج ( .)SPSSتوصل البحث إىل نتائج عيخية أمهها أن
املهايرات اليت ختميز هبا ميخري امليايرس جاءت بتديخر مرتفع جياً ،وإن طبيعة العالقة بني االتصال اإلدايري واختاذ الدراير
جاءت بتديخر مرتفع ،وكذلك متطلبات االتصال اإلدايري الختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري امليايرس جاءت بتديخر
مرتفع ،وأن معوقات االتصال اإلدايري اليت حتي من عملية اختاذ الدراير الرتبوي جاءت بتديخر متوسط .ويف ضوء النتائج
خلص البحث لعية توصيات منها ضرويرة االهتمام بشبكة اإلنرتنت واستخيامها كوسيلة من وسائل االتصال ،وكذلك
استغالل التدنية احلالية يف سرعة عملية االتصال ،وانشاء شبكة داخلية تربط املييرسة مع إدايرة التعليم والوزايرة.

الكلمات املفتاحية :االتصال اإلدايري ،اختاذ الدراير ،معوقات االتصال اإلدايري.
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Abstract
The aim of the research is to identify the role of administrative communication in the
educational decision-making process of the principals of the basic schools from the point of
view of teachers in the locality of Khartoum. The researchers used the descriptive approach,
and the study community may be of 1,172 teachers. The researchers selected a simple random
sample of 186 teachers. The researchers used resolution as a key tool for collecting the
required data, and for analyzing data The researchers used SPSS. The research reached many
conclusions, the most important of which is that the skills of school principals were very
highly appreciated, and that the nature of the relationship between administrative
communication and decision-making was highly appreciated, as well as the requirements of
administrative communication for educational decision-making among school principals, and
that the obstacles to administrative communication that limit the educational decision-making
process came with an average estimate. In the light of the findings, the research concluded
several recommendations, including: the need to take care of the Internet and use it as a means
of communication, as well as to exploit the current technology in the speed of the
communication process, and to establish an internal network linking the school with the
Department of Education and the Ministry.
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 املقدمة.1
 فهو عملية اجتماعية،خعي االتصال ظاهرة وسلوك إنساين خستخيم لتبادل املعلومات واملنفعة الستمراير احلياة
 وهذه العملية خنبغي أن تدوم على،هامة ال ميكن أن خعيش بيوهنا اإلنسان أو املؤسسات على املستوى اجملتمعي ككل
.)152 ص،2014 ،الصيق والصراحة والوضوح ودقة األخباير واملعلومات مع ذكر مصاديرها احلديدية (النصري
 فاالتصال الفعال هو الضامن الستمراير وجود أي،وحتتل عملية االتصال منزلة مهمة للغاخة يف اإلدايرة الرتبوخة
 ولذلك فال بي لكل من خعمل يف جمال اإلدايرة الرتبوخة أن خكون له ديراخة وافية مببادئ وأساليب االتصال اليت،مؤسسة
 فاالتصال اإلدايری ميثل أحي العناصر الالزمة الختاذ الدراير الرتبوي.)25 ص،2019 ،حتتاجها العملية الرتبوخة (حسني
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حيث جني أن عملية اختاذ الدراير الرتبوي عملية متياخلة يف مجيع وظائف اإلدايرة املييرسية ونشاطاهتا (ايغي،2010 ،
ص.)26
وتعي املييرسة مؤسسة تربوخة لتحديق أهياف جمتمعية وهي يف سبيل حتديدها هلذه األهياف ترتكز على عية
مدومات ،وخعي امليخر أهم هذه املدومات وذلك من خالل ما ميايرسه من دوير قيادي وإدايري على مستوى املييرسة
وخايرجها (كنعان ،2007 ،ص.)36
وعنيما ختخذ امليخر وظيفته الديادخة فإنه ختخذ جمموعة من الدرايرات الرتبوخة سواءً عني توجيه مرؤوسيه وتنسيق
جمهوداهتم أو استشايرة دوافعهم وحتفيزهم على األداء اجليي أو حل مشكالهتم وهكذا جترى عملية اختاذ الدرايرات الرتبوخة يف
دويرة مستمرة مع استمراير العملية اإلدايرخة (بركة ،2008 ،ص.)125
إن امليخر كدائي تربوي يف مييرسته خؤثر يف كافة العاملني ،وخغرز فيهم يروح املشايركة ،هلذا كان البي أن خهتم بعملية
االتصال حىت خكون عالقات إنسانية طيبة ختيمه يف عمله ليحدق األهياف الرتبوخة ،فاالتصال اإلدايري عملية مهمة
وأساسية يف اإلدايرة وهي أحي أهم أنشطة اإلدايرة إن مل تكن أمهها ،وضرويرة حتمية لتحديق األهياف الرتبوخة (الكبيسي
وحسني ،2020 ،ص.)85
وخعي ميخر املييرسة الركيزة األساسية يف العملية الرتبوخة والتعليمية وعليه خعتمي النظام الرتبوي يف بلوغ أهيافه وحتديق
تطلعاته وله األثر البالغ يف جناح املييرسة وفعاليتها ،وعن عالقة اجملتمع ابملييرسة ،وعالقة املييرسة ابمليايرس األخرى (أبو
يرمحة ،2012 ،ص.)84

 1 .1مشكلة البحث:
يف ضوء ما الحظه الباحثون من خالل عملهم لفرتة طوخلة بعيد من ميايرس األساس كمشرفيني مبحلية اخلرطوم،
أن هناك ضعف يف االتصال اإلدايري وعيم يرغبة ميخري امليايرس بتطوخر أنفسهم يف هذا اجملال ،مما خؤثر سلباً على اختاذ
الدراير .ويرمبا خرجع هذا إىل عيد من األسباب واملسببات األمر الذي لفت إنتباه الباحثون ليبحثوا هذا املوضوع ،وهنالك
عيد من الييراسات اليت أوصت بييراسة هذه املوضوع ومن منها على سبيل املثال ال احلصر ديراسة النصري (،)2014
وديراسة اهلجان ( ،)2006وكذلك ديراسة عليان (.)2006

 2.1تساؤالت البحث:
ومن خالل مشكلة الييراسة تتمثل تساؤالت البحث يف السؤال الرئيس التايل "ما دور االتصال اإلداري يف
عملية اختاذ القرار الرتبوي لدى مديري مدارس األساس من وجهة نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم؟ والذي تتفرع منه
األسئلة التالية
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 /1ما ميى امتالك ميخري امليايرس ملهايرات االتصال اإلدايري اليت تساعي يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي مبرحلة األساس
من وجهة نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم؟
 /2ما طبيعة العالقة بني االتصال اإلدايري واختاذ الدراير ليى ميخري امليايرس مبرحلة األساس من وجهة نظر املعلمني
مبحلية اخلرطوم؟
 / 3ما متطلبات االتصال اإلدايري الختاذ الدراير ليى ميخري امليايرس مبرحلة األساس من وجهة نظر املعلمني مبحلية
اخلرطوم؟
 /4ما معوقات االتصال اإلدايري اليت حتي من عملية اختاذ الدراير ليى ميخري امليايرس مبرحلة األساس من وجهة نظر
املعلمني مبحلية اخلرطوم؟

 3 .1أهداف البحث:
خهيف هذا البحث إىل التعرف على
 /1ميى إمتالك ميخري امليايرس ملهايرات االتصال اإلدايري اليت تساعي يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي مبرحلة األساس من
وجهة نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم.
 /2طبيعة العال قة بني االتصال اإلدايري واختاذ الدراير ليى ميخري امليايرس مبرحلة األساس من وجهة نظر املعلمني مبحلية
اخلرطوم.
 /3متطلبات االتصال اإلدايري الختاذ الدراير ليى ميخري امليايرس مبرحلة األساس من وجهة نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم.
 /4معوقات االتصال اإلدايري اليت حتي من عملية اختاذ الدراير ليى ميخري امليايرس مبرحلة األساس من وجهة نظر املعلمني
مبحلية اخلرطوم.

