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TEACHER’S POINT OF VIEWS 

Mohammed Zain Saleh ALSadi* 

 

ABSTRACT_ The objective of the research is to identify the effectiveness of the administrative communication 

methods of the principals of general education schools (primary - secondary) in Sana'a from the Teacher’s Point 

of views, by monitoring their reality in the following fields: (Transparency - Participation - Timing - means of 

communication used), and to achieve the objectives of the research, the researcher used the descriptive 

method(survey), and the research population was all teachers in the general education schools (primary - 

secondary) in Sana'a, which was (18578) teachers, then the researcher selected a stratified and random sample 

from all districts of Sana'a, it was (388) teachers from all different scientific disciplines. The research found that 

the degree of effectiveness of the administrative communication methods among principals of general education 

schools in Sana'a was (very low). The research also found that there are no statistically significant differences 

between the responses related to (gender, the stage studied by teachers, qualification, years of experience). 
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فاعلية أساليب االتصال اإلداري لدى مديري 
 مدارس التعليم العام بأمانة العاصمة صنعاء

 املعلمنيمن وجهة نظر 
 *محمد زين صالح السعدي

 

 

ثانوي(  –إلى التعرف إلى فاعلية أساليب االتصال اإلداري لدى مديري مدارس التعليم العام )أساس ي ت الداسة الحالية هدف _ امللخص

 - التوقيت املناسب - املشاركة – بأمانة العاصمة صنعاء، من وجهة نظر املعلمين، وذلك من خالل رصد واقعها في املحاور اآلتية: )الشفافية

وسائل االتصال املستخدمة(. ولتحقيق أهداف البحث تم اعتماد أحد أساليب املنهج الوصفي )املسحي(، وتكون مجتمع البحث من جميع 

ا 18578الثانوية( بأمانة العاصمة صنعاء، البالغ عددهم ) –معلمي ومعلمات مدارس التعليم العام )األساسية 
ً
ومعلمة، وتم اختيار ( معلمـ

ا ومعلمة من 388) عينة طبقية ثم عينة عشوائية بسيطة، من مختلف مديريات أمانة العاصمة صنعاء، حيث بلغ حجم عينة البحث
ً
( معلمـ

مختلف التخصصات العلمية، وتوصل البحث إلى أن درجة فاعلية أساليب االتصال اإلداري لدى مديري مدارس التعليم العام بأمانة 

، بين استجابات أفراد عينة البحث، تجاه محاور  اصمة صنعاءالع
ً
(، كما توصل البحث إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا

ً
)قليلة جدا

فاعلية أساليب االتصال اإلداري لدى مديري مدارس التعليم العام بأمانة العاصمة صنعاء، تعزى ملتغيرات البحث املتعلقة بـ)النوع 

 (.سنوات الخبرة –املؤهل العلمي  –ة الدراسية التي يدرسها املعلمون املرحل –االجتماعي 
 .: فاعلية أساليب االتصال اإلداري، معلمو املدارسالكلمات املفتاحية
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 بأمانة العام التعليم مدارس مديري  لدى اإلداري  االتصال أساليب فاعلية

 املعلمين نظر  وجهة من صنعاء العاصمة
 املقدمة. 1

لالتصال اإلداري دور مهم وحيوي في عمل أي نظام، وذلك ألن فاعلية    

العملية اإلدارية في أي نظام تتوقف على فاعلية وكفاءة أساليب وقنوات 

اتصاالته املختلفة، والتي تربط بين وحداته اإلدارية وبين املجتمع الذي 

  -يتفاعل ويتعامل معه، والتي من خاللها
ً
ن مختلف ترد املعلومات م -أيضا

أرجاء النظام إلى اإلدارة، وتصدر التعليمات والتوجيهات والقرارات إلى 

والتأثير في  ،العاملين، وبالتالي يستطيع القادة التنسيق مع مرؤوسيهم

األداء الفّعال،  سلوكهم الوظيفي، وتوجيه جهودهم للوصول إلى مستوى 

 ].1واألمثل ]

جميع العمليات اإلدارية، حيث إن االتصال يشكل العنصر املشترك في    

يمكن من خالله تبادل املعلومات، والحقائق واالنفعاالت، واالتصاالت 

الجيدة التي تؤدي إلى التماسك في وحدة متكاملة ضمن تنظيم إداري 

سليم؛ فإذا كانت وظيفة اإلدارة هي تنفيذ السياسة العامة فان عملية 

 يمكن ألي إدارة القيام االتصال من أهم الوسائل التنفيذية التي ال

بواجباتها دون استخدامها. وحتى يحقق العمل اإلداري النتائج املرجوة، 

فإن من الواجب إيجاد نظام اتصال فّعال يكفل توصيل البيانات في 

قنوات الوحدات اإلدارية الفرعية، والتي تشكل النظام اإلداري العام، ألن 

ا في إدارة  [.2لها ]تأثر االتصال يعنى شلل اإلدارة، واختال
ً
وأكثر األمور تحديـ

النظم التربوية املتنامية الحجم والتعقيد هو تأسيس نظام فّعال 

لالتصال، واملحافظة على استمرارية فعاليته، فاالتصال من وظائف 

، وهو 
ً
القيادة اإلدارية الضرورية، وهو املكون الذي يجعل النظام ممكنـا

 ].3بوظائف القيادة اإلدارية األساسية ] الوسيلة التي يتم عبرها القيام

، وهو    
ً
ويعد االتصال املنظم داخل املدرسة وخارجها عملية هامة جدا

كالشرايين في جسم الكائن الحي يتم من خالله تزويد املديرين، واملدرسين، 

والعاملين باملعلومات والبيانات التي تساعد على تحقيق كفاية العملية 

و عامل أساس ي في تحسين األداء، والتبادل الفكري التربوية، كذلك فه

للوصول إلى أهداف املنظمة املرجوة، فالعمل الجيد في االتصال الجيد، 

وأن عدم وجود نظام فّعال لالتصاالت يؤدي إلى شللها مهما توافر لديها 

من إمكانات مادية أو بشرية أو مالية، ألن االتصال عصب املنظمة 

حقيق أهدافها. وقد ساهم االتصال كغيره من وحياتها، والدافع لت

الوظائف اإلدارية بدور رئيس في تنظيم املجتمعات ومؤسساتها عبر 

 لذلك، حتى أصبح أي نظام إداري 
ً
مختلف مراحل التاريخ، وتطورت تبعا

، يفتقر إلى مقومات وجوده 
ً
 ناقصا

ً
ال يتوفر فيه اتصال جيد ومتميز نظاما

[4.[ 

 دراسةمشكلة ال. 2

 في املؤسساِت التعليميِة من محاوالٍت لتطوير    
َ
على الرغم ِمما َحَدث

وتحديث أجهزة االتصاالت بها، ومن وجود بما ُيعرف بشبكِة االتصاالِت 

اإلدارية الرسمية بأنواعها املختلفة )الرأسية منها واألفقية( في هذه 

توجيه، املؤسسات، َوِفي ِظل ال مركزية: التخطيط، واتخاذ القرارات، وال

م، بشأن 2000( لسنة 269وغيرها، بعد صدور القرار الجمهوري رقم )

م إعادة هيكلة اإلدارة 
َ
الالئحة التنفيذية لقانون السلطة املحلية، ت

التعليمية من مكاتِب اإلدارِة العامِة في مراكِز املحافظات، إلى مديريات 

ي ملركِز تعليمية، تتوزع في عدٍد من املناطِق حسب االتساع الجغراف

ما ُهو َعليه الحال في أمانِة العاصمِة 
َ
 .املحافظِة، ك

وعلى الرغم من استراتيجيات وزارة التربية والتعليم إلعادة الهيكلة    

والتحديث املؤسس ي، وبناء القدرات، وتطوير نظم املعلومات واالتصال في 

 أن ه
ّ
ناك الوزارة ومكاتبها في املحافظات، واملديريات، واملدارس، إال

صعوبات وعوامل ضعف تعاني منها الوزارة وفروعها في املحافظات 

 واملديريات، تطرقت إليها اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساس ي

(، في تناولها املعوقات والتحديات، في محوري اإلدارة التربوية 2003)

واملدرسية، حيث تطرقت إلى عوامل الضعف ومعوقات التغيير، ومن 

ها: "غياب التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات إعداد أهم

املعلمين واإلداريين والفنيين، وغياب السياسات الواضحة واملعايير 

الدقيقة الختيار وتعيين وتوزيع الكوادر البشرية في الوزارة وفروعها في 

املحافظات واملديريات، وضعف اإلمكانات املادية والبشرية، وتدني 

تأهيل الكوادر اإلدارية، والقصور في التخطيط األمثل لوضع  مستوى 

الرجل املناسب في املكان املناسب، وقصور فعالية التوجيه التربوي 

لكوادر اإلدارة التربوية والتعليمية واملدرسية، ونقص املباني والغرف 

املخصصة لإلدارات التربوية والتعليمية واملدرسية، والنقص الحاد في 

التجهيزات اإلدارية والفنية، وغياب آلية جيدة للمتابعة واإلشراف األثاث و 

اإلداري، وشعور بعض القيادات التربوية بأن التغيير يضر بمصالحها، 

ونقص وضعف البنى التحتية الضرورية لتنفيذ الالمركزية اإلدارية، 

وضعف مستوى الكوادر اإلدارية العاملة في معظم املحافظات 

ا، وقصور اللوائح واألنظمة،واملديريات، تأهي
ً
 وتدريبـ

ً
 ].5...إلخ ].ال

، فإن هذه الصعوبات تنعكس   
ً
 -ومن خالل ما تم اإلشارة إليه سابقا

 
ً
 ما أدى نظام االتصاالت السيئ  -سلبـا

ً
على عملية االتصال اإلداري، وكثيرا

إلى نتائج سلبية في مدارس التعليم العام بأمانة العاصمة صنعاء، وبما أن 

ساِهم في إنجاح العملية التعليميِة، وإنجاح مشروع عم
ُ
لية االتصال ت

التنمية، في كافِة املجاالِت االقتصادية، واالجتماعيِة، والثقافية،... 

