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 الكلمات املفتاحية لص امل
التعّرف على أثر االتصاالت اإلدارية يف حتقيق فاعلية القرارات اإلدارية لدى مديري  هذه الدراسة تهدف   

كأسلوب   التحليلي الوصفي املنهجالدراسة . وتتبىن املدارس ابلتعليم األساسي والثانوي ببلدية األبيار
برانمج احلزم ، وتستخدم االستبيان كأداة لتجميع البياانت لتحقيق هدفها املنشود، وتستخدم وسيلة

أَنَّه  ،بشكل عام يف حتليل البياانت. وقد كشفت نتائج الدراسة، ((SPSSاإِلحصائية للعـــلوم االجتـــماعية 
تمع الدراسةيف  ت اإلداريةاالتصاال ألبعادأتثري يوجد  ا بينت َأنَّ كمّ   .فاعلية القرارات اإلدارية لدى ُمج

الدراسة بضرورة حتسني العملية االتصالية  . وقد أوصتمستوى فاعلية القرارات اإلدارية متوسطاً إىل حد ما
 .يف املدارس قيد الدراسة

 ؛االتصاالت
، فاعلية القرارات

 ؛التعليم
 ؛األبياربلدية 

 .ليبيا
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    This study aimed to identify the impact of administrative communication in 
achieving the effectiveness of administrative decisions of school principals in 

primary and secondary education in Al-Abyar municipality. The study adopts the 

descriptive analytical approach as a method to achieve its desired goal, and uses the 

questionnaire method as a tool for data collection, and uses the (SPSS) in data 
analysis. The results of the study revealed, in general, that There is an effect of the 

dimensions of administrative communication on the effectiveness of administrative 

decisions in the study community. It also showed that the level of effectiveness of 
administrative decisions is average. The study recommended the necessity of 

improving the communication process in the schools under study. 

 JEL Classification Codes : M1 ; M10 ; M12 ; M15 
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 مقدمة:.1
 تسعى اليت املؤسسات التعليمة يف ستخداماهتاإو  االتصاالت ُماالت يف مسبوق غري راً تطوّ  اليوم العامل يشهد     

 .والزمان املكان حبدود التقيد بدون التعلم أساليب تيسري على ذلك نعكسإ وقد التعليم، مستوايت أرقى لتحقيق
 املؤسسات حجم منو إىل ذلك ويرجع ،تعقيداً  تزداد احلايل الوقت يف لدى املدراء اإلدارية وأصبحت األعمال

 اليت واملعوقات القرارات إختاذ بعملية حتيط اليت املؤثرات ، بسبباإلدارية القرارات إختاذ عملية وصعوبة التعليمية
 األساسي رواحملو  اإلدارية العملية جوهر تعد القرار إختاذ فعملية. تاملؤسسا هذه بني املتبادل ابالتصال حتيط

 عن املعربة الوسيلة ألهنا األخرى اإلدارية العمليات ابقي عن أمهية تقل ال وهي. ونشاطاهتا اإلدارة لدراسة الفعال
 . املرجوة األهداف إىل الوصول يف املؤسسة قدرة
 يف ثلتتم سريعة حلول إلجياد املشاكل من الكثري يواجهون املديرين وقد أشارت العديد من الدراسات أن     

 القرار إختاذعملية  أن على يؤكد ما وهذ رشيدة، قرارات إختاذ إمكانية هلم تتيح اليت املتاحة، البدائل من ُمموعة
  .اإلدارية العملية جوهر هو

 قرار سليم إىل قدرة املدير على احلصول على معلومات دقيقة لبناء القرارات اإلدارية إختاذ عملية وحتتاج     
األمر،  هذا اإلدارات حتقق ولكي األوىل، الدرجة من إدارية مسؤولية هي فاالتصاالتكل اإلدارية، ملواجهة املشا 

 الوسائل وأفضل االتصال فعالية وحتدد انحية مؤسساهتا، يف االتصاالت وسائل طبيعة إدراك إىل حباجة فإهنا
 رسالته إعداد املتصل على يسهل تقنيات وأمناط االتصاالت طبيعة إدراك فإن أخرى انحية ومن ،إليه املؤدية