 4 .1أمهية البحث:
تربز أمهية البحث من خالل النداط اآلتية:
 خطلع املسؤولون مبحلية اخلرطوم على جوانب الدوة والضعف يف االتصال اإلدايري ليى ميخري امليايرس موقع املسئولية،وحماولة عالجها أو تالفيها ،وذلك من خالل عملية التوظيف يف املراحل الدادمة ،فإدايرة احمللية خصبح ليخها معرفة كاملة
ابألساليب االتصالية اليت ختبعها امليخرخن والعوامل املؤثرة على عملية اختاذهم للدرايرات وجتنبهم الدرايرات الفاشلة اليت قي
تكلف احمللية.
 معاجلة البحث ملوضوع االتصال اإلدايری ودويره يف فاعلية الدراير الرتبوي وما لذلك من خطويرة يف توفري املعلوماتوالبياانت الضرويرخة لتسيري العمل للمسامهة يف اختاذ قرايرات تربوخة موضوعية وانجحة.
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 -االتصال الفاعل خساهم يف تشجيع التفاعل بني العاملني وامليخر ونشر ثدافة احلواير بني مجيع األطراف ذات العالقة

داخل امليايرس وخايرجها.
 تفيي وزايرة الرتبية والتعليم يف ضرويرة وضع خطط للتدليل من معوقات االتصال اإلدايري اليت تواجه ميخري امليايرس عنياختاذهم للدرايرات الرتبوخة.
 حماولة الوصول مبيخري امليايرس مبرحلة األساس إىل مستوى إتصايل جيي وفعال عني اختاذهم للدرايرات الرتبوخة ،مماخساهم يف معرفة جيخية تسهم يف تديم وتطوخر االتصاالت.
 تكمن األمهية أخضاً يف حيوخة املوضوع وقلة الييراسات السودانية يف هذا اجملال واليت من املتوقع أن تعود ابلنفع على كلمن ميخري امليايرس واملعلمني وميخري اإلدايرات يف وزايرة الرتبية والتعليم.

 5 .1حدود البحث:
 احليود املوضوعية تتمثل احليود املوضوعية يف دوير االتصال اإلدايري يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري ميايرساألساس من وجهة نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم.
 احليود البشرخة تتمثل احليود البشرخة يف مجيع معلمي وميخري مرحلة تعليم األساس يف حملية اخلرطوم. احليود املكانية تتمثل احليود املكانية يف ميايرس األساس احلكومية يف حملية اخلرطوم. -احليود الزمانية تتمثل احليود الزمانية يف الفصل األول للعام الييراسي 2021 – 2020م.

 6 .1مصطلحات البحث:
 االتصال هو العملية اليت ختم هبا ندل التوجيهات واملعلومات واألفكاير وما شاهبها من شخص الخر أو من جمموعةألخرى .وهي عملية ختم عن طرخدها احياث التفاعل بني األفراد (منصوير ،2000 ،ص.)14
إجرائياً خدصي به الباحثون تبادل املعلومات من شخص أو أكثر وذلك عن طرخق خلق التفاهم بني املرسل واملرسل إليه.
 االتصال اإلدايري هو االتصال اإلنساين املنطوق أواملكتوب الذي ختم داخل املؤسسة على املستوى الفردي أو اجلماعيوخساهم يف تطوخر العمل وتدوخة العالقات االجتماعية بني املواطنني (يرعي ،2013 ،ص.)97
إجرائياً خعين به الباحثون االتصال املنطوق واملكتوب الذي ختم بني ميخر املييرسة واملعلمني والعاملني وأولياء أموير
التالميذ من أجل حتديق األهياف الرتبوخة املرسومة من قبل اإلدايرة التعليمية والرتبوخة.
 اختاذ الدراير الرتبوي هو االختياير الواعي واليقيق ألحي البيائل املتاحة يف موقف معني لتحديق األهياف املرجوة(أكرم ،2000 ،ص.)16
 -إجرائياً أبنه هو العملية اليت من خالهلا خيتاير ميخر املييرسة واحي من البيائل املتاحة من أجل حتديق أهياف املييرسة.
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 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1 .2مفهوم االتصال اإلداري:
إن وجود نظام اتصال سليم وفعال ضرويرة ملحة لإلدايرة ألن امليخر خستطيع الديام بتحليل املوقف أو املشكلة
بشكل سليم ،كما خستطيع وضع حل مالئم ومناسب لذلك املوقف من كل جوانبه مع حساب كل التوقعات والنتائج
املرتتبة على ذلك احلل ،لكن ذلك كله خفشل إذا كان هناك خطأ يف عملية االتصال وقي خكون ذلك اخلطأ مكلفاً جياً
وخرتتب عليه نتائج سيئة ابلنسبة للمييرسة (املصري ،2000 ،ص.)25
وخُعرف على أنه "عملية ندل وتبادل املعلومات اخلاصة داخل املؤسسة وهو وسيلة لتبادل األفكاير واالجتاهات

والرغبات واآليراء بني العاملني وذلك خساعي على االيرتباط والتماسك ،ومن خالله حيدق املسؤول التأثري املطلوب يف

حترخك اجلماعة حنو األهياف املطلوبة ،وخعترب االتصال أخضا أداة هامة إلحياث التغيري يف السلوك البشري (أبو مسرة،
 ،2008ص .)9وكذلك خعرفه حسان والعجمي ( ،2010ص )273على أنه عملية ندل وتبادل املعلومات اخلاصة
ابملييرسة داخلها أو خايرجها ،وهو وسيلة تبادل االفكاير واإلجتاهات والرغبات وااليراء بني أعضاء هيئة التييرخس داخل
املييرسة .وخرى كل من ) ،2005 ،Thillص )79واهلجان ( ،2006ص )87إن لالتصال اإلدايري أمهية ابلغة جتعله
احملفز األساسي لضمان سري اإلدايرة ،فبيونه ال ميكن للعملية اإلدايرخة أن تكتمل ،فأي قصوير يف عملية االتصال تؤثر سلباً
على مستوى األداء يف املييرسة .فأمهية االتصال اإلدايري يف املنظمة تتمثل يف التخطيط للعمل ،والبعي من التخمني
والتديخر الشخصي ،والتنفيذ الكفء للعمل.
إن جناح أي مؤسسة يف حتديق أهيافها ختوقف على نظام عملية االتصال هبا ،وختم ذلك عرب تسهيل مهمة
املؤسسة يف احلصول على إحتياجاهتا من الدوة الالزمة ،وتوفري كافة إحتياجات املؤسسة ابلكميات املناسبة واجلودة املناسبة
واألسعاير املناسبة ،وتعرخف العمالء مبزااي السلع واملنتجات ومستوى اخليمة ،وتسهيل مهمة املؤسسة يف احلصول على
التموخل املناسب وأبقل تكلفة (توفيق ،2010 ،ص.)102

 2 .2وظائف االتصال اإلداري:
من وظائف االتصال اليت أويردها عطية ومهييل ( ،2013ص ،)50التوجيه وخدصي به عمليات تكوخن
اجتاهات فكرخة يف األفراد خراها اجملتمع صاحلة وحمددة ألهيافه .وكذلك التثديف وهو تزوخي األفراد أو اجلماعات بعناصر
معرفية جيخية والتثديف مبعناه الواسع املتعايرف عليه ختناول النواحي العامة اليت تعجز األساليب األكادميية املتبعة عن
الديام به .وأخضاً قي أصبح نشاطاً هاماً وضرويرايً يف اجملتمع املعاصر بفضل ما خؤدي لألفراد واجلماعات كونه خيفف عنهم
ولو لوقت حميود يف أغلب األحيان.
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واالتصال عملية دخناميكية حيث تعترب عملية االتصال عملية تفاعل اجتماعي متكننا من التأثري يف الناس