طواٍت وإجراءاٍت عملية، ملعالجِة املشكالِت 
ُ
ُه ال ُبد من إجراء خ

ّ
وغيرها، فإن

ونظًرا لعدم وجود املستعصيِة في مجال االتصال اإلداري في هذه املدارس، 

دراسات تناولت االتصال اإلداري في مدارس التعليم العام بأمانة 

العاصمة صنعاء؛ فإن البحث الحالي جاء ليكشف عن فاعلية أساليب 

االتصال اإلداري لدى مديري مدارس التعليم العام بأمانة العاصمة 

 .صنعاء من وجهة نظر املعلمين

 أ. أسئلة الدراسة

فإن مشكلة البحث تحددت بالسؤال الرئيس، والذي  في ضوء ما سبق،

نصه:" ما فاعلية أساليب االتصال اإلداري لدى مديري مدارس التعليم 

 "العام بأمانة العاصمة صنعاء من وجهة نظر املعلمين؟

 :ويتفرع عنه السؤاالن الفرعيان التاليان 
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 -بـ)الشفافيةما درجة فاعلية أساليب االتصال اإلداري املتعلقة  -1

وسائل االتصال املستخدمة( لدى مديري  -التوقيت املناسب -املشاركة

 .مدارس التعليم العام في أمانة العاصمة صنعاء، من وجهة نظر املعلمين؟

، (α≤0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -2

داري لدى الستجابات عينة البحث، تجاه فاعلية أساليب االتصال اإل 

املرحلة الدراسية التي  -مديري املدارس تعزى للمتغيرات )النوع االجتماعي

 .سنوات الخبرة(؟ -املؤهل العلمي -يدرسها املعلمون 

 الدراسةأهداف ب. 

 :هدف البحث إلى

التعرف على درجة فاعلية أساليب االتصال اإلداري املتعلقة  -1

ووسائل االتصال املستخدمة  بـالشفافية، واملشاركة، والتوقيت املناسب،

لدى مديري مدارس التعليم العام، في أمانة العاصمة صنعاء من وجهة 

 .نظر املعلمين

الكشف عن الفروق بين إجابات أفراد العينة تجاه فاعلية أساليب  -2

االتصال اإلداري، لدى مديري مدارس التعليم العام بأمانة العاصمة 

ا ملتغيرات البحث
ً
 .صنعاء تبعـ

 دراسةأهمية ال. ج

تنبع أهمية البحث من خالل جانب نظري وجانب عملي، كما هو على 

 :النحو اآلتي

األهمية النظرية: إن أهمية هذا البحث تكمن في القيمِة النظريِة التي  -1

يسعى إليها الباحث، حيث يتناول موضوع فاعلية أساليب االتصال 

اسية، والثانوية بأمانة اإلداري لدى مديري مدارس التعليم العام األس

التي لم  –حسب علم الباحث  –العاصمة صنعاء، وهو من املوضوعات 

تتم دراسته على مستوى اإلدارة املدرسية في العاصمة صنعاء، بناًء على 

ذلك سيضيف البحث الحالي إلى اإلطار املعرفي، أفكاًرا ومعلوماٍت مفيدة 

لق بفاعلية أساليب االتصال تثري الفكر اإلداري التربوي، خاصة فيما يتع

 .اإلداري 

األهمية التطبيقية: يأمل الباحث أن يساعد هذا البحث الجهات  -2

املسئولة، في إعداد برامجها، لتدريب مديري املدارس، وكذلك في 

ترشيحهم إلدارة املدارس، كما يأمل الباحث أن يؤدي هذا البحث إلى 

اإلدارية، التي تعاني منها أساليب الكشف وبطريقة علمية، عن املعوقات 

 .االتصال اإلداري لدى مديري املدارس

 دراسةحدود الد. 

الحدود املوضوعية: اقتصر البحث على فاعلية أساليب االتصال  -1

اإلداري املتعلقة بـالشفافية، واملشاركة، والتوقيت املناسب، ووسائل 

األساسية، االتصال املستخدمة لدى مديري مدارس التعليم العام 

 .والثانوية بأمانة العاصمة صنعاء من وجهة نظر املعلمين

الحدود البشرية: جميع معلمي ومعلمات مدارس التعليم العام بأمانة  -2

 .العاصمة صنعاء

الحدود الزمانية: تم التطبيق امليداني لهذا البحث خالل الفصل الثاني  -3

 (.2015/2016من العام الدراس ي )

انية: مدارس التعليم العام األساسية، والثانوية بأمانة الحدود املك -4

 .العاصمة صنعاء

 

 دراسةمصطلحات اله. 

 بأنها:" الدرجة التي يحصل عليها املستجيب من  -1
ً
الفاعلية، تعرف إجرائيا

اإلجابة على كل عنصر من عناصر املحور األول من محاور استبانة 

 ."البحث الحالي

 بأنه:االتصال اإلداري، يعرف  -2
ً
"مجموعة الوسائل التي يؤديها  إجرائيا

 ."مدير املدرسة مع زمالئه املعلمين إليصال رسالة

 اإلطار النظري . 3

 :مفهوم االتصال اإلداري 

تعددت وجهات نظر املعرفين ملفهوم االتصال التنظيمي، ولكن جلهم    

أجمعوا على أنها حالة من الربط والتشبيك بين أفراد التنظيم، تجعل 

منهم يتقاسمون املعارف، والخبرات، واملعلومات بينهم، ويتناقلون األفكار 

ووجهات النظر التنظيمية التي من شأنها التأثير على اتجاهاتهم تجاه 

[ بأن معنى كلمة االتصال يعود 3األشياء، فقد أشار عياصرة والفاضل ]

ذهن فرد إلى أنها عملية نقل فكرة معينة، أو معنى محدد في ذهن فرد إلى 

آخر أو أفراد آخرين، وهي عملية يتم عن طريقها إحداث التفاعل بين 

 .األفراد بصورة متبادلة من الجانبين

[ االتصال اإلداري على أنه:" نقل املعلومات واألفكار 6كما عرف حنفي ]   

بصفة مستمرة بين األفراد وبعضهم البعض في كل املستويات التنظيمية 

ميين؛ وبين اإلدارة العليا، وبين املوظفين، واملشرفين، بين املديرين التنظي

 ."أي هي شبكة ربط تربط كل أعضاء التنظيم

"عملية يتم بواسطته  [ فقد عرفا االتصال بأنه:7أما حسان والعجمي ] 

 ."نقل املعلومات، أو املهارات، أو امليول، أو القيم من فرد آلخر

"مجموعة من الطرق،  االتصال بأنه:وفي مجال اإلدارة املدرسية يعرف   

والتدريبات، والوسائل التي تكفل إنتاج، وتوصيل، واستخدام البيانات 

الالزم توافرها لإلدارة؛ لتصبح في موقف يمكنها من اتخاذ قرارات سليمة 

 ].8االتجاه، صحيحة التوقيت" ]

  –ويعرف    
ً
والخبرات، "عملية نقل وتبادل اآلراء، واملعلومات،  بأنه: -أيضا

والتوجيهات في املدرسة بين األطراف املختلفة للعملية التعليمية، 

 ].9واإلدارية، بغرض املساعدة في تحقيق األهداف التربوية" ]

واالتصال التربوي داخل املدرسة، هو نقل لألفكار، واملعلومات التربوية    

أو والتعليمية بصفة خاصة من مدير املدرسة على املعلم، والعكس، 

أو  مجموعة املعلمين إلى مجموعة أخرى؛ سواء باألسلوب الكتابي،

الشفهي، أو وسائل أخرى مختلفة، بحيث يتحقق الفهم املتبادل، وينتج 

 عنه اقتناع من جانب املتصل به، مما يؤدي إلى وحدة الهدف والجهود،

وحتى تتحقق في النهاية أهداف املدرسة، وفلسفتها التربوية، والتعليمية 

[10.[ 

 :أهمية االتصال اإلداري التربوي 

بتطور املنظمات في هذا العصر، زادت الحاجة إلى مراجعة األنظمة    

ا 
ً
التربوية، وتطويرها في الدول املتقدمة، أو النامية، ومن أكثر األمور تحديـ

في إدارة النظم التربوية في عالم اليوم هو تأسيس نظام فّعال لالتصال، 

تمرار فاعليته، فاالتصال من وظائف اإلدارة واملحافظة على اس

الضرورية، وهو الوسيلة التي يتم عبرها القيام بوظائف اإلدارة األساسية، 

إذ ال يمكن ممارسة التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والتنسيق دون 

عملية االتصال الفّعال؛ فهو املحرك األساس ي ألي مؤسسة كانت 
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ال تستطيع املؤسسة تحقيق أهدافها إجتماعية، أو تعليمية، وبدونه 

 ].11املرسومة ]