 بشأن والبدائل االختيارات أفضل على التعرف فرصة يتيح اجليد االتصال أن اكمّ  أكرب، أتثري ذات لتكون املناسبة
 .األفضل القرار ختاذإل املختلفة املعلومات إبدماج وذلك املناسب القرار إختاذ

ايل، مرتبط بنوعية القرارات وفعاليتها ملواجهة التحدايت اليت ا أن جناح املنظمات وتقدمها يف الوقت احلكمّ       
القرارات االسرتاتيجية، واليت ال يقوم هبا إال من ميتلك املعلومات املهمة عن البيئة الداخلية  إختاذتواجهها عملية 

    .((Padulova & Gazova, 2016 واخلارجية للمنظمة
 أهدافها حتقق أن مدرسة يأل ة اإلدارية ابملدارس، حيث أنه ال ميكنالفاعلي شراين اإلداري االتصال ويعد     
 إداري تنظيم أي وجود اإلنسان يتصور أن جداً  الصعب من بل هبا، خاصة إدارية اتصاالت وسائل وجود دون
 أم مدراء كانوا سواء املوظفني بني املعلومات نقلطريقها  عنيتم  اإلدارية االتصاالت من شبكة وجود دون

 .خارجها أو املدرسة داخل ّلمني،مع
"إن االتصاالت هي العنصر الرئيسي ى أمهية االتصاالت يف هذا الصدد:وتقول نوران أوز يف سياق أتكيده عل    

للتفاهم مع اآلخرين يف احلياة. واالتصاالت ضرورة ال غىن عنها إلمتام عملية التفاهم بني األفراد فيما بني بعضهم 
د واملنظمات، وبني املنظمات واألفراد، وبني املنظمات واملنظمات. وهذا ما يجساعد يف هناية البعض، وبني األفرا

 .(Oze, 2018, p. 7)املطاف على حتسني التفاهم بينهم مجيعاً " 
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 إشكالية الدراسة:  .1.1
 ،"ابملؤسسات التعليمية القرارات اإلدارية" فعالية على كبري أتثري والدقيقة هلا السليمة اإلدارية االتصاالت نإ     
 القرارات إختاذ فعمليةاملناسبة هلا،  لولاحل ووضع، واضح بشكل واملشاكل اإلدارية املواقف لتحديد ضرورية وهي

 عدم ، وعليه فإناملطلوب ابملوضوع الصلة ذات واملعلومات الصحيحة املعطيات من ُمموعة على تعتمد اإلدارية
 إختاذ عملية أمام ميثل عائقاً  املطلوبتنيوالدقة  ابلسرعة وتوصيل املعلومات نقل على اإلدارية قدرة االتصاالت

 .ات اإلدارية لدى املدراءالقرار 
مبفهوم االتصال بشكل عام  ياملؤسسات التعليمية يف ليبيا بشكل عام من قلة الوع تعاينفيه  ال شكا ومّ      

 الباحثون أجراها الشخصية اليت املقابالت خالل منو  عليم،وهذا ما أكدته التقارير السنوية الصادرة من وزارة الت
 إمكانياتضعف استخدام االتصاالت اإلدارية وقلة  ََ  تبنيّ  حيثج  األبيار، ببلدية املدارس مديري بعض مع

، وذلك قد يؤثر سلباً على اإلداري االتصاالت مبفهوم كافِ  وعيكّما تبني أنه ال يوجد  ،املستخدمة االتصاالت
 القرارات اإلدارية.  فاعلية
من أجل جناح عملية  االتصاالت اإلداريةنسعى من وراء هذا الدراسة إىل التأكيد على أمهية  فإننا وعليه     
 واليت منعلى الدراسات السابقة، وعلى توصيات بعضها  خالل االطالعالقرارات اإلدارية، وكذلك من  إختاذ

دورية  على التوجه إلجراء دراسات مستقبلية الباحثونحثت ليت او  ،(0860، وآخروندراسة )هزير و بينها 
 اإلدارية االتصاالت أبنَّ  النّ  يبني ذلك لكو القرارات اإلدارية،  وفاعلية على أمهية االتصاالت اإلداريةللتعرف 

 لدى ات اإلداريةفاعلية القرار  على املؤثرة الرئيسية العوامل أحد تكون قد )األمناط، الوسائل(  أببعادها املختلفة 
 بطرح الباحثون قام مشكلة الدراسة صياغة من، وانطالقاً األبيار ببلدية والثانوي األساسي ابلتعليم املدارس مديري