والتأثر هبم .وأخضاً االتصال عملية مستمرة حيث ال توجي بياخة أو هناخة لعملية االتصال فنحن يف عملية اتصال دائم مع
أنفسنا ومع جمتمعنا .وكذلك االتصال عملية دائرخة حيث أن االتصال ال خسري يف خط مستديم من شخص آلخر فدط
بل أنه عادة ما خسري يف شكل دائري حيث خشرتك الناس مجيعاً يف عملية االتصال .كما أن االتصال عملية معدية ملا
حتوخه من أشكال وعناصر وأنواع وشروط جیب اختيايرها بيقة عني االتصال وإال سيفشل االتصال (عبود،2009 ،
ص.)121

 3 .2معوقات االتصال اإلداري:
وهناك عوامل كثرية متثل معوقات وعدبات حتول دون إمكانية حتديق اتصاالت فعالة ومن العوائق اليت تؤثر يف
جناح عملية االتصال منها اهليكل التنظيمي (سامل ،2008 ،ص ،)349وكذلك أوجه الدصوير اليت تؤدي إىل عيم وجود
هيكل تنظيمي حييد بوضوح مراكز االتصال وخطوط االتصال وخطوط السلطة الرمسية يف املنظمة ،مما جیعل الديادات
اإلدايرخة تعتمي على االتصال غري الرمسي الذي ال ختفق يف كثر من األحيان يف أهيافه مع األهياف التنظيمية (النمر،
 ،2006ص .)388وأخضاً معوقات تتعلق ابملرسل واملستدبل ،مثل تضايرب اإلطاير املرجعي ،واإلديراك االنتدايل من قبل
املستدبل ،ومصياقية املرسل ،كذذلك احلكم املسبق من قبل املستدبل ،وأخضاً عيم اإلصغاء اجليي من قبل املستدبل
(عطوي ،2014 ،ص.)20

 4 .2مفهوم القرار الرتبوي:
خرى كل من حسن ( ،2006ص ،)83وإديرخس واملرسي ( ،2005ص )101أن الدراير ميثل صلب العملية
اإلدايرخة وجوهرها ،إذ ختوقف على جناحها جناح املؤسسة يف حتديق األهياف املنشودة ،وحيث أن العملية اإلدايرخة تعين
الديـام بوظـائف التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه ،فإن كل عملية من هذه العمليات تنطوي على قراير ،وكـل قراير خشتمل
على مجع البياانت والبحث عن البيائل ،واختياير أفضلها.
وقي عرف كنعان ( ،2007ص (18الدراير أبنه "عبايرة عن أداة من أدوات ممايرسة السلطة إن مل خكن األداة
الوحيـية أمـام املـيخر ملمايرسة حده الشرعي الذي من خالله حيدق نتائج ملموسة له وللعاملني يف التنظيم".

 5 .2أمهية القرارات الرتبوية:
الدرايرات الرتبوخة أحي أهم عناصر النجاح والتديم يف مؤسساتنا الرتبوخة والتعليمية وبنفس الوقت قي تكون أخطرها،
فهي صمام أمان أساسي لتنظيم وتوجيه مجيع العاملني حنو اهليف وحنو حتديده على أفضل وجه ممكن ،لذلك حيرص مجيع
متخذي الدراير على اختاذ الدراير بطرخدة إسرتاتيجية تضمن قبول وجناح الدراير والتعامل معه بشكل سلسل وسهل ومضمون
من حيث الدييرة على تنفيذه والوصل للهيف املراد منه (.)Pedro & Hoyle, 1992, p25
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وهناك عيد من املبادئ األساسية اليت تعتمي عليها عملية صنع الدراير وهي مبـيأ تغلغـل الدرايرات وخعين أن اختاذ

الدرايرات عملية مس ــتمرة ،ومتغلغلة يف مجيع جوانب النش ــاط اإلدايري يف أخة مؤسسة .وكذلك مبيأ التفكري املركب
للوصول إىل أعلى مستوى من الدرايرات املمكنة إنسانياً استناداً على التفكري اإلبتكايري .ومبيأ التفكري املنطدي لكي
خكون التفكري منطدياً جیب أن خكون خالياً من التناقض ،واملغالطات ،وأن خكون دقيداً واضحاً .وأخضاً مبيأ اإلنطالف
الفكري للحص ــول عىل أكرب كمية من األفكاير يف أقل وقت ممكن ختطلب األمر اس ــتخيام حلدات اإلنطالق الفكري
(سالمة ،2005 ،ص.)52
كما أن هناك عيد من اخلصائص جیب توافرها يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي وخرى كل من سالمة (،2005
ص ،)152والزغلول ( ،2003ص )140أهنا تتمثل يف احلاجة إىل اختاذ قراير عني مواجهة الفرد ملهمة ،أو مشكلة .وإن
عملية اختاذ الدراير ،عملية عدلية تكون أحياانً عميدة ومعدية ومركبة وخباصة عنيما خكون الدراير هاماً إذ تتضمن حتليل
املشكلة واستكشاف جوانبها ،للوصول إىل أهياف خسعى الفرد إىل حتديدها .وأخضاً إن عملية اختاذ الدراير هى مهايرة
عدلية ميكن تطوخرها ليى األفراد وهي عملية متعلمة.

 6 .2االتصال واختاذ القرار:
خعي االتصال العمود الفدري ألي مؤسسة ،ذلك أن أي مؤسسة مهما كان توجهها ونوع نشاطها حتتاج دوما
لوجود عملية اتصالية فعالة ختم من خالهلا ندل املعلومات الالزمة وتبادهلا بني خمتلف األفراد الفاعلني يف املؤسسة ،وحىت
تؤدي املؤسسة نشاطها العادي البي أن تشمل على سلسلة واسعة من االتصاالت املتبادلة بني األفراد من أحادخث
ومناقشات واجتماعات لتبادل وندل األفكاير واملعلومات (يرعي ،2013 ،ص .)38من أهم العوامل اإلنسانية اليت هلا
دوير يف التأثري على فاعلية الدراير امليخر متخذ الدراير ،واملساعيون واملستشايرون الذخن خستعني هبم امليخر ،وكذلك املرؤوسون
وغريهم ممن ميسهم الدراير (العزاوي ،2006 ،ص .)194وإن عملية اختاذ الدراير جوهر األداء السليم ملختلف املييراء ويف
خمتلف مستوايهتم االدايرخة ،إذ ترتبط ابلوظائف االدايرخة املختلفة كالتخطيط والتنظيم والتحفيز والرقابة (حر:م،2006 ،
ص .)86وخرى حممي ( ،2006ص )103أن الدراير له عية خطوات تتمثل يف حتيخي املشكلة ،ووضع البيائل ،ومرحلة
تدييم البيائل ،وتنفيذ الدراير ،وكذلك متابعة تنفيذ الدراير وتدييم النتائج.