ونظًرا ملا آلت إليها بعض املؤسسات التربوية، من كبر في الحجم، وزيادة    

وحداتها وأقسامها، وتشابك عالقتها الرسمية وغير الرسمية، واعتمادها 

في صنع القرارات على توافر البيانات، واملعلومات، والحقائق، وتبادل 

ونقل األفكار، وتوصيل نتائج األعمال، ونشر االتجاهات؛ فقد اآلراء، 

اهتمت هذه املؤسسات بوسائل االتصال، والتأكيد على فاعليته لبلوغ 

أهداف التنظيم، وإلمكانية الربط بين كافة أرجاء الجهاز اإلداري، سواء 

ا إشباع حاجاته، 
ً
فيما يتعلق بعالقته الداخلية أم الخارجية، وأيضـ

غراضه، وزيادة كفايته، ورفع مستوى الروح املعنوية للعاملين، وتحقيق أ

ويسر القيادة، وأعمال التوجيه؛ األمر الذي يوجب التعامل مع وسائل 

االتصال، والتوغل في االستفادة بثمار تكنولوجيا االتصاالت التي تضم 

عاملنا املعاصر. وهكذا يتضح أهمية االتصال اإلداري، والضرورة إليه في 

نظيم ولكل من: القائد اإلداري، وجمهور التنظيم الداخلي والخارجي الت

[12.[ 

 :أهداف االتصال اإلداري التربوي 

يتمثل الهدف األساس ي لالتصال اإلداري في نقل املعنى، فاإلنسان    

في محاولة فهم اآلخرين، وإتاحة املجال أمامهم  -طول حياته  -ينشغل 

التجاهات التي يكونها، واآلراء التي يعبر لفهمه، وتتأثر طبيعة اإلنسان وا

عنها ونجاحه وفشله في الحياة بمدى براعته في فن االتصال، ومعنى ذلك 

أن الفشل في توجيه الحياة من خالل عملية االتصال اإلداري ال يؤدي إلى 

يصاحبه  -ربما  –إخفاق في نوع مالئم من التكيف االجتماعي فحسب، بل 

 ].3تفكك في الشخصية ]

وكما أن االتصاالت ظاهرة اجتماعية ضرورية، حيث ال يستطيع أي فرد    

ا  -أن يعيش بمعزل عن اآلخرين، فإن االتصاالت 
ً
عملية معقدة،  -أيضـ

حيث إنها تزاول بمعرفة أفراد يصعب التنبؤ بسلوكياتهم، نظًرا ملا 

يتصفون به من اختالف، وتباين في الشخصية، والسلوك، والدوافع، 

 .تعداد، والتعليم، والقيم واملعتقدات، واإلدراكات، واألفكار، واآلراءواالس

 :مهارات االتصال اإلداري التربوي 

إن القيام بعملية االتصال اإلداري بشكل فّعال في مختلف املؤسسات، 

بما فيها املؤسسة التربوية، يتطلب إتقان املهارات االتصالية، والتي لها دور 

االتصال أو فشلها، وأهم املهارات االتصالية أساس ي في إنجاح عملية 

 :تتمثل فيما يأتي

مهارة القراءة: ينبغي على املدير أن يقرأ ويفهم ما يقرأ بالسرعة  -1

املناسبة، وينبغي أن يتدرب على األسلوب السليم للقراءة، بحيث يركز 

على ما يقرأ، ويقرأ بصوت واضح مسموع، وأن يمتلك القدرة على تفسير 

 ].13رات التي تحتاج إلى توضيح ]العبا

مهارة الكتابة: يتم االتصال الكتابي عن طريق الكلمة املكتوبة، وهذا  -2

األسلوب يعد من متطلبات األمور في املنظمات الكبيرة املعقدة، ولكي 

يحقق االتصال الكتابي الهدف منه يجب أن تتسم الكلمة املكتوبة 

بالبساطة، والوضوح، والدقة؛ ومن مميزات هذا األسلوب االحتفاظ 

املكتوبة حتى يمكن الرجوع إليها، ويحمي املعلومات املراد نقلها بالكلمات 

من التحريف، وتعد وسيلة اقتصادية من حيث وقت ومال وجهد اإلدارة، 

 أنه ال يسعف في الظروف االستثنائية التي تحتاج السرعة في إبالغ 
ّ
إال

 .املعلومات

ل واملستقبل مهارة التحدث: يتم فيها نقل وتبادل املعلومات بين املرس -3

عن طريق الكلمة املنطوقة ال املكتوبة، ويكثر استخدام هذا املهارة في 

املوضوعات التي تحتاج إلى شرح وتفسير؛ حيث يمكن اإلجابة عن 

التساؤالت املطروحة بوضوح وفي الحال، ويجب على مدير املدرسة أن 

 للمعلومات، وال يظه
ً
 مقدما

ً
ر يتحدث بطريقة هادئة، وأن يلعب دورا

عيوب الطرف اآلخر في عدم فهمه لهذه املعلومات التي يقدمها، وبالتالي 

 من 
ً
عليه أن ال يتحدث بطريقة هجومية، أو عدوانية لكي ال يخلق جوا

 ].14الخالف والتوتر مع الطرف اآلخر ]

مهارة اإلنصات )اإلصغاء(: تعد مهارة اإلنصات لدى مدير املدرسة  -4

، والتي يجب تنميتها، إذ أن الشخص العادي إحدى مهارات االتصال املهمة

يستطيع أن يسمع أكثر من أن يتكلم، لذا يجب إجادة فن االستماع 

كمهارة اتصال، فقد بينت مؤسسة أبحاث الرأي األمريكية، في دراساتها، 

أن الكثير تنقصهم مهارة اإلصغاء، وأن قيامهم باإلصغاء الجيد يساعد 

 ].15اخ الثقة بين املدير واملرؤوس ]على تدفق املعلومات، وتوفر من

مهارة التفكير: وهي أعمال الذهن قبل وبعد الكالم املسموع أو  -5

املكتوب، وتعد من املهارات الالزمة لعملية التواصل بين األفراد، وتختلف 

 لقدرات أطراف عملية التواصل
ً
 .نوعية التفكير تبعـا

الغامضة حتى تكون مؤثرة في  مهارة الشرح: وهي توضيح األفكار واألوامر -6

 .العاملين

مهارة التقييم: وهي التعرف على أوجه القوة والضعف من خالل  -7

 (.املعلومات املرتدة من العاملين )التغذية الراجعة

مهارة التقنية الحديثة: وهي معرفة األجهزة التقنية الحديثة، وكيفية  -8

الحاسوب، والفاكسميلي، " استخدامها، وصيانتها بالطريقة املثلى، مثل:

كتروني، ووسائط تخزين املعلومات" لوالهاتف، واإلنترنت، والبريد اإل

[16.[ 

 :معوقات االتصال اإلداري التربوي 

تواجه عملية االتصال في املجاالت كافة معوقات قد تعيق، أو تعطل    

استمرارية عملية االتصال، أو تحد من إحداث التأثير املرغوب حدوثه، 

الرغم من اتفاق علماء اإلدارة واإلعالم على أهمية معوقات االتصال، على 

 
ّ
وخطورة تأثيرها على تبادل األفكار واالتجاهات بين األفراد باملنظمات، إال

أنهم يختلفون في تحديد معوقات االتصال من مجال إلى مجال آخر، ومن 

جهاز إلى جهاز آخر، ومن بيئة ألخرى، وكذلك تختلف تصنيفات 

قسيمات تلك املعوقات، من مكان آلخر، حسب نظرة واهتمام كل كاتب وت

لطبيعة، ومضمون هذه املعوقات، وقد تختلف تلك املعوقات داخل 

األقسام التي تعمل في جهاز معين ألن األهداف، واإلجراءات، واألعمال 

 ].17تختلف من وحدة إدارية إلى وحدة أخرى ]

لتربوية، كغيرها من املؤسسات األخرى، واالتصال اإلداري في املؤسسات ا   

يزاول بقصد تبادل املعلومات والتعليمات، وكثيًرا من األحيان يعتريه 

مشكالت وصعوبات تؤثر على فعاليته، وعلى تبادل األفكار واملعلومات في 

نطاق العمل؛ وألن العالقة بين املؤسسات التربوية عالقة تبادلية، تقوم 

طراف العملية اإلدارية والتعليمية، وعناصرها على التواصل على جميع أ

 دون تحقيق األهداف املرجوة؛ لذا اختلفت 
ً
املختلفة، بل ويقف حائال
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تصنيفات وتقسيمات تلك املعوقات، باختالف العلماء وتركيزهم على 

جانب من املعوقات دون الجانب اآلخر؛ وألن معوقات االتصال تعد من 

وية في تحقيق أهدافها، فهذه املعوقات أهم أسباب فشل املؤسسات الترب

تحول دون تنفيذ األعمال واملهام بكفاءة وفعالية، وتؤدي إلى تأخر إنجاز 

األعمال؛ نتيجة عدم وصول التعليمات في الوقت املناسب، وكذلك عدم 

قدرة اإلدارة على التدخل لعالج السلبيات في الوقت املناسب، نظًرا 

عليه زيادة الفاقد في إنتاجية املؤسسة،  لصعوبة االتصاالت؛ مما يترتب

وتبديد الوقت والجهد، فيما ال طائل منه، وبالتالي يؤدي إلى بطء األداء، 

 ].18وتدني مستواه ]

 الدراسات السابقة. 4

 من الدراسات العربية واألجنبية املتوفرة، التي تمكن 
ً
تناول الباحث عددا

في املؤسسات التعليمية، وقد من الوصول إليها في مجال االتصال اإلداري 

 :تم ترتيبها من األحدث إلى األقدم، على النحو التالي

[ إلى التعرف على درجة امتالك مديري 19فقد هدفت دراسة نصر هللا ]     

مدارس املرحلة املتوسطة، ملهارات االتصال اإلداري، وعالقتها بدرجة 

في دولة الكويت،  فاعلية االجتماعات املدرسية من وجهة نظر املعلمين

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، وتكون مجتمع الدراسة 

من جميع املعلمين واملعلمات، العاملين في مدارس املرحلة املتوسطة، وتم 

اختيار عينة طبقية، باستخدام أسلوب املعاينة العنقودية العشوائية، 

 ومعلمة، وأظهرت ن540بلغ عدد أفرادها )
ً
تائج الدراسة، أن درجة ( معلما

امتالك مديري مدارس املرحلة املتوسطة في دولة الكويت ملهارات االتصال 

اإلداري، من وجهة نظر املعلمين كانت "مرتفعة"، وأن درجة فاعلية 

االجتماعات املدرسية في مدارس املرحلة املتوسطة في دولة الكويت، من 

لدراسة وجود عالقة ذات وجهة نظر املعلمين كانت "متوسطة"، وأظهرت ا

، بين درجة امتالك مهارات (α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى 