 : للدراسة الرئيسي التساؤل
 األساسي ابلتعليم املدارس مديري لدى أثر االتصاالت اإلدارية يف حتقيق فاعلية القرارات اإلداريةما  

 األبيار؟ لديةبب والثانوي
 : اآليتهتدجف هذه الدراسة ِإىل حتقيق   :الدراسة أهداف1. 2.
 ببلدية والثانوي األساسي ابلتعليم املدارس مديري لدىالتصاالت اإلدارية الوعي اب مستوىالتعّرف على -

  ؛األبيار
  ؛األبيار لديةبب والثانوي األساسي مبدارس التعليم القرارات اإلدارية مستوى فاعليةالتعّرف على -
 ابلتعليم املدارس مديري لدى اإلدارية القرارات إختاذ فاعليةيف  االتصاالت اإلدارية أثرالتعّرف على -

 ؛األبيار ببلدية والثانوي األساسي
 :فرضيات الدراسة  3.1.

 :كالتايل الدراسة صياغة فرضيات ميجكن وأَهدافها، الدراسة مشكلة يف ورد ما على استناداً  
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 رضية الرئيسيةالف: 
 ببلدية والثانوي األساسي ابلتعليم املدارس مديري لدى اإلدارية القرارات اعليةيف ف االتصاالت اإلدارية )تؤثر-

 .(األبيار
 :التالية الفرضيات الفرعية تنبثق الفرضية هذه ومن

 ابلتعليم املدارس مديري لدى اإلدارية القرارات يف فاعلية اإلدارية االتصاالتأمناط  تؤثر: H1 األوىل الفرضية-
 .األبيار ببلدية والثانوي األساسي

 ابلتعليم املدارس مديري لدى اإلدارية القرارات يف فاعلية اإلدارية االتصاالت وسائل تؤثر: H2 ةالثاني الفرضية-
 .األبيار ببلدية والثانوي األساسي

 أمهية الدارسة:  .1.1 
بشكل عام هبدف  االتصاالت اإلداريةالنظري تقوم بدراسة  اجلزءا يف ِإهنّ  أّن َأمهية هذه الدراسة تنبع من     

العملي  ايف ججزئه اا أهنّ ، كمّ اإلداري اجملالمن املواضيع ذاّت األمهية يف  اابعتباره هلا توضيح وتوفري الفهم العميق
 ببلدية والثانوي األساسي التعليم سمبدار  اإلدارية القرارات فاعليةيف  اإلدارية االتصاالت ثرأقوم مبحاولة إجياد ت

املشاكل اليت  ملواجهةاألجخرى  املؤسسات التعليميةطرح توصيات يؤمل أّن تستفيد منها ِإدارة  ومن ثّ  ،األبيار
 .اإلدارية تالقرارا إختاذعملية  لتعرق
  :حدود الدراسة. 5.1
 تتناول ومل األبيار، ببلدية والثانوي ألساسيا التعليم مبدارس املديرين على الدراسة اقتصرت :احلدود البشرية-

 .األخرين العاملني بقية
وذلك نظراً  األبيار، ببلدية والثانوي األساسي ابلتعليم املدارسعلى اقتصرت الدراسة  احلدود املكانية:-

 .للباحثنيحملدودية اإلمكانيات املادية والزمنية املتاحة 
 اليتاالتصاالت اإلدارية  تغرياتمج يف جانبها املوضوعي على دراسة زت هذه الدراسة ركّ  احلدود املوضوعية:-

 األساسي ابلتعليم املدارس مديري لدى الوسائل(، وعلى مجتغري فاعلية القرارات اإلدارية ،األمناط) مشلت
 . ابالتصاالت اإلدارية عالقةدون أخذ متغرّيات أخرى هلا  ،األبيار ببلدية والثانوي

 .0808 عام  إجراء هذه الدراسةتّ  احلدود الزمنية:-
 :النظري للدراسة اإلطار. 2

 كان مؤسسة مهما أي أن ذلكو  ،مؤسسة تعليمية أي عمل يف الفقري العمود االتصال اإلداري يعترب     
 املعلومات نقل خالهلا من يتم اإلدارية االتصاالت مناطأو وسائل  فاءةكلفاعلية و  دوماً  حتتاج نشاطها توجهها ونوع