 7 .2العالقة بني االتصال اإلداري واختاذ القرار يف املدرسة:
إن مشكلة اإلدايرة األوىل يف هى مشكلة االتصاالت ،أي مشكلة توفري البياانت واملعلومات الالزمة للعملية
اإلدايرخة (حسني ،2019 ،ص.)45
وقي أكي على أمهية العالقة بني االتصاالت واختاذ الدراير ،إذ أن االتصاالت هى اليت تندل البياانت واملعلومات
واحلدائق الالزمة الختاذ الدراير .وأن ندل هذه البياانت واملعلومات قي ختم عن طرخق التسلسل الرساسي وفق الداعية اهلرمية
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وقي ختم الندل -أخضاً – بطرق أخرى ال تلتزم يف سريها قنوات االتصال الرمسي كما هو يف االتصاالت غري الرمسية (نصر
هللا ،2001،ص.)12
وتظهر البحوث والييراسات السابدة أمهية االتصال اإلدايري ودويره يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ،واملعوقات اليت
تواجهه ،ففي ديراسة أجراها النصري ( )2014إىل الكشف عن أهم تدنيات االتصال اليت تستخيمها البنوك التجايرخة يف
الوالخة الشمالية للحصول على املعلومات الالزمة والضرويرخة لعملية اختاذ الدرايرات ،استخيمت الييراسة املنهج الوصفي
التحليلي وكانت أهم نتائج الييراسة أن واقع تدنيات االتصال املتمثلة يف اإلنرتنت والربخي اإللكرتوين والشات أبنه واقع
جيي ولكن حباجة إىل حتسني وتطوخر ،أما بنسبة لوسائل االتصال األخرى كاهلاتف واجلوال والفاكس فإنه جيي.
ويف ديراسة أجراها أبو يرمحة ( )2012هيفت إىل التعرف على سبل تطوخر االتصال اإلدايري مبيايرس وكالة الغوث
اليولية حبافظة غزة يف ضوء مفهوم اهلنييرة (اهلنيسة اإلدايرخة) .وكانت أهم نتائج الييراسة أن ديرجة فاعلية االتصال
اإلدايري يف ميايرس وكالة الغوث اليولية حبافظة غزة كبرية بنسة ( ،)% 68.4وال توجي فروق دالة إحصائياً عني مستوى
اليالة ( )á ≤ 0.05بني متوسط تديخرات امليخرخن عينة الييراسة لفاعلية االتصال اإلدايري يف ميايرس وكالة الغوث اليولية
حبافظة غزة تبعاً ملتغريات الييراسة (اجلنس ،سنوات اخليمة ،املؤهل العلمي) ،وكذلك جاءت تديخرات ميخري ميايرس وكالة
الغوث لييرجة توافر متطلبات اهلنيسة اإلدايرخة يف ميايرسهم بييرجة عالية بنسبة (.)% 77.97
ويف ديراسة طبش ( )2008هيفت إىل التعرف عل دوير نظم وتدنيات االتصال اإلدايري يف خيمة اختاذ الدرايرات.
وأظهرت نتائج هذه الييراسة أن واقع تدنيات االتصال املتمثل يف االنرتانت والربخي االلكرتوين والشات أبنه جيي ولكن
حباجة اىل حتسني وتطوخر ،أما ابلنسبة لوسائل االتصال األخرى كاهلاتف واجلوال والفاكس فانه جيي ،وأن أفراد العينة
مييلون اىل املوافدة بشكل كبري على أن توظيف نظم وتدنيات االتصال خساهم يف سرعة أداء املهام ويف اختاذ الدرايرات،
وكذلك بينت أن أكثر وسائل فاعلية يف اختاذ الدراير هي االتصاالت الكتابية مث الشفهية مت االتصاالت االلكرتونية أما
االتصاالت غري اللفظية فإهنا غري فعالة يف اختاذ الدرايرات ابلوزايرة ،وأخضاً أن هناك معوقات حتي من استخيام تدنيات
االتصال يف خيمة الدرايرات وأكثر هذه املعوقات هي املعوقات املتعلدة بتدنية االتصال.
ويف ديراسة عليان ( )2006هيفت إىل التعرف على أثر اإلتصال اإلدايري يف حتديق الكفاءة يف أداء الدوى
البيعية بشركات األغذخة .وكانت أهم نتائج الييراسة إن اإلتصال اإلدايري خلعب دويراً أساسياً ىف حتديق وزايدة الكفاءة
والفعالية ىف أداء الدوى البيعية ،وإن فعالية اإلتصال اإلدايري ترتبط إيرتباطاً وثيداً ابلتييرخب وتبادل املعلومات بني األطراف
ذات الصلة داخل وخايرج الشركة ،كما ميثل اإلتصال اإلدايري عامالً مهماً من عوامل حفز الدوة البيعية ،وابلتايل زايدة
مسامهتها ىف حتديق أهياف الشركة ،وأخضاً هناك معوقات فردخة وتنظيمية وبيئية ترتبط ابإلتصال اإلدايري ،وهذه العوامل
حتي من حتديق أهياف التنظيم ،لكنها هتمل من أغلب اإلدايرات مبؤسسات الدطاع اخلاص حسب نتائج هذه الييراسة.
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وهيفت الييراسة اليت أجراها الذايابت ( )2006إىل معرفة ميى توافر مهايرات االتصال التدلييخة (مهايرة الكتابة،

مهايرة االستماع ،مهايرة التحيث) ومهايرات التواصل عرب الرسائل غري اللفظية (التصرفات ،الزمان ،املكان ،املظهر،
الصوت ،احلركات) ليى الرؤساء يف الشركات االتستخراجية األيردنية من وجهة نظر املرؤوسني وأثر ذلك على فاعلية
االتصال اإلدايري .وتوصلت الييراسة إىل عية نتائج من أمهها :أن مهايرات االتصال التدلييخة ومهايرات الرسائل غري
اللفظية كانت متوافرة وبييرجة مرتفعة ،وأن فاعلية االتصال اإلدايري ليى الرؤساء يف الشركات املبحوثة من وجهة نظر
املرؤوسني ،كانت متوافرة بشكل إجیايب وبييرجة مرتفعة ،وكذلك أن هنالك أثراً مهماً ذو داللة إحصائية بني ميى توافر
مهايرات االتصال التدلييخة والرسائل غري اللفظية ،وبني فاعلية االتصال اإلدايري.

 .3منهج وإجراءات البحث امليدانية:
 1 .3منهج البحث
استخيم الباحثون املنهج الوصفي وذلك من خالل التعرف على آيراء املعلمني واجتاهاهتم حنو االتصال اإلدايري
ودويره يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري امليايرس مبحلية اخلرطوم وذلك من خالل الوقوف على الظاهرة ووصفها
وصفا علميا وهذا ما خدوم به املنهج الوصفي ،حيث خروا أنه ختناسب مع طبيعة بياانت وأهياف هذه الييراسة ،ألنه خعتمي
على مجع احلدائق وحتليلها وتفسريها واستخالص النتائج منها ،وختضمن ذلك ديراسة اخلصائص املتعلدة بطبيعة االتصال
اإلدايري ودويره يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري امليايرس مبحلية اخلرطوم.

 2 .3جمتمع البحث:
تكون جمتمع البحث من املعلمني واملعلمات يف ميايرس األساس مبحلية اخلرطوم ،البالغ عيدهم ( )1127معلماً
ومعلمة.

 3 .3عينة البحث:
بلغ عيد أفراد عينة البحث من معلمي ومعلمات ميايرس األساس مبحلية اخلرطوم ( )186معلماً ومعلمةً إذ بلغ
عيد املعلمني ( )29وعيد املعلمات ( )157وميثل العيد نسبة  %15.8من العيد الكلي جملتمع البحث ،سحبت عينة
البحث ابلطرخدة العشوائية البسيطة من جمتمع البحث لتطبيق استبانة البحث عليها.
فدي عمي الباحثون إىل أن خغطي البحث بصويرة مناسبة املعلمني واملعلمات مبيايرس األساس مبحلية اخلرطوم حىت
ختحصل على نتائج من شأهنا تربز اخلصائص املتعلدة االتصال اإلدايري ودويره يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري
امليايرس مبحلية اخلرطوم.
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 1.3.3وصف عينة البحث:
جيول 01وصف عينة البحث
املتغري
النوع

املؤهل العلمي

سنوات اخليمة

التييرخب

ذكر
أنثى
اجملموع
بكالويرخوس
دبلوم عايل
ماجستري
دكتويراه
اجملموع
 1وأقل من  5سنوات
5وأقل من 10سنوات
10وأقل من 15سنة
 15سنة فأكثر
اجملموع
مل أتييرب
دويرة واحية
دويرتني
أكثر من دويرتني
اجملموع