االتصال اإلداري، لدى مديري مدارس املرحلة املتوسطة، وبين درجة 

 .فاعلية االجتماعات املدرسية، من وجهة نظر املعلمين في دولة الكويت

فاعلية أساليب  [ إلى التعرف على درجة1كما هدفت دراسة املطرفي ]     

االتصال اإلداري ومعوقاتها لدى مديري املدارس االبتدائية في مدینة مكة 

املكرمة من وجهة نظر املعلمين، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي 

التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من معلمي املدارس االبتدائية, البالغ 

( معلًما 250ة من )( معلًما ومعلمة، وتكونت عينة الدراس3411عددهم )

ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن مديري املدارس االبتدائية في مدینة 

مكة املكرمة یدركون أهمية آراء املعلمين من خالل إشراكهم في النقاش 

أثناء االجتماعات، وأن أبرز مالمح درجة فاعلية االتصال لدى مديري 

لة االتصال عند املدارس االبتدائية في مدینة مكة املكرمة هو سهو 

الحاجة، وأن أبرز أساليب االتصال املستخدمة لدى مديري املدارس 

االبتدائية في مدینة مكة املكرمة هي املقابالت املباشرة للمعلمين، وأن أبرز 

املشكالت التي تحد من فاعلية أساليب االتصال اإلداري لدى مديري 

املبالغة في السریة لكثير  املدارس االبتدائية في مدینة مكة املكرمة تمثل في

 .من أعمال مدير املدرسة

[ فقد هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة 4أما دراسة حراحشه ]      

االتصال اإلداري لدى مديري املدارس من وجهة نظر املعلمين في مدينة 

أربد، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة 

 ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن ( 534الدراسة من )
ً
معلما

درجة ممارسة االتصال اإلداري لدى مديري املدارس في مدينة أربد من 

وجهة نظر املعلمين قد جاءت بدرجة عالية، كما أشارت النتائج إلى أن 

 عند مستوى الداللة )
ً
 دالة إحصائيا

ً
( في متغير الجنس 0.05هناك فروقا

 تعزى ملتغير سنوات )الذكور(، فيم
ً
 دالة إحصائيا

ً
ا لم تكن هناك فروقا

 .الخبرة

إلى فحص توقعات املعلمين نحو   Gunby [20]بينما هدفت دراسة      

فاعلية االتصال التنظيمي في مدارسهم، وفيما إذا كانت هذه التوقعات 

تختلف عند املعلمين، سواء في املدارس األساسية أم املدارس الثانوية، 

وكذلك التعرف على أثر متغير للجنس، والعمر، والحالة االجتماعية، 

واملؤهل، والخبرة، على فاعلية االتصال التنظيمي، وتكونت عينة الدراسة 

( 63( معلًما ومعلمة في )334) من كل أفراد املجتمع األصلي وعددهم

مدرسة، ممن يعلمون في املدارس األساسية واملدارس الثانوية في مركز 

دينة أفيون، ويوساك في تركيا، واستخدمت استبانة طورت من قبل م

( لجمع البيانات بعد إجراء تعديل في صياغتها لتناسب 1997قورقن عام )

املعلمين، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت الدارسة 

نتائج أهمها: أن معدالت املعلمين جاءت مرتفعة على فاعلية االتصال 

مي، كما أشار معلمو املدارس األساسية والثانوية إلى أنهم أبلغوا بما التنظي

 بما نسبته 
ً
يجب القيام به في عملهم من قبل املدير تم إبالغهم شفويا

(، كما أظهرت %27(، وعبر واالجتماعات وورش العمل ما نسبته )55%)

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتوقعات املعلمين على 

لية االتصال التنظيمي يعزى للجنس أو الحالة االجتماعية، ووجود فاع

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لكل من الخبرة لصالح املعلمين األكثر 

 .خبرة، واملؤهل العلمي لصالح املعلمين ذوي املؤهل التعليمي األعلى

 [ بدراسة فاعلية عملية االتصال21وفي دراسة مشابهة قام الهزايمة ]      

اإلداري بين مستويات التربية ومديري املدارس، وكانت عينة الدراسة 

( مديًرا ومديرة، يمثلون املجتمع األصلي. واستخدمت 171مكونة من )

الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت 

( فقرة موزعة على أربعة مجاالت 52الباحثة بتطوير استبانة مكونة من )

 شفافية والوضوح، واالهتمام واملشاركة، وطرق ووسائل االتصال،هي: ال

والعالقات اإلنسانية واالجتماعية، وقد أظهرت الدراسة أن درجة فاعلية 

عملية االتصال اإلداري بين مديريات التربية ومديري املدارس كانت كبيرة 

 ذات داللة إحصائية بين 
ً
لجميع مجاالت الدراسة، وأن هناك فروقا

وسطات الحسابية لدرجة فاعلية عملية االتصال اإلداري بين املت

مديريات التربية ومديري املدارس تعزى إلى املديرية، والجنس، والخبرة، 

 ملتغير املؤهل العلمي لجميع مجاالت الدراسة باستثناء 
ً
كما أن هناك أثرا

 .مجال العالقات اإلنسانية واالجتماعية، ولصالح درجة الدكتوراه

[ دراسته للتعرف على وسائل االتصال اإلداري 22ا أجرى الهجان ]كم    

املستخدمة في مدارس التعليم العام في اململكة العربية السعودية، 

وكذلك التعرف على املعوقات التي تؤثر على فاعلية االتصال اإلداري في 

هذه املدارس، وذلك من وجهة نظر التربويين العاملين في املدارس، وتم 

ا ومعلمة، و)228ار عينة عشوائية من )اختي
ً
( مدير مدرسة، 102( معلمـ

واختار الباحث االستبانة كأداة للدارسة، وكان منهج الدراسة املنهج 

الوصفي التحليلي، وأظهرت الدراسة أن استخدام كل من وسائل االتصال 
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اإلداري الشفهية، والكتابية في مدارس التعليم العام بدرجة متوسطة، 

املتوسط النظري، وأن املعوقات الشخصية، والتنظيمية، والبيئية تفوق 

تؤثر في فعالية االتصال اإلداري بدرجة متوسطة، تفوق املتوسط 

النظري، كما أظهرت أن املعوقات التنظيمية تأتي في مقدمة العوامل التي 

تؤثر في فعالية االتصاالت اإلدارية في املدارس، تليها املعوقات الشخصية، 

 .املعوقات البيئية ثم

[ للتعرف على واقع 23وفي اإلطار نفسه جاءت دراسة باعيس ى ]      

ممارسة مديري املدارس ملهارات االتصال اللغوي مع املعلمين داخل 

املدرسة من وجهة نظر مديري املدارس االبتدائية، ومعلميها، ومشرفي 

حليلي، وقد تم اإلدارة املدرسية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي الت

، واستخدم الباحث استبانة ذات 759اختيار عينة مكونة من )
ً
( فردا

 واضًحا حول واقع ممارسة 
ً
محورين، وأظهرت الدراسة أن هناك اختالفا

مديري املدارس ملهارات االتصال اللغوي مع املعلمين داخل املدرسة، وأن 

 مهًما في تفعيل عمل
ً
ية االتصال مع مهارات االتصال اللغوي تؤدي دورا

 .املعلمين داخل املدرسة

دراسته للتعرف على مدى فاعلية وسائل  Harrison [24] كما وأجرى         

االتصال املختلفة في اتخاذ القرارات وتحسين األداء، وقام باستخدام 

( استبانة على املوظفين أصحاب 264املنهج الوصفي التحليلي، ووزع )

توصل إلى أن االتصال الكتابي من أفضل املناصب اإلدارية العليا، و 

، وأنه يوجد اهتمام كبير (Harrisn)  الوسائل املستخدمة في عملية

باالتصال اإللكتروني، باإلضافة إلى الوسائل الشفوية، وغير اللفظية، 

التي ال تزال تستخدم في املنظمات، وأن جودة املعلومات أو البيانات 

االتصال. وأوص ى بتحسين مهارات  تعتمد على الوسيلة املستخدمة في

الحكومة  (Harrisn) االتصال لجميع العاملين في املنظمات، وتبني مفهوم

اإللكترونية، وتعزيز العالقات بين العاملين داخل املنظمات، والعمل على 

عقد اجتماعات بين القادة واملرؤوسين بشكل دوري ملناقشة املعيقات 

 .ملنظمة، والعمل على إيجاد حلول لهاالتي تحد من كفاءة االتصال في ا

[، فقد هدفت إلى التعرف على اتجاهات شاغلي 25أما دراسة خلوف ]     

الوظائف الحكومية في الدوائر الحكومية في محافظة أربد نحو مستوى 

فاعلية االتصال السائد عن طريق التعرف على مدى توافر الخصائص في 

ة، والتوقيت املناسب، واالهتمام نظام االتصال السائد، وهي: الشفافي

واملشاركة، واختيار وسيلة االتصال املناسبة. واستخدمت الدراسة املنهج 

الوصفي التحليلي، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن درجة 

املوافقة العامة ألفراد مجتمع الدراسة نحو مستوى فاعلية االتصال 

ت الدراسة في نظام االتصال اإلداري بدرجة عالية نسبًيا، أما مجاال 

السائد في الدوائر الحكومية في محافظة أربد مرتبة تنازلًيا فهي كما يأتي: 

الشفافية، والتوقيت املناسب، واختيار وسيلة االتصال املناسبة، 

 .واالهتمام واملشاركة

 :التعقيب على الدراسات السابقة

ها تتفق مع البحث الحالي بعد عرض الباحث للدراسات السابقة، يتضح أن

من حيث املوضوع العام، فهي تتناول موضوع أساليب االتصال اإلداري 

 أنها تختلف من حيث تناولها للموضوعات الفرعية، ولهذا 
ّ
في املدارس، إال

فقد حدد الباحث أوجه التشابه واالختالف بين البحث الحالي والدراسات 

 :السابقة على النحو التالي

الدراسات السابقة تناولت أساليب االتصال اإلداري في املدارس، معظم  -

، وخلوف Harrison [24] وهذا ما اتفق مع البحث الحالي، ما عدا دراستي

 .[، اللتين تناولتا فاعلية وسائل االتصال في الدوائر الحكومية25]

ثانوي( للبنين  -تناول البحث الحالي مدارس التعليم العام )أساس ي -

 [20] ودراسة [،4ت، واتفق هذا البحث مع دراسة حراحشه ]والبنا

Gunby[ واختلف هذا 22[، ودراسة الهجان ]21، ودراسة الهزايمة ،]

[، اللتين استهدفتا 23[، ودراسة باعيس ى ]1البحث مع دراستي املطرفي ]

[، التي استهدفت 19املرحلة االبتدائية فقط، ومع دراسة نصر هللا ]

 .املرحلة املتوسطة

اختلف البحث الحالي مع جميع الدراسات السابقة فيما يتعلق  -

باملنهجية، حيث استخدم املنهج الوصفي املسحي، بينما استخدمت جميع 

 .الدراسات السابقة املنهج الوصفي التحليلي

 :منهجية البحث وإجراءاته امليدانية

 دراسةمنهج الأ. 