 العاملني مع التنسيق املدراء يستطيع وابلتايل ،املؤسسة التعليمية يف األفراد العاملني خمتلف بني وتبادهلالالزمة ا
االتصال  يلعب اكمّ ،  واألمثل الفعال األداء مستوى إىل للوصول جهودهم وتوجيه الوظيفي، سلوكهم يف والتأثري
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 توفري ميكن طريقه عن إذ املناسب، الوقت ويف مرن بشكلاإلدارية  القرارات إختاذ عملية يف جوهرايً  دوراً  اإلداري 
 أو ابلرشد يتصف الذي القرار إىل والوصول البدائل أفضل اختيار على تساعد اليت البياانت وتدفق املعلومات

 . الرشد من القريب
 :اإلداريةاالتصاالت . 1.2

 الكلمة من مشتقة Communication ليزيةإجن كلمة أصلها يف االتصال كلمة إن :ة  لغ االتصال تعريف-
 الفرنسية اللغة يف اأمّ  اإلجنليزية، لغة يف الشيء ذات تعين كما املشرتك، الشيء ومعناها Communise الالتينية
 تعين االتصال فكلمة العربية اللغة يف اأمّ  حكومي، توضيح أو بيان أو رمسي بالغ تعين Communique فكلمة

 ابلشيء الشيء ربط أيضا تعين اكمّ  ايهإ لغهأب الشيء، أي إليه أوصل أو الشيء وصلهأ نقول فنحن البالغ،
 .(16ص  ،0860، )املزاهرة

هي عملية نقل وتبادل اآلراء واملعلومات واخلربات والتوجيهات اإلدارية بني  تعريف االتصاالت اإلدارية:-
، 0868ة يف حتقيق األهداف الرتبوية" )العجمي، األطراف املختلفة للعملية التعليمية واإلدارية بغرض املساعد

ا هتتم أساسًا بنقل املعلومات والبياانت "( 002ص  ،0862(، وكذلك قد عرفها )ابشرى وآخرون، 012ص أبهنَّ
من فرد آلخر داخل اهليكل التنظيمي للمنظمة وابلتايل أصبحت من الوسائل اهلامة للمديرين لنقل توجيهات 

  يف خمتلف املستوايت اإلدارية يف املنظمة".اإلدارة إىل املرؤوسني

يلي )ابشرى وآخرون،  افيمّ  االتصاالت للمديرين عمليةأمهية  وتتمثل أمهية االتصاالت للمدير: .1.1.2
0862، 002- 000:) 

  .عمله نطاقيف  املدير حتقيقها إىل يسعياليت  االتصاالت كفاءة على تتوقف اإلجناز على القدرة أن-
 .العملية هذه يف كفاءهتم رفع ضرورة من البد وابلتايل املدير وقت من كبري جزء تصاالتاال متثل-
 حتقيق أجل من الفردية اجلهود تضافروابلتايل  واجلماعية التعاونية الروح لتنمية الوسيلة هياالتصاالت  تعترب-

 .عالية بكفاءة املنظمة أهداف
 .أعمال املنظمةو  األفراد سلوك يف تطوير أو تغيري ثإلحدا عليها االعتماد ميكن االتصال وسائل أن-

، 0862)لكريين،  أييت افيمّ  الفعال االتصال خصائص تتمثل :املؤسسة يف الفعال االتصال خصائ  .2.1.2
 :(06 ص
 .فيهاغري كافية أو مبهمة أو مبالغ  أو قاصرة أو انقصة بياانت إعطاء عن خالل االبتعاد من الدقة:. أ
 .والوقت واملال اجلهد إهدار لتفادي ،ىوالفوض والغموضوااللتباس  الفهم سوءن خالل جتنب م :الوضوح. ب

 ال واإلجياز قليلة، الكثري بكلمات تنجز كي خمتصرة، تكون أن ينبغي اجليدةاإلدارية  فاالتصاالت :اإلجياز. ج
 هادفة الكلمات من كلمة كل جعل يعين بل ضرورية، تفاصيل حذف أو قصرية مجل كتابة وحصراً  ابلضرورة يعين