التكراير

النسبة املئوخة

29
157
186
133
29
22
2
186
27
27
15
117
186
55
30
17
84
186

15.6
84.4
100.0
71.5
15.6
11.8
1.1
100.0
14.5
14.5
8.1
62.9
100.0
29.6
16.1
9.1
45.2
100.0

من اجليول أعاله أن أفراد العينة من الذكوير بلغ ( )29فرداً بنسبة مئوخة ( ،)%15.6مدابل ( )157من
اإلانث بنسبة مئوخة ( )%84.4خالحظ أن النسبة متيل لصاحل اإلانث ،وهذا خوضح قلة املعلمني الذكوير يف ميايرس تعليم
األساس وكذلك هجر املهنة أو العزوف عن االلتحاق ابلتعليم األساسي من قبل املعلمني .وكذلك ختضح ما خدايرب
نصف أفراد العينة حيملون مؤهل علمي عايل ،وأخضاً خالحظ من توزخع سنوات اخلربة تواصل األجيال وتعاقبها يف خيمة
التعليم مما جیعل طرح موضوع البحث االتصال اإلدايري ودويره يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري امليايرس مبحلية
اخلرطوم حيوي الستمرايرخة هذه املسرية وزايدة العطاء ألطول مية ممكنة .وكذلك ميكن الدول إن مستوى التييرخب متوسط
وهذا خعي عامالً حمفزاً يف يرفع عيد املتييربني لضمان جودة االتصال اإلدايري وأمهيته يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى
ميخري امليايرس.
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 4.3أداة البحث:
أداة البحث عبايرة عن الوسيلة اليت استخيمها الباحثون يف مجع املعلومات الالزمة عن موضوع البحث دوير االتصـال
اإلدايري يف اختــاذ الد ـراير ملــيخري املــيايرس مبرحلــة لتعلــيم األساســي مبحليــة اخلرطــوم ،اعتمــي البــاحثون االســتبانة كــأداة جلمــع
املعلومات من عينة البحث لكوهنا األداة املناسـبة مـع مشـكلة البحـث وأسـئلته .قـي اعتمـي البـاحثون يف بنـاء االسـتبانة علـى
املصادير اآلتية اإلطاير النظري ،وأدبيات الييراسة ابإلضافة للييراسات السابدة.

 1.4.3وصف االستبانة:
الدسم األول البياانت األساسية وتشمل النوع ،املؤهل العلمي ،الييرجة الوظيفية واخلربة.
الدســم الثــاين تصــميم وفدـاً مديــاس ليكــرت اخلماســي أوافــق بشــية ،أوافــق ،حماخــي ،ال أوافــق ،ال أوافــق بشــية ليختــاير كــل
مفحوص من عبايرات االستبانة ماخناسب يرأخه.

 2.4.3صدق وثبات االستبانة:
أوالً :صدق االستبانة:
خدصي ابلصيق قييرة األداة على قياس األهياف اليت صممت من أجلها ،واملدصود ابلصيق الظاهري هنا هو
ميى ايرتباط فدرات االستبانة ابألهياف اليت صممت من أجلها والذي خشري إىل الشكل العام لالستبانة وميى وضوح
اللغة ومناسبتها للعينة ووضوح التعليمات وصحة ترتيب اخلطوات األساسية .وقي مت التحدق من صيق لالستبانة بعرض
فدراهتا على ( )10من احملكمني ذلك بغرض اإلدالء آبيرائهم ومالحظاهتم حول العبايرات اليت ختص كل حموير وصياغة
مفرداته .ولدي قام الباحثون إبجراء التعيخالت اليت اقرتحها عليهم احملكمني.
الصيق = الثبات√
اثنياً :ثبات االستبانة
لغرض التحدق من ثبات أداة البحث ،مت تطبيق أداة البحث على عينة استطالعية من خايرج جمتمع البحث مكونة
من ( )20فرداً من جمتمع البحث لدياس الثبات والصيق والتحدق من صالحية املدياس للتطبيق ،ابستخيام برانمج
التحليل اإلحصائي ( )SPSSمت حساب معامل ألفاكرونباخ لدياس معامل الثبات ،ومعامل الصيق الذايت.
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جيول  02معامالت الثبات والصيق الذايت حملاوير استبانة االتصال اإلدايري ودويره يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي.
عدد

معامل

معامل

املوضوع

احملاور

البنود

الثبات

الصدق

األول

املهايرات اليت ختميز هبا ميخري ميايرس مرحلة األساس

10

0.88

0.93

الثاين

طبيعة العالقة بني االتصال االدايري واختاذ الدراير

8

0.85

0.92

الثالث

متطلبات االتصال اإلدايري الختاذ الدراير الرتبوي

10

0.88

0.93

الرابع

معوقات االتصال اإلدايري اليت حتي من عملية اختاذ الدراير الرتبوي

10

0.95

0.97

الصدق والثبات الكلي لالستبانة

48

0.93

0.96

من اجليول أعاله ويف ضوء هذه املعامالت العالية من الثبات والصيق ميكن الدول أبن استبانة االتصال اإلدايري
ودويره يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي صاحلة للتطبيق امليياين ومجع البياانت.

 3.4.3تطبيق االستبانة:
بعي احلصول على اإلذن واملوافدة من إدايرة التعليم مرحلة األساس مبحلية اخلرطوم بتطبيق االستبانة ،قام الباحثون
ابالتصال مبعلمي ومعلمات املرحلة األساسية مبحلية اخلرطوم الذخن ميثلون جمتمع وعينة البحث ،وعرفوهم أبنفسهم
والبحث اليت خدوم به وشرح اإلجراءات املراد تنفيذها ،وجيوا تعاوانً كبرياً منهم .وزعت االستبانة على ( )200معلماً
ومعلمةً ،مت اسرتداد ( )186استبانة صاحلة للتحليل لتمثل عينة الييراسة ،بلغت نسبة االستباانت املسرتدة  %93ومن مث
فرغ حمتوايهتا وحولت متغرياهتا إىل أيرقام لتسهل عملية حتليل معلوماهتا .هنالك ( )14استبانة انقصه من جمموع العيد
الذي مت توزخعه إما استبعيت لعيم اكتمال بياانهتا ،أو مل تسرتد لغياب املستجيبني.
متَّ االعتماد على مدياس ليكرت ) (Likert Scaleيف مدياس االستبانة وتصحيحها وذلك على النحو التايل
جيول  03تصحيح استبانة االتصال اإلدايري ودويره يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري امليايرس.
املدى
من  1.00إىل أقل من 1.80

دور االتصال اإلداري يف اختاذ القرار الرتبوي
خعي دويراالتصال اإلدايري متيين جياً.

من  1.80إىل أقل 2.60

خعي دوير االتصال اإلدايري متيين.

من  2.60إىل أقل من 3.40

خعي دوير االتصال اإلدايري متوسط.

من  3.40إىل أقل من 4.20

خعي دوير مستوى االتصال اإلدايري مرتفع.

من  4.20إىل 5.00

خعي دوير مستوى االتصال اإلدايري مرتفع جياً.
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 5.3األساليب اإلحصائية:
لتحليل املعلومات والبياانت اليت حصل عليها الباحثون من خالل االستبانة ،مت إدخال هذه البياانت يف جهاز
احلاسب اآليل استخيم الباحث برانمج التحليل اإلحصائي ( ،)SPSSمث طبق جمموعة من األساليب اإلحصائية منها
اجلياول التكرايرخة والنسب املئوخة والوسط احلسايب واالحنراف املعيايري ،معامل الفاكرونباخ لدياس الثبات.