اعتماد أحد أساليب املنهج في ضوء طبيعة البحث وأهدافه، فقد تم      

الوصفي )املسحي(، الستطالع رؤية املعلمين حول فاعلية أساليب 

 .االتصال اإلداري في املدارس

 دراسةمجتمع الب. 

تكون مجتمع البحث من جميع معلمي ومعلمات مدارس التعليم العام 

( 18578الثانوية( بأمانة العاصمة صنعاء، والبالغ عددهم ) –)األساسية 

ا ومعلمة، موزعين على عدد من املدارس، البالغ عددها )معل
ً
( 597مـ

 ].26مدرسة، بحسب مؤشرات التعليم ]

 دراسةعينة الج. 

تم اختيار عينة طبقية، ثم عينة عشوائية بسيطة، ممثلة من مجتمع       

( مدرسة، من مختلف مديريات أمانة 20البحث، تم اختيارها من)

ا ومعلمة، من 400عينة البحث) العاصمة صنعاء، حيث بلغ حجم
ً
( معلمـ

مختلف التخصصات العلمية، وزعت عليهم االستبانات من قبل الباحث، 

( استبانة، ولهذا تم 12( استبانة، والفاقد )388أعيد منها ما مجموعه )

 ومعلمة، أي بنسبة )388اعتماد عينة البحث )
ً
( من مجتمع %2.1( معلما

 :خصائص الديموغرافية لعينة البحثالبحث، والجدول التالي يوضح ال

 

 

 

 

 

 



6102017 

8 

 1 جدول 

 يبين الخصائص الديموغرافية لعينة البحث

 النسبة العدد الفئة املتغير م

 %51 196 بنات النوع االجتماعي 1

 %49 192 بنين

 %100 388 املجموع

 %25 98 دبلوم املؤهل العلمي 2

 %75 290 بكالوريوس

 %100 388 املجموع

 %48 188 أساس ي املرحلة الدراسية التي يدرسها املعلمون  3

 %52 200 ثانوي 

 %100 388 املجموع

 %13 50 سنوات فأقل 5 سنوات الخبرة في التدريس 4

 %48 185 سنوات 6-10

 %39 153 سنوات 10أكثر من 

 %100 388 املجموع

 دراسةال أداةد. 

 استبانة تصميم تم تساؤالته، عن واإلجابة البحث أهداف لتحقيق

 
ً
 كدراسة السابقة الدراسات وعلى العالقة، ذات األدبيات على اعتمادا

 ،[22] الهجان ،[21] الهزايمة ،Gunby [20] ،]4] حراحشه ،[1] املطرفي

 الخصائص تضمن األول  الجزء: جزأين من تكونت وقد ،[25] خلوف

 العلمي، واملؤهل االجتماعي، النوع) وهي العينة، ألفراد الديموغرافية

 الثاني والجزء ،(الخبرة وسنوات املعلمون، يدرسها التي الدراسية واملرحلة

 بفقراتها األربعة محاورها من تحتويه وما املغلقة، االستبانة من تكون 

 أساليب فاعلية عن واملعلمات املعلمين اتجاهات تقيس التي( 34)الـ

 في مرفق هو كما العام، التعليم مدارس مديري  لدى اإلداري  االتصال

 أوزان لتحديد الخماس ي ليكرت مقياس على االعتماد تم وقد امللحق،

 – قليلة – متوسطة – كبيرة – جًدا كبيرة: )اآلتي النحو على اإلجابات

 (.جًدا قلية

 من الحاسوب، إلى البيانات وإدخال ترميز تم: الفاعلية درجة وملعرفة

 ،(والعليا الدنيا الحدود) الخماس ي ليكرت مقياس خاليا تحديد خالل

 على تقسيمه ثم ،(4=1-5) املدى حساب تم البحث محاور  في املستخدم

 بعد ،(0.80=4/5) أي الصحيح الخلية طول  على للحصول  الخاليا عدد

 املقياس بداية أو)املقياس في قيمة أقل إلى القيمة هذه إضافة تم ذلك

 وهكذا الخلية، لهذه األعلى الحد لتحديد وذلك ،(الصحيح الواحد وهي

 :كالتالي الخاليا طول  أصبح

 .املحور  فقرات من فقرة كل نحو( جًدا قليلة) يمثل 1.80 إلى 1 من -

 .املحور  فقرات من فقرة كل نحو( قليلة) يمثل 2.60 إلى 1.81 من -

 .املحور  فقرات من فقرة كل نحو( متوسطة) يمثل 3.40 إلى 2.61 من -

 .املحور  فقرات من فقرة كل نحو( كبيرة) يمثل 4.20 إلى 3.41 من -

 .املحور  فقرات من فقرة كل نحو( جًدا كبيرة) يمثل 5.00 إلى 4.21 من -

 من عدد على األولية صورتها في اإلستبانة عرض تم: اإلستبانة صدق -5

 التربوي  والتخطيط اإلدارة قسم في واالختصاص الخبرة ذوي  من املحكمين

 التربوي، والتطوير البحوث ومركز صنعاء، جامعة – التربية كلية –

 .البحث محاور  لقياس الفقرات مالءمة مدى من للتأكد

 معادلة على باالعتماد األداة ثبات من التحقق تم: األداة ثبات -6

 الثبات معامل قيم حساب تم وقد الداخلي، لالتساق( ألفا كرومباخ)

 القيمة وهذه ،(0.86)املعامل قيمة وكانت ككل، للمقياس البحث ملحاور 

 والجدول  البحث، ألغراض صالحة تجعلها لألداة، عاٍل  ثبات عن تعبر

 محاور  من محور  لكل ألفا كرونباخ باستخدام الثبات معامل يوضح التالي

 :األداة

 2 جدول 

 ألفا كرونباخ طريقة حسب البحث محاور  ثبات معامالت يبين

 معامل الثبات املحور  م

 0.85 الشفافية 1

 0.88 املشاركة 2

 0.81 التوقيت املناسب 3

 0.91 وسائل االتصال املستخدمة 4

 0.86 الثبات العام للمحاور ككل                          

 نتائجال .5

  النتائج عرض تم 
ً
 :التالي النحو على البحث ألسئلة وفقـا

 درجة ما: "السؤال نص: األول  الفرعي بالسؤال املتعلقة النتائج: أوال

 بأمانة العام التعليم مدارس مديري  لدى اإلداري  االتصال أساليب فاعلية

 ."املعلمين؟ نظر وجهة من صنعاء العاصمة
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 الحسابية، املتوسطات استخراج تم السؤال، هذا عن لإلجابة 

 كما املحاور، لجميع البحث، عينة أفراد الستجابة املعيارية واالنحرافات

 :التالي بالجدول  موضح هو

 3 جدول 

 الحسابي املتوسط حسب للمحاور  التنازلي الترتيب يبين

 درجة الفاعلية الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املحور 

 قليلة 1 0.67 1.85 التوقيت املناسب

  2 0.66 1.64 الشفافية
ً
 قليلة جدا

  3 0.59 1.59 وسائل االتصال املستخدمة
ً
 قليلة جدا

  4 0.64 1.45 املشاركة
ً
 قليلة جدا

    0.64 1.63 املحاور ككل
ً
 قليلة جدا

 :يأتي ما السابق، الجدول  من يالحظ

 معياري  وانحراف ،(1.63) حسابي متوسط على ككل املحاور  حصلت -

 مديري  لدى اإلداري  االتصال أساليب فاعلية درجة وكانت ،(0.64)

  قليلة)صنعاء العاصمة بأمانة العام التعليم مدارس
ً
 (.جدا

 حسابي بمتوسط األولى املرتبة على ،"املناسب التوقيت" محور  حصل -

 على ،"الشفافية" محور  حصل بينما ،(0.67) معياري  وبانحراف ،(1.85)

 كما ،(0.66) معياري  وبانحراف ،(1.64) حسابي بمتوسط الثانية املرتبة

 بمتوسط الثالثة املرتبة على ،"املستخدمة االتصال وسائل" محور  حصل

 فقد ،"املشاركة" محور  أما ،(0.59) معياري  وبانحراف ،(1.59) حسابي

 وبانحراف ،(1.45) حسابي بمتوسط واألخيرة الرابعة املرتبة على حصل

 (.0.64) معياري 

 املدرسية اإلدارات معظم أن أعاله، املوضحة النتائج خالل من ويتضح      

 التنظيمي الهيكل في أو اإلداري، العمل في الكافية الخبرة تمتلك ال قد

 يتمكن ال حيث العمل، تحكم التي والتعليمات األنظمة أو للمدرسة،

 كما التعليمات، بتنفيذ يكتفي وإنما االتصال، في قدراته إبراز من املدير

 مديري  معظم لدى االتصال مهارات في ضعف وجود إلى السبب يعزى 

 .صنعاء العاصمة بأمانة العام التعليم مدارس

 الحسابي املتوسط حسب حدة، على كل املحاور  لنتائج عرض يلي وفيما 

 :اآلتي النحو على وذلك البحث، عينة أفراد الستجابة املعياري  واالنحراف

 حساب تم العينة، أفراد استجابة ملعرفة(: الشفافية) :األول  املحور 

 هو كما املحور، فقرات على املعياري، واالنحراف الحسابي املتوسط

 :اآلتي بالجدول  موضح

 4 جدول 

  مرتبة( الشفافية)ملحور  املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط يبين
 