 .مغزى وذات
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 الكلمات اختيار خالل من واإلجياز والضبط والوضوح الدقة ّ  على يبىن أسلوب اعتماد خالل من :النشاط. د
  وقابال بقوة لالستذكار. الفوضى، عن بعيداً االتصال  جيعلاألسلوب  هذا واجلمل
 وسائل االتصاالت اإلدارية:  .2.1.2
 (:21ص  ،0860عبادي، ) اليت تستعملها املؤسسة لضمان السري احلسن إىل تصالاال وسائل وتنقسم
 ال رسائل املؤسسات من %08 الداخلية األوىل لالتصاالت الوسيلة هي الكتابة: املكتوبة االتصال وسائل-

 ،األوامر ونقل ،املعلومات نشر) االتصاالت التزامات حتول والكتابة ،املكتوبة االتصال وسائل عرب متر تزال
: جند املؤسسة تستخدمها اليت املكتوبة االتصالية الوسائل ومن ،االتصالية املناسبات يف (النتائج ونشر

 .املذكرة التقارير، الداخلية، اجمللة ،اإلعالانت لوحة ،النشرات
 الشفوي واالتصال ،املؤسسة يف سرعةاألكثر  االتصال هو الشفوي االتصال: الشفوية االتصال وسائل-

 .(اخل... اهلاتف ،مقابالت اجتماعات،)منظمة  بطريقة كذلك وميكن حرفية بطريقة ستخدمي أن ميكن
 على املعلومة تبادل لتسهيل هتدف اليت احلديثة التكنولوجية الوسائل يف تتمثل: اإللكرتونية االتصال وسائل-

 .اإللكرتوين الربيد ،األنرتنت: جند الوسائل هذه ومن الفور،
 أي يف نوعيتها عن ابملدارس االتصاالت اجتاهات نوعية ختتلف ال :املستصدمة االتصاالت اطأمن  .1.1.2
 .ابملؤسسة التنظيمية العوامل إىل االختالف يرجع ولكن خرى،أ حكومية مؤسسة
 :أنواع ثالثة إىل االتصاالت اجتاهات تصنف عام وبشكل
 .أسفل إىل أعلى من أو اهلابط اجتاه يف اتصاالت-
 .أعلى إىل أسفل من أو الصاعد اجتاه يف تاتصاال-
 .األفقي اجتاه يف اتصاالت-
 من فهناك ألمهيتها ونظراً  اإلداري، العمل جوانب أهم من اإلدارية القرارات إختاذ عملية تعترب القرار: إختاذ.  2.2
اثلجها  األدوار أحد ابعتبارها املدير، وظيفة جوهر فهي القرارات إختاذ عملية يف تتمثل اإلدارة أن أي ابإلدارة، ميج

 يتصل منها كل جند إذ ورقابة، وتوجيه وتنظيم ختطيط، من اإلدارية الوظائف أداء عند ميارسها اليت الرئيسية
 مكاهنا، أتخذ أن لإلدارة اجلوهرية للعمليات ميكن ال القرارات هذه وبدون طرفه، من املتخذة ابلقرارات بوضوح

 .توجد أن ميكن ال املهابك اإلدارة عملية أن كّما
 اختيار عملية" :( أبنَّه0ص ،0862عرفه حنفي وأبو قحف نقاًل عن )ابلعيد،  :القرار إختاذ مفهوم .1.2.2

 ضوء يف معينة زمنية فرتة خالل األهداف ُمموعة أو هدف لتحقيق أكثر أو حمتملني بديلني بني من واحد بديل
 ."للمنظمة املتاحة واملوارد واخلارجية الداخلية البيئة من كل معطيات
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 :جند حيثج  أنواع عدة إىل املؤسسة يف القرارات وتصنف: أنواع القرارات  .2.2.2
 واملدير ال والتحليل، التحديد وسهلة مألوفة مشكالت تعاجل روتينية طبيعة ذات قرارات هي: مربُمة قرارات -

 اخلطوات من سلسلة هو فاإلجراء السياسة،و  والقاعدة اإلجراء على يعتمد فهو وتفكري جهد ووقت حيتاج
 الذين العاملنياألفراد  على تطبق اليت القواعد مثل واثبتة التطبيق سهلةة والقاعد التوظيف، إجراءات مثل