 .4عرض وحتليل البياانت ومناقشة النتائج وتفسريها
عرض النتائج اليت توصل إليها البحثون ،من خالل اإلجابة عن تساؤالت البحث ،واملتعلدة ابالتصال اإلدايري ودويره
يف عملية اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري امليايرس مبحلية اخلرطوم استناداً على استجاابت أفراد العينة على أداة البحث.
السؤال األول :ما مدى امتالك مديري املدارس ملهارات االتصال اإلداري اليت تساعد يف عملية اختاذ القرار الرتبوي
مبرحلة األساس من وجهة نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم؟
جيول  04املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيايرخة للمهايرات اليت ختميز هبا ميخري ميايرس مرحلة األساس مرتبة تنازليًا
الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

مستوى املهارة

م

ال ـع ـبـ ــارة

1

االستماع اجليي عني طرح وجهات نظر املعلمني.

4.47

0.772

مرتفع جياً

2

قراءة الواقع اإلدايري للمييرسة.

4.32

0.738

مرتفع جياً

3

تشجيع اآلخرون عنيما ختحيثون معه

4.32

0.787

مرتفع جياً

4

خستخيم نربات الصوت املناسبة حسب املوضوع.

4.27

0.896

مرتفع جياً

5

قراءة ما خديم إليه من كل العاملني بيقة.

4.24

0.817

مرتفع جياً

6

مهايرات إقناع العاملني لتنفيذ الدرايرات.

4.23

0.879

مرتفع

7

خستخيم عبايرات حميدة ومفهومه للعاملني.

4.22

0.823

مرتفع

8

مهايرة حتيث تعرب عما خرخي بوضوح

4.19

0.786

مرتفع

9

مهايرة إنصات تسهل التفاهم مع العاملني معه

4.19

0.865

مرتفع

10

مهايرات كتابية تعرب عما خرخي بوضوح.

4.15

0.863

مرتفع

4.26

0.823

مرتفع جياً

املتوسط العام للمحوير األول

من خالل النظر ملعطيات اجليول يرقم ( )4تشري النتائج إىل أن متوسط ديرجات استجاابت أفراد العينة جتاه
عبايرات السؤال األول املهايرات اليت ختميز هبا ميخري ميايرس مرحلة األساس ،تراوحت املتوسطات احلسابية بني (4.15
–  )4.47وتنوعت تديخراهتا حيث جاءت بعضها بتديخر مرتفع جيا ،كما يف العبايرات ( )12،15،19،11،17اليت
أظهرت من املهايرات اليت ختمتع هبا ميخري ميايرس مرحلة األساس .ولكن جاء احملوير الثاين املتمثل يف املهايرات اليت ختميز
هبا ميخري ميايرس مرحلة األساس بتديخر مرتفع جياً ،ومبتوسط حسايب بلغ ( )4.26وإحنراف معيايري (.)0.823
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وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصل إليها الذايابت ( )2006حيث أشاير إىل أن مهايرات االتصال التدلييخة

ومهايرات الرسائل غري اللفظية ليى الرؤساء يف الشركات املبحوثة من وجهة نظر املرؤوسني كانت متوافرة وبييرجة مرتفعة.
وأخضاً اتفدت مع النتيجة اليت توصل إليها مذكر ( )2006حيث أشاير إىل أن ديرجة ممايرسة امليايرس الثانوخة ملهايرات
الفعال عالية من وجهة نظر املعلمني.
االتصال ّ

لذلك خرى الباحثون أن مهايرات االتصال تعترب عامالً مهماً لتحيخي جنـاح عملية االتصال يف أي موقف كالدييرة

على الكتابة والدرءاة والدييرة على إدايرة احلواير الفاعل والدـييرة علـى االنصات والدـييرة علـى احليخث ،والدييرة على التحليل
والدييرة وكلها مهايرات ختتلف من مصيير إىل آخر .وأن التواصل مهمة أساسية للعاملني يف اجملال الرتبوي ،واالتصال
عملية ضرويرخة ووهامة لكل عمليات التوافق والفهم اليت ختوجب على الرتبوخني الديام هبا هبيف الوصول إىل األهياف
املنشودة للمؤسسة الرتبوخة ،واالتصال عملية إجتماعية تفاعلية تدوم وتعتمي اعتماداً كبرياً يف حيوثها على املشايركة يف
املعاين بني املرسل واملستدبل.
السؤال الثاين :ما طبيعة العالقة بني االتصال اإلداري واختاذ القرار لدى مديري املدارس مبرحلة األساس من وجهة
نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم؟
جيول  05املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيايرخة لطبيعة العالقة بني االتصال اإلدايري واختاذ الدراير مرتبة تنازليًا
الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

مستوى العالقة

العبارة

م

1

تكوخن عالقات إنسانية سليمة.

4.53

0.706

مرتفع جيا

2

حتسني سري العمل الختاذ الدراير الرتبوي.

4.40

0.745

مرتفع جيا

3

متابعة تنفيذ الدرايرات الرتبوخة.

4.35

.801

مرتفع جيا

4

توفري معلومات تسهل عملية اختاذ الدرايرات الرتبوخة يف الوقت املناسب

4.27

0.834

مرتفع جيا

5

صناعة الدرايرات الرتبوخة.

4.21

0.781

مرتفع

6

توفري معلومات تسهل تطبيق الدراير الرتبوي.

4.13

0.923

مرتفع

7

قبول العاملني ابلدرايرات الرتبوخة لتنفيذها.

4.05

0.932

مرتفع

8

توقيت اختاذ الدراير الرتبوي أبكثر سرعة.

3.77

1.057

مرتفع

4.21

0.847

مرتفع

املتوسط العام للمحور الثالث

أظهرت نتائج اجليول أعاله أن متوسط ديرجات استجاابت أفراد العينة جتاه عبايرات احملوير الثاين والذي ختمثل يف
طبيعة العالقة بني االتصال االدايري واختاذ الدراير الرتبوي بتديخر مرتفع ،وذلك مبتوسط حسايب بلغ ( )4.21احنراف
معيايري (.)0.847
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وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصل إليها عليان ( )2006يف ديراسته حيث أشاير إىل أن فعالية اإلتصال

اإلدايري ترتبط إيرتباطاً وثيداً ابلتييرخب وتبادل املعلومات بني األطراف ذات الصلة داخل وخايرج الشركة ،كما ميثل اإلتصال
اإلدايري عامالً مهماً من عوامل حفز الدوة البيعية ،وابلتايل زايدة مسامهتها ىف حتديق أهياف الشركة.
خرى الباحثون أن العالقة بني االتصال اإلدايري واختاذ الدراير الرتبوي وطيية ،تتمثل يف أهنما ميثالن وظيفتني من
الوظائف الرئيسية لالدايرة ،حيث خعمل االتصال اإلدايري على توفري املعلومات والبياانت اليت تعترب بيائل وحلول تسعى
حلل املشاكل املطرو حة داخل املييرسة ،واختاذ الدراير ال خكون إال بتوفري هذه املعلومات .وخعزو الباحثون ذلك إىل مدييرة
ميخري امليايرس على جعل عملية االتصال والتواصل فعاالً بني مجيع أطراف العملية الرتبوخة مما خساهم يف حتديق األهياف
الرتبوخة املنشودة وهذا ما وجيه وأحساه الباحثون عني مدابلته ألفراد عينة البحث.
السؤال الثالث :ما متطلبات االتصال اإلداري الختاذ القرار لدى مديري املدارس مبرحلة األساس من وجهة نظر
املعلمني مبحلية اخلرطوم؟
جيول  06املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيايرخة حملوير متطلبات االتصال اإلدايري الختاذ الدراير الرتبوي مرتبة تنازلياً
الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

متطلبات االتصال

العبارة

م
1

بناء عالقات إنسانية جيية يف العمل

4.53

0.765

مرتفع جيا

2

تشجيع املناقشة مع املعلمني.