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

 درجة الفاعلية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الترتيب م

 قليلة 0.74 2.21 السهولة في االتصال عند الحاجة. 1 1

 قليلة 0.86 2.05 املصداقية في املعلومات الواردة بالرسالة. 2 3

  0.55 1.53 القيام بشرح القرارات التي يتم اتخاذها. 3 6
ً
 قليلة جدا

  0.62 1.43 السهولة في تقديم املعلومات. 4 2
ً
 قليلة جدا

  0.61 1.42 التركيز على أبرز النقاط الرئيسة أثناء االتصال بهم. 5 4
ً
 قليلة جدا

  0.59 1.18 التعبير عن الرسالة بشكل واضح. 6 5
ً
 قليلة جدا

  0.66 1.64 املحور ككل
ً
 قليلة جدا

 :اآلتي يتضح السابق الجدول  من

 التعليم مدارس مديري  لدى اإلداري  االتصال أساليب فاعلية درجة أن -

 بمجملها كانت( الشفافية) بمحور  يتعلق فيما العاصمة بأمانة العام

  قليلة)
ً
 وبانحراف ،(1.64)املحور  لهذا العام املتوسط بلغ حيث ،(جدا

 تجانس يعني مما صحيح، واحد من أقل قيمة وهي ،(0.66) بلغ معياري 

 اإلداري  االتصال أساليب فاعلية لدرجة تقديرهم في البحث مجتمع أفراد

 .املحور  هذا تجاه العام التعليم مدارس مديري  لدى

 عند االتصال في السهولة" على تنص التي( 1) رقم الفقرة ظهرت -

 املعلومات في املصداقية" على تنص التي( 3) رقم والفقرة ،"الحاجة

 مديري  لدى اإلداري  االتصال فاعلية على دالتين ،"بالرسالة الواردة

 الحسابي املتوسط تراوح حيث ،"قليلة" بدرجة العام التعليم مدارس

( 0.86 ،0.74) معياري  وبانحراف الترتيب، على( 2.05 ،2.21) للفقرتين

 .الترتيب على

 اإلداري  االتصال أساليب فاعلية على الدالة الفقرات بقية ظهرت بينما -

 تراوحت ،"جدا قليلة" بدرجة العام التعليم مدارس مديري  لدى

 بين تراوحت معيارية وبانحرافات ،(1.42-1.18)بين الحسابية متوسطاتها

(0.59-0.61.) 

 حصل الشفافية محور  أن أعاله، املوضحة النتائج خالل من ويتضح      

، قليلة فاعلية درجة على
ً
 التعليم مدارس مديري  أن إلى يعزى  ربما جدا

 مدير أعمال من لكثير السرية في يبالغون  صنعاء، العاصمة بأمانة العام

 أعمال من لكثير السرية في املبالغة بأن النتيجة هذه وتفسر املدرسة،

 ال صنعاء، العاصمة أمانة في املدارس مديري  تجعل املدرسة، مدير

 أساليب فاعلية من يحد مما العمل، في الشفافية ألسلوب يميلون 

 .املدرسة ملدير اإلداري  االتصال

 ودراسة ،[1] املطرفي دراسة إليه أشارت عما البحث هذا نتائج اختلفت 

[20] Gunby، توصلت التي ،[25] خلوف ودراسة ،[21] الهزايمة ودراسة 
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 بمحور  يتعلق بما اإلداري، االتصال أساليب فاعلية درجة أن إلى

 ".كبيرة" كانت( الشفافية)

 حساب تم العينة، أفراد استجابة ملعرفة(: املشاركة:)الثاني املحور 

 هي كما املحور، فقرات على املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط

 :اآلتي بالجدول  موضحة

 5  جدول 

  مرتبة( املشاركة) ملحور  املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط يبين
 
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

 درجة الفاعلية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الترتيب م

 قليلة 0.91 1.91 قراراته للتأكد من مدى تطبيقها.متابعة  1 11

  0.61 1.77 التفاعل مع املالحظات التي يبديها املعلمين. 2 12
ً
 قليلة جدا

  0.49 1.69 التشجيع على التجديد واالبتكار. 3 9
ً
 قليلة جدا

  0.59 1.60 تقبل الرسائل املوجهة من قبل املعلمين. 4 14
ً
 قليلة جدا

  0.62 1.51 الفرصة للمعلمين لالشتراك في صناعة القرار.إتاحة  5 18
ً
 قليلة جدا

  0.91 1.47 إتاحة الفرصة للمعلمين في اختيار املواد التي يرغبون في تدريسها. 6 17
ً
 قليلة جدا

  0.49 1.42 التشجيع على تبادل املعلومات بين املعلمين. 7 13
ً
 قليلة جدا

  0.81 1.38 االهتمام باقتراحات املعلمين. 8 8
ً
 قليلة جدا

  0.48 1.19 إتاحة الفرصة للمعلمين باختيار املراحل التي يرغبون في تدرسيها. 9 16
ً
 قليلة جدا

  0.69 1.15 إشراك املعلمين في النقاش أثناء االجتماعات. 10 7
ً
 قليلة جدا

 قليلة  0.51 1.13 مشاركة املعلمين في تأمين احتياجات الغرفة الخاصة بهم. 11 15
ً
 جدا

  0.53 1.12 االهتمام باملناسبات الخاصة للمعلمين. 12 10
ً
 قليلة جدا

  0.64 1.45 املحور ككل
ً
 قليلة جدا

 :اآلتي يتضح السابق الجدول  من

 التعليم مدارس مديري  لدى اإلداري  االتصال أساليب فاعلية درجة أن -

 بمجملها كانت ،(املشاركة) بمحور  يتعلق فيما العاصمة، بأمانة العام

  قليلة)
ً
 وبانحراف ،(1.45)املحور  لهذا العام املتوسط بلغ حيث ،(جدا

 تجانس يعني مما صحيح، واحد من أقل قيمة وهي ،(0.64) بلغ معياري 

 اإلداري  االتصال أساليب فاعلية لدرجة تقديرهم في البحث مجتمع أفراد

 .املحور  هذا تجاه العام التعليم مدارس مديري  لدى

 مدى من للتأكد قراراته متابعة" على تنص التي( 11) رقم الفقرة ظهرت -

 مدارس مديري  لدى اإلداري  االتصال أساليب فاعلية على دالة ،"تطبيقها

 ،(1.91) الحسابي متوسطها بلغ حيث ،"قليلة" بدرجة العام التعليم

 (.0.91) معياري  وبانحراف

 اإلداري  االتصال أساليب فاعلية على الدالة الفقرات بقية ظهرت بينما -

  قليلة" بدرجة العام التعليم مدارس مديري  لدى
ً
 تراوحت ،"جدا

 بين تراوحت معيارية وبانحرافات ،(1.77-1.13) بين الحسابية متوسطاتها

(0.51-0.61.) 

 حصل املشاركة محور  أن أعاله، املوضحة النتائج خالل من ويتضح       

، قليلة فاعلية درجة على
ً
 التعليم مدارس مديري  أن إلى يعزى  ربما جدا

 املعلمين مشاركة تفعيل على يحرصون  ال صنعاء، العاصمة بأمانة العام

 ال ولذلك يتخذونها، التي للقرارات ودعمهم املدرس ي العمل جهود في

 كما االجتماعات، أثناء النقاش في املعلمين إشراك على يحرصون  نجدهم

 خاصة املعلمين، آراء أهمية من الرغم على املعلمين، باقتراحات يهتمون  ال

 عملهم واقع من املدرس ي العمل واقع بمعرفة يتمتعون  املعلمين وأن

 بالعالقات وال املعلمين، باقتراحات يهتمون  نجدهم ال ولذلك التدريس ي،

 وتفسر. واالبتكار االبداع على املعلمين بتشجيع وال املعلمين، مع اإلنسانية

  هناك أن النتيجة هذه
ً
 واملعلمين، املدرسة مدير بين العالقة في ضعفا

 أساليب فاعلية من يحد مما التواصل، في الطرفين رغبة من تقلل

 .املدرسة ملدير اإلداري  االتصال

 ودراسة ،[1] املطرفي دراسة إليه أشارت عما البحث هذا نتائج اختلفت     

 فاعلية درجة أن إلى توصلت التي ،[25] خلوف ودراسة ،[22] الهجان

 لهذا" متوسطة" كانت املدارس مديري  لدى اإلداري  االتصال أساليب

 ،[21] الهزايمة ودراسة ، Gunby [20]دراسة مع اختلفت كما املحور،

 ".كبيرة" كانت اإلداري  االتصال أساليب فاعلية درجة أن إلى توصلتا اللتين

 تم العينة، أفراد استجابة ملعرفة(: املناسب التوقيت) :الثالث املحور 

 كما املحور، فقرات على املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط حساب

 :اآلتي بالجدول  موضحة هي

  مرتبة( املناسب التوقيت)ملحور  املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط يبين 6  جدول 
 