4.40

0.840

مرتفع جيا

3

وجود اسرتاتيجية عامة ابملييرسة.

4.32

0.808

مرتفع جيا

4

االلتزام ابلتوقيت إلجناز املطلوب من األعمال.

4.31

0.824

مرتفع جيا

5

توفري املعلومات ابلديير الكايف الختاذ الدراير الرتبوي.

4.27

0.827

مرتفع جيا

6

املشايركة بني العاملني يف اختاذ الدراير الرتبوي.

4.22

0.985

مرتفع

7

وجود قنوات اتصال بني متخذ الدراير واملنفذخن له

4.19

0.867

مرتفع

8

هتيئة التسهيالت املادخة لعمل االتصال

4.09

1.069

مرتفع

9

تفوخض مزخي من الصالحيات يف اختاذ الدراير الرتبوي.

4.00

1.003

مرتفع

10

تشجيع الالمركزخة اإلدايرخة

3.85

0.995

مرتفع

4.22

0.898

مرتفع

املتوسط العام للمحور الرابع

من خالل النظر ملعطيات جيول ( )6تشري النتائج إىل أن حموير متطلبات االتصال اإلدايري الختاذ الدراير الرتبوي
ليى ميخري امليايرس بتديخر مرتفع ،مبتوسط حسايب بلغ ( )4.22احنراف معيايري (.)0.898
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واتفدت هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصل إليها أبو يرمحة ( )2012يف حبثه حيث أشاير إىل أن تديخرات ميخري

ميايرس وكالة الغوث لييرجة توافر متطلبات اهلنيسة اإلدايرخة يف ميايرسهم جاءت بييرجة عالية.
وخرى الباحثون أن وجود عالقات إنسانية سليمة ،حتسني سري العمل الختاذ الدراير الرتبوي ،متابعة تنفيذ الدرايرات
الرتبوخة ابالضافة إىل توفري معلومات تسهل عملية اختاذ الدرايرات الرتبوخة يف الوقت املناسب هذا أهم العوامل اليت تظهر
العالقة الوطيية بني االتصال اإلدايري واختاذ الدراير الرتبوي ،حيث هتيف أي مييرسة إىل يربط العاملني ببعضهم البعض
حيث أن مشايركة العاملني يف هذه العملية تعمل على توطيي فكرة العمل وتوفري يروح التعاون وحب العمل وسعي
املسئولني إىل اقرتاهبم من مرؤوسيهم خعزز الروابط بينهم مما خؤدي إىل حتسني اإلدايرة وزايدة الكفاءة والفاعلية.
السؤال الرابع :ما معوقات االتصال اإلداري اليت حتد من عملية اختاذ القرار لدى مديري املدارس مبرحلة األساس
من وجهة نظر املعلمني مبحلية اخلرطوم؟
جيول  07املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيايرخة ملعوقات االتصال اإلدايري اليت حتي من عملية اختاذ الدراير الرتبوي مرتبة
م

تصاعيايً

الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

تقدير معوقات االتصال

العبارة

1

مييل امليخر لالستماع اىل ما ختناسب مع معتدياته

3.35

1.296

متوسط

2

عيم كفاخة أدوات االتصال اإلدايري.

2.91

1.405

متوسط

3

سوء اختياير الوقت لعدي عملية االتصال

2.80

1.302

متوسط

4

استخيام تعابري ولغة غري واضحة يف االتصال.

2.77

1.300

متوسط

5

عيم قبول امليخر الختالف وجهات النظر

2.77

1.296

متوسط

6

اإلفراط يف طلب البياانت.

2.74

1.230

متوسط

7

إمهال العاملني التدايرخر اليت تتضمن تعليمات مهمة.

2.73

1.334

متوسط

8

إمهال العاملني قراءة االعالانت.

2.70

1.301

متوسط

9

عيم اإلصغاء اجليي من قبل امليخر

2.68

1.388

متوسط

10

عيم التعاون بني امليخر والعاملني

2.63

1.413

متوسط

2.81

1.327

متوسط

املتوسط العام للمحور اخلامس

أشايرت النتائج يف جيول أعاله أن احملوير الرابع معوقات االتصال اإلدايري اليت حتي من عملية اختاذ الدراير
الرتبوي بتديخر متوسط ،والوسط احلسايب بلغ ( )2.81احنراف معيايري (.)1.327
واتفدت هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصل إليها أبو يرمحة (2012م) يف حبثه حيث أشاير إىل أن هناك معوقات
فردخة وتنظيمية وبيئية ترتبط ابإلتصال اإلدايري ،وهذه العوامل حتي من حتديق أهياف التنظيم ،لكنها هتمل من أغلب
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اإلدايرات مبؤسسات الدطاع اخلاص حسب نتائج هذه الييراسة ،وكذلك اتفدت مع النتيجة اليت توصل إليها طبش

( )2008يف حبثه حيث أشاير إىل أن هناك معوقات حتي من استخيام تدنيات االتصال يف خيمة الدرايرات وأكثر هذه
املعوقات هي املعوقات املتعلدة بتدنية االتصال.
وخرى الباحثون أن معوقات االتصال اإلدايري اليت حتي من عملية اختاذ قرايرت تربوخة غري صائبة خؤدي ذلك إىل
نتائج سلبية على العاملني واملؤسسات الرتبوخة معاً ابلتايل ال تتحدق األهياف الرتبوخة املنشودة ،ويف هذا البحث أظهرت
النتائج أن معوقات االتصال االدايري جآءت بتديخر متوسط وخعزو الباحثون ذلك إىل أن ميخر مييرسة األساس ميتلك من
املهايرات اليت متكنه من قراءة واقع االتصال اإلدايري للمييرسة اليت خعمل هبا وتطوخع ميول ويرغبات العاملني جتاه االتصال
اإلدايري لدبول الدرايرات الرتبوخة اليت خصييرها وتصييرها اإلدايرة التعليميمة وتنفيذها ابلصويرة املطلوبة.

 .5االستنتاجات والتوصيات
 1 .5االستنتاجات:
 /1إن لالتصال اإلدايري دويراً كبرياً يف اختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري ميايرس مرحلة األساس مبحلية اخلرطوم.
 /2املهايرات اليت ختميز هبا ميخري ميايرس مرحلة األساس جاءت بتديخر مرتفع جياً ،مبتوسط حسايب بلغ ()4.26
 /3إن طبيعة العالقة بني االتصال االدايري واختاذ الدراير جاءت بتديخر مرتفع ،مبتوسط حسايب بلغ ()4.21
 /4متطلبات االتصال اإلدايري الختاذ الدراير الرتبوي ليى ميخري امليايرس جاءت بتديخر مرتفع ،مبتوسط حسايب بلغ
(.)4.22
 /5معوقات االتصال اإلدايري اليت حتي من عملية اختاذ الدراير الرتبوي جاءت بتديخر متوسط ،والوسط احلسايب بلغ
(.)2.81

 2 .5التوصيات:
يف ضوء النتائج خديم الباحثون التوصيات التالية
 /1على الديادة الرتبوخة مواكبة التطويرات التكنولوجية بنشر الوعي التدين على مستوى االتصال.
 /2العمل مبفهوم اإلدايرة االلكرتونية هبيف تدليل االعتماد على االتصال الويرقي.
 /3انشاء شبكة داخلية تربط املييرسة مع إدايرة التعليم والوزايرة.
 /4انشاء قاعية بياانت مركزخة تساعي متخذي الدراير على أداء أعماهلم ابلسرعة واجلودة املطلوبة.
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 /5دعم تنمية املوايرد البشرخة يف جمال استخيام التدنية من خالل نظام تييرخيب فعال.
 /6االستفادة مما تديمه االنرتنت من بياانت ومعلومات ملتخذي الدرايرات.
 /7اصياير تشرخعات تلزم املوظفني ابستخيام التدنيات احليخثة يف جمال اعماهلم.
 /8معاجلة املعوقات اليت حتول دون استخيام وسائل االتصال بكفاءة.

 /9االعتماد على التدنية يف حفظ املعلومات واسرتجاعها لتدليل تكاليف احلفظ وتوفري الوقت واجلهي.
 /10تشجيع املوايرد البشرخة وتييرخبها يف جمال استخيام التدنيات احليخثة يف االتصاالت وتبادل املعلومات.
 /11استغالل التدنية احلالية يف سرعة اجناز األعمال وتسهيل عملية االتصال.
 /12ضرويرة االهتمام بشبكة االنرتنت واستخيامها كوسيلة من وسائل االتصال.
 /13تشجيع االتصاالت الشخصية والتغذخة الراجعة خللق الثدة املتبادلة بني املعلمني واالدايرخني.
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املراجع
أوالً :املراجع العربية:

أبو يرمحة ،أمل حممي على ( .)2012تطوخر االتصال اإلدايري يف ميايرس وكالة الغوث اليولية مبحافظة غزة ابستخيام
أسلوب اهلنييرة( ،يرسالة ماجستري غري منشويرة) ،كلية الرتبية ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
أبو مسرة ،حممي ( .)2008االتصال اإلدايري واإلعالمي .عمان :داير أسامة لنشر.

إديرخس ،اثبت عبي الرمحن واملرسى ،مجال اليخن حممي ( .)2005السلوك التنظيمي نظرايت ومناذج وتطبيق عملي إلدايرة
السلوك يف املنظمة .اإلسكنييرخة الياير اجلامعية.
أكرم ،يرضا ( .)2000كيف حتل مشكالتك وتتخذ الدراير الفعال .الداهرة داير التوزخع االسالمية.

بركه ،حممي أمحي سليمان ( .)2008دوير تكامل وظائف املشروع ىف فعالية الدراير اإلدايري ابلشركات من منظـوير ميخل
النظــم( ،يرسالة دكتويراه غري منشويرة) ،كلية الييراسات التجايرخة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
توفيق ،عبي الرمحن ( .)2010االتصال الفعال .خرباء مراكز اخلربات املهنية لإلدايرة ،مبيك.
مجال اليخن ،سامي ( .)2004اإلدايرة والتنظيم اإلدايري .الداهرة مؤسسة هويرخس اليوليـة.
جودة ،حمفوظ أمحي ( .)2009العالقات العامة مفاهيم وممايرسات .عمان داير زهران.
حر:م ،حسني ( .)2006مبادئ اإلدايرة احليخثة .عمان :داير الكنيي.
حسان ،حسن حممي والعجمي ،حممي حسنني ( .)2010اإلدايرة الرتبوخة .عمان داير املسرية للنشر والتوزخع.
حسن ،عماد مكاوي ( .)2007نظرايت اإلعالم .الداهرة الياير العربية للنشر والتوزخع.
حسن ،هالل حممي ( .)2006مهايرات االتصال .القاهرة :مركز تطوخر األداء والتنمية.
حسني ،ابندا طه الزبري(2019م) .ميخل لإلدايرة الرتبوخة .اخلرطوم داير جامعة اخلرطوم للطباعة والنشر ،الطبعة األوىل.

الذايابت ،أمحي سليمان ( .)2006ميى توافر مهايرات االتصال التدلييخة والرسائل غري اللفظية وأثره على فاعلية
االتصال اإلدايري ،وهي ديراسة مييانية على اجتاهات الرؤساء العاملني يف قطاع الصناعات االستخراجية األيردنية
من وجهة نظر املرؤوسني( ،يرسالة ماجستري غري منشويرة) ،كلية إدايرة األعمال ،جامعة مؤتة ،األيردن.
يرعي ،خلف عطية ( .(2013جودة الدراير اإلدايري وعالقته ابلتفكري اإلبياعي ليى املشرفني الرتبوخني واالختصاصيني،
جملة البحوث الرتبوخة والنفسية.99 -78 )4(3 ،
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الزغلول ،يرافع نصري ( .)2003علم النفس املعريف ،عمان داير املسرية.

سامل ،العطاس حممي ( .)2008قراءات يف االتصال والتواصل يف املنظمات الرمسية .الرايض مكتبة الرشيي.
سالمة ،عبي العظيم حسني ( .)2005دخناميات وأخالقيات صنع الدراير .الداهرة داير النهضة العربية.

طبش ،مصعب امساعيل ( .)2008دوير نظم وتدنيات االتصال اإلدايري يف خيمة اختاذ الدرايرات" حالة تطبيدية على
وزايرة الرتبية والتعليم يف قطاع غزة( ،يرسالة ماجستري غري منشويرة) كلية إدايرة اإلعمال ،اجلامعة االسالمية ،غزة.
عبود ،حايرث ( .)2009االتصال الرتبوي .عمان داير وائل للنشر.
العزاوي ،خليل حممي ( .)2006إدايرة اختاذ الدراير اإلدايري .عمان داير كنوز املعرفة الطبعة األوىل.
عليان ،يرمحة علي ( .)2006أثر االتصال اإلدايري يف حتديق الكفاءة يف أداء الدوى البيعية بشركات األغذخة (يرسالة
ماجستري غري منشويرة) ،كلية الييراسات التجايرخة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
عطوي ،جودت عزت ( .)2014اإلدايرة املييرسية احليخثة ،مفاهيمها ،النظرخة وتطبيداهتا العملية .عمان داير الثدافة
للنشر والتوزخع.
عطية ،السيي عبي احلميي ومهييل ،حممي حممود ( .)2013االتصال االجتماعي وممايرسة اخليمة االجتماعية.
اإلسكنييرخة مكتبة اجلامع احليخث.
الكبيسي ،هيى سامل وحسني ،ابندا طه الزبري ( .)2020الديادة الرتبوخة .فهرست املكتبة الوطنية ،اخلرطوم مطابع جي
اتون.

كر ،حممي دخيل هللا ( .)2006ديرجة ممايرسة ميخري امليايرس الثانوخة ملهايرات االتصال الفاعل وعالقتها مبستوى دافعية
املعلمني حنو العمل يف دولة الكوخت (يرسالة ماجستري غري منشويرة) ،جامعة عمان العربية لليايرسات العليا،
األيردن.
كنعان ،نواف ( .)2007اختاذ الدرايرات اإلدايرخة بني النظرخة والتطبيق .عمان داير الثدافة للنشر والتوزخع.
حممي ،عباس بله ( .)2006مبادئ اإلدايرة املييرسية .الرايض مكتبة الرشيي.

املرسي ،مجال اليخن وإديرخس ،اثبت عبي الرمحن ( .)2004السلوك التنظيمي ،نظرايت ومناذج وتطبيق عملي إلدايرة
السلوك يف املنظمة ،الداهرة الياير اجلامعية.
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املصري ،أمحي حممي ( .)2000اإلدايرة احليخثة معلومات ،اتصاالت ،اختاذ الدرايرات .اإلسكنييرخة مؤسسة شباب
اجلامعة.
منصوير ،هالة ( .)2000االتصال الفعال مفاهيمه وأساليبه ومهايرته .اإلسكنييرخة داير املعرفة اجلامعية.
نصر هللا ،عمر عبي الرحيم ( .)2001مبادئ االتصال الرتبوي واإلنساين .عمان داير وائل للنشر.
النصري ،عثمان عبي الرمحن حممي فرح ( .)2014تدنيات االتصال اإلدايري وأثرها يف فاعلية اختاذ الدرايرات( ،يرسالة
ماجستري غري منشويرة) ،كلية الييراسات التجايرخة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
النمر ،سعود ( .)2006اإلدايرة العامة األسس والوظائف .الرايض مطابع الفرزدق التجايرخة.
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