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

 درجة الفاعلية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الترتيب م

 قليلة 0.91 1.97 إعطاء املعلمين الوقت الكافي إلبداء اآلراء عند االتصال بهم. 1 22

 قليلة 0.73 1.96 اختيار وسيلة االتصال املناسبة للوقت املطلوب للرسالة. 2 21

 قليلة 0.48 1.90 اختيار الوقت املناسب عند االتصال باملعلمين. 3 23

 قليلة 0.69 1.84 تزويد املعلمين باملعلومات في الوقت املناسب. 4 19

  0.55 1.56 االلتزام بالزمن املحدد له بالتحدث أثناء االجتماعات. 5 20
ً
 قليلة جدا

 قليلة 0.67 1.85 املحور ككل
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 :اآلتي يتضح السابق الجدول  من

 التعليم مدارس مديري  لدى اإلداري  االتصال أساليب فاعلية درجة أن -

 كانت ،(املناسب التوقيت) بمحور  يتعلق فيما العاصمة، بأمانة العام

 وبانحراف ،(1.85) املحور  لهذا العام املتوسط بلغ حيث ،(قليلة) بمجملها

 تجانس يعني مما صحيح، واحد من أقل قيمة وهي ،(0.67) بلغ معياري 

 اإلداري  االتصال أساليب فاعلية لدرجة تقديرهم في البحث مجتمع أفراد

 .املحور  هذا تجاه العام التعليم مدارس مديري  لدى

 له املحدد بالزمن االلتزام" على تنص التي( 20) رقم الفقرة ظهرت -

 اإلداري  االتصال أساليب فاعلية على دالة ،"االجتماعات أثناء بالتحدث

  قليلة" بدرجة العام التعليم مدارس مديري  لدى
ً
 بلغ حيث ،"جدا

 (.0.55) معياري  وبانحراف ،(1.56) الحسابي متوسطها

 اإلداري  االتصال أساليب فاعلية على الدالة الفقرات بقية ظهرت بينما -

 متوسطاتها تراوحت ،"قليلة" بدرجة العام التعليم مدارس مديري  لدى

-0.69) بين تراوحت معيارية وبانحرافات ،(1.97-1.84) بين الحسابية

0.91.) 

 املناسب التوقيت محور  أن أعاله، املوضحة النتائج خالل من ويتضح       

 التعليم مدارس مديري  أن إلى يعزى  ربما قليلة، فاعلية درجة على حصل

 املناسب الوقت تحديد أهمية يدركون  ال صنعاء، العاصمة بأمانة العام

 تنفيذ سرعة في تتمثل أهمية من له وملا باملعلومات، املعلمين لتزويد

 هذه لتوصيل املناسبة االتصال وسيلة باختيار وال عملهم، ملهام املعلمين

 ال نجدهم ولذلك االجتماعات، وقت محدودية يدركون  ال كما املعلومات،

 .االجتماعات أثناء بالتحدث له املحدد بالزمن االلتزام على يحرصون 

 ،[1] املطرفي دراسة إليه أشارت عما البحث هذا نتائج اختلفت

 التي ،[25] خلوف ودراسة ،[21] الهزايمة ودراسة ، Gunby [20]دراسة

 مديري  لدى اإلداري  االتصال أساليب فاعلية درجة أن إلى توصلت

 .املحور  لهذا" كبيرة" كانت املدارس

 أفراد استجابة ملعرفة(: املستخدمة االتصال وسائل:)الرابع املحور 

 فقرات على املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط حساب تم العينة،

 :اآلتي بالجدول  موضحة هي كما املحور،

 7  جدول 

  مرتبة( املستخدمة االتصال وسائل)ملحور  املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط يبين
 
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

 درجة الفاعلية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الترتيب م

 متوسطة 0.72 2.94 املقابالت املباشرة مع املعلمين. 1 24

 قليلة 0.62 2.41 املكاتبات الرسمية إلبالغ التعليمات. 2 25

 قليلة 0.48 2.31 املكاملات الهاتفية. 3 31

 قليلة 0.54 2.05 األفكار املكتوبة بتسلسل منطقي. 4 26

 قليلة 0.47 1.89 الزيارات امليدانية للحصول على معلومات أكثر دقة. 5 30

  0.81 1.49 التعبيرات غير اللفظية لجذب انتباه املعلمين. 6 32
ً
 قليلة جدا

  0.49 1.48 باملعلمين لتبادل األفكار.االجتماعات الدورية  7 29
ً
 قليلة جدا

  0.46 1.26 مهارة االستماع الستيعاب أفكار املعلمين. 8 28
ً
 قليلة جدا

  0.82 1.21 اإليماءات والحركات كوسيلة لالتصال. 9 34
ً
 قليلة جدا

  0.59 1.19 الجمل اللفظية القصيرة. 10 27
ً
 قليلة جدا

  0.49 1.15 تبادل املعلومات.البريد اإللكتروني في  11 33
ً
 قليلة جدا

  0.59 1.59 املحور ككل
ً
 قليلة جدا

 :اآلتي يتضح السابق الجدول  من

 التعليم مدارس مديري  لدى اإلداري  االتصال أساليب فاعلية درجة أن -

 ،(املستخدمة االتصال وسائل) بمحور  يتعلق فيما العاصمة، بأمانة العام

  قليلة) بمجملها كانت
ً
 ،(1.59) املحور  لهذا العام املتوسط بلغ حيث ،(جدا

 يعني مما صحيح، واحد من أقل قيمة وهي ،(0.59) بلغ معياري  وبانحراف

 االتصال أساليب فاعلية لدرجة تقديرهم في البحث مجتمع أفراد تجانس

 .املحور  هذا تجاه العام التعليم مدارس مديري  لدى اإلداري 

 ،"املعلمين مع املباشرة املقابالت" على تنص التي( 24) رقم الفقرة ظهرت -

 التعليم مدارس مديري  لدى اإلداري  االتصال أساليب فاعلية على دالة

 وبانحراف ،(2.94) الحسابي متوسطها بلغ حيث ،"متوسطة" بدرجة العام

 (.0.72) معياري 

 االتصال أساليب فاعلية على دالة ،(30 ،26 ،31 ،25) الفقرات ظهرت -

 تراوحت ،"قليلة" بدرجة العام التعليم مدارس مديري  لدى اإلداري 

 بين تراوحت معيارية وبانحرافات ،(2.41-1.89)بين الحسابية متوسطاتها

(0.47- 0.62.) 

 لدى اإلداري  االتصال أساليب فاعلية على دالة الفقرات بقية ظهرت -

  قليلة" بدرجة العام التعليم مدارس مديري 
ً
 متوسطاتها تراوحت ،"جدا

-0.49) بين تراوحت معيارية وبانحرافات ،(1.49-1.15) بين الحسابية

0.81.( 

 فاعلية مالمح أبرز  أن أعاله، املوضحة النتائج خالل من ويتضح      

 بأمانة العام التعليم مدارس مديري  لدى املستخدمة االتصال وسائل

 هذه وتفسر باملعلمين، املباشرة املقابالت في تتمثل صنعاء، العاصمة

 في تسهم املباشرة، املقابلة أن يدركون  املدارس مديري  بأن النتيجة

 ولذلك حوله، دقيقة معلومات على والحصول  العمل، بواقع التعريف

 .باملعلمين املباشرة املقابالت على يحرصون  نجدهم

 ودراسة ،[1] املطرفي دراسة إليه أشارت عما البحث هذا نتائج اختلفت 

 ودراسة ،[21] الهزايمة ودراسة ،Gunby [20] دراسة ،[4] حراحشه
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 اإلداري  االتصال أساليب فاعلية درجة أن إلى توصلت التي ،[25] خلوف

 .املحور  لهذا" كبيرة" كانت املدارس مديري  لدى

ا
ً
 هناك هل: السؤال نص: الثاني الفرعي بالسؤال املتعلقة النتائج: ثانيـ

 استجابات بين (α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق

 النوع:)التالية املتغيرات بحسب البحث محاور  تجاه البحث عينة أفراد

 – املعلمون  يدرسها التي الدراسية املرحلة -العلمي املؤهل –االجتماعي

 .؟(الخبرة سنوات

 واختبار ،(T- TEST) اختبار استخدام تم السؤال، هذا على لإلجابة 

(Scheffe)، وذلك البحث، متغيرات وفق البحث، عينة أفراد الستجابات 

 :التالي النحو على

 داللة ملعرفة ،(T- TEST) اختبار استخدام تم: االجتماعي النوع متغير -أ

 تجاه االجتماعي، النوع ملتغير البحث عينة أفراد استجابات بين الفروق

 :اآلتي الجدول  في موضح هو كما البحث، محاور 

 8جدول 

 البحث محاور  تجاه االجتماعي النوع ملتغير  البحث عينة استجابات بين الفروق داللة يبين

 مستوى الداللة (Tقيمة ) درجة الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي النوع االجتماعي املحور 

 0.6 1.85 386 0.75 1.56 بنين الشفافية

 0.68 1.60 بنات

 0.08 1.25- 386 0.55 1.72 بنين املشاركة

 0.49 1.92 بنات

 0.14 3.04 386 0.83 1.89 بنين التوقيت املناسب

 0.77 1.79 بنات

 0.06 1.54 386 0.71 1.68 بنين وسائل االتصال املستخدمة

 0.67 1.94 بنات

 0.92 2.45 386 0.71 1.71 بنين املحاور ككل

 0.65 1.32 بنات

 إحصائية، داللة ذات فروق توجد ال: أنه يتضح السابق، الجدول  من     

 محاور  تجاه االجتماعي، النوع ملتغير البحث عينة أفراد استجابات بين

 ككل املحاور  إجمالي مستوى  على (T) قيمة بلغت حيث ككل، البحث

 ،(0.05) الداللة حد من أكبر وهي ،(0.92) اإلحصائية وداللتها ،(2.45)

 فاعلية ضعف أن على البحث عينة أفراد استجابات اتفاق إلى يعزى  وهذا

 باختالف تختلف ال العام، التعليم مدارس مديري  لدى اإلداري  االتصال

 أن إلى يعزى  كما بنات، مدرسة أم بنين مدرسة سواء االجتماعي، النوع

 يعيشون  جنسهم، عن النظر وبغض املدارس، في واملديرات املديرين

 
ً
 .والتعليمات األنظمة لنفس ويخضعون  املدرسة، داخل متشابهة ظروفا

 ،[22] الهجان ودراسة ،[1] املطرفي دراسة مع البحث هذا نتائج اتفقت 

 دراسة نتيجة مع النتائج هذه اختلفت بينما ؛ Gunby [20]دراسة

 ].4] حراحشه ودراسة ،[21] الهزايمة

 داللة ملعرفة ،(T- TEST) اختبار استخدام تم: العلمي املؤهل متغير -ب

 تجاه العلمي، املؤهل ملتغير البحث عينة أفراد استجابات بين الفروق

 :اآلتي الجدول  في موضح هو كما البحث، محاور 

 9جدول 

 البحث محاور  تجاه العلمي املؤهل ملتغير  الدراسة عينة استجابات بين الفروق داللة يبين

 مستوى الداللة (Tقيمة ) درجة الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املؤهل العلمي املحور 

 1.14 2.55 386 0.81 1.42 دبلوم الشفافية

 0.79 1.51 بكالوريوس

 0.43 3.12 386 0.67 1.21 دبلوم املشاركة

 0.69 1.08 بكالوريوس

 0.80 2.45 386 0.72 1.19 دبلوم التوقيت املناسب

 0.69 1.25 بكالوريوس

 0.08 1.88 386 0.51 1.24 دبلوم وسائل االتصال املستخدمة

 0.49 1.31 بكالوريوس

 0.15 1.89 386 0.68 1.27 دبلوم املحاور ككل

 0.67 1.29 بكالوريوس

 إحصائية، داللة ذات فروق توجد ال: أنه يتضح السابق، الجدول  من     

 محاور  تجاه العلمي املؤهل ملتغير البحث عينة أفراد استجابات بين

 ككل املحاور  إجمالي مستوى  على (T) قيمة بلغت حيث ككل، البحث

 ،(0.05) الداللة حد من أكبر وهي ،(0.15) اإلحصائية وداللتها ،(1.89)

 فاعلية ضعف أن على البحث عينة أفراد استجابات اتفاق إلى يعزى  وهذا

 باختالف تختلف ال العام، التعليم مدارس مديري  لدى اإلداري  االتصال

 .العلمي املؤهل
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 دراسة مع واختلفت ،[1] املطرفي دراسة مع البحث هذا نتائج اتفقت 

 رؤية بين إحصائية داللة ذات فروق وجود بينتا واللتين ،[22] الهجان

 كما والكتابية، الشفهية اإلداري  االتصال وسائل من كل إزاء العينة أفراد

 املؤهل ذوي  املعلمين أن إلى توصلت التي ، Gunby [20]دراسة مع اختلفت

 ومع األقل، املؤهل ذوي  املعلمين من أعلى درجات حققوا األعلى التعليمي

  أظهرت التي ،[21] الهزايمة دراسة
ً
 املؤهل ملتغير إحصائية دالة فروقا

 .الدكتوراه درجة ولصالح العلمي

 -T) اختبار استخدام تم: املعلمون  يدرسها التي الدراسية املرحلة متغير -ج

TEST)، ملتغير البحث عينة أفراد استجابات بين الفروق داللة ملعرفة 

 هو كما البحث، محاور  تجاه املعلمون، يدرسها التي الدراسية املرحلة

 :اآلتي الجدول  في موضح

 10جدول 

 البحث محاور  تجاه املعلمون  يدرسها التي الدراسية املرحلة ملتغير  البحث عينة استجابات بين الفروق داللة يبين

 مستوى الداللة (Tقيمة ) درجة الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املرحلة الدراسية  املحور 

 0.11 3.5 - 386 0.76 1.67 أساس ي الشفافية

 0.72 1.82 ثانوي 

 0.92 1.59 386 0.69 1.62 أساس ي املشاركة

 0.64 1.71 ثانوي 

 0.08 2.51 386 0.58 1.59 أساس ي التوقيت املناسب

 0.61 1.61 ثانوي 

 0.67 2.55 - 386 0.48 1.29 أساس ي االتصال املستخدمةوسائل 

 0.51 1.33 ثانوي 

 1.89 2.36 386 0.63 1.54 أساس ي املحاور ككل

 0.62 1.61 ثانوي 

 إحصائية، داللة ذات فروق توجد ال: أنه يتضح السابق، الجدول  من      

 يدرسها التي الدراسية املرحلة ملتغير البحث عينة أفراد استجابات بين

 مستوى  على (T) قيمة بلغت حيث ككل، البحث محاور  تجاه املعلمون،

 حد من أكبر وهي ،(1.89) اإلحصائية وداللتها ،(2.36) ككل املحاور  إجمالي

 على البحث عينة أفراد استجابات اتفاق إلى يعزى  وهذا ،(0.05) الداللة

 ال العام، التعليم مدارس مديري  لدى اإلداري  االتصال فاعلية ضعف أن

 مرحلة سواء املعلمون، يدرسها التي الدراسية املرحلة باختالف تختلف

 .ثانوية مرحلة أم أساسية

 داللة ملعرفة ،(Scheffe) اختبار استخدام تم: الخبرة سنوات متغير -د

 تجاه الخبرة، سنوات ملتغير البحث عينة أفراد استجابات بين الفروق

 :اآلتي الجدول  في موضح هو كما البحث، محاور 

 11جدول 

 البحث محاور  تجاه الخبرة سنوات ملتغير  البحث عينة استجابات بين الفروق داللة يبين

مستوى  (Fقيمة ) االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي سنوات الخبرة املحور 

 الداللة

 (Scheffeاتجاه الفروق )

 ال توجد 0.19 0.92 0.67 1.59 سنوات فأقل 5 الشفافية

 0.66 1.49 سنوات 10 – 6

 0.59 1.69 سنوات 10أكثر من 

 ال توجد 0.09 0.18 0.70 1.44 سنوات فأقل 5 املشاركة

 0.62 1.42 سنوات 10 – 6

 0.66 1.51 سنوات 10أكثر من 

 ال توجد 0.07 1.42 0.49 1.50 سنوات فأقل 5 املناسبالتوقيت 

 0.56 1.42 سنوات 10 – 6

 0.55 1.39 سنوات 10أكثر من 

 ال توجد 0.28 0.44 0.42 1.19 سنوات فأقل 5 وسائل االتصال املستخدمة

 0.51 1.11 سنوات 10 – 6

 0.44 1.34 سنوات 10أكثر من 

 ال توجد 0.17 0.62 0.57 1.14 فأقلسنوات  5 املحاور ككل

 0.59 1.36 سنوات 10 – 6

 0.56 1.48 سنوات 10أكثر من 
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 إحصائية، داللة ذات فروق توجد ال: أنه يتضح السابق، الجدول  من     

 محاور  تجاه الخبرة، سنوات ملتغير البحث عينة أفراد استجابات بين

 أن على البحث عينة أفراد استجابات اتفاق إلى يعزى  وهذا ككل، البحث

 ال العام، التعليم مدارس مديري  لدى اإلداري  االتصال فاعلية ضعف

 .الخبرة سنوات باختالف تختلف

 الهجان ودراسة ،[1] املطرفي دراسة مع البحث هذا نتائج اتفقت      

 ودراسة ، Gunby [20]دراسة نتيجة مع النتائج هذه اختلفت بينما ،[22]

 تعزى  إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى أشارتا اللتين ،[21] الهزايمة

 من أعلى درجات حققوا خبرة األكثر املعلمين إن حيث الخبرة، لسنوات

 .التنظيمي االتصال فاعلية في الخبرة حديثي املعلمين

 التوصيات. 6

 :باآلتي الباحث يوص ي البحث، إليها توصل التي النتائج ضوء في

 بأمانة العام التعليم مدارس مديري  توعية: الشفافية بمحور  يتعلق فيما -

 .املدرسة مدير أعمال من لكثير السرية في املبالغة بعدم صنعاء، العاصمة

 مدارس ملديري  تدريبية برامج تنظيم: املشاركة بمحور  يتعلق فيما -

 االتصال مهارات لديهم تنمي صنعاء، العاصمة بأمانة العام التعليم

 املدرسية، القرارات أهمية على فيها والتركيز معلميهم، وبين بينهم الفّعال

 .فيها املعلمين مشاركة وأثر

 العام التعليم مدارس مديري  على: املناسب التوقيت بمحور  يتعلق فيما -

 مع االتصال عملية في املناسب الوقت اختيار صنعاء، العاصمة بأمانة

 .الوقت إلدارة األمثل االستغالل إلى باإلضافة معلميهم،

 بوسائل االهتمام ضرورة: املختلفة االتصال وسائل بمحور  يتعلق فيما -

 أساليب من كأسلوب واستخدامها اإلنترنت، كشبكة املختلفة، االتصال

 .والعكس واملعلمين املدارس مديري  بين االتصال،

 طرح إلى وتوصياته البحث هذا نتائج تؤدي أن الباحث يأمل: املقترحات

 :منها الخصب، امليدان هذا في يقترحها جديدة بحثية موضوعات

 ومقارنة األخرى، اليمنية املحافظات على تطبق مماثلة أبحاث إجراء -1

 .الحالي البحث مع نتائجها

 التعليم مدارس في اإلداري  االتصال فاعلية معوقات عن بحث إجراء -2

 .يمنية محافظة بكل العام

 مدارس مديري  لدى اإلداري  االتصال تطوير بعنوان بحث إجراء -3

 .اإللكترونية اإلدارة ضوء في صنعاء العاصمة بأمانة العام التعليم

 العام التعليم مدارس في اإلداري  االتصال تطوير بعنوان بحث إجراء -4

 .الهندرة أسلوب باستخدام صنعاء العاصمة بأمانة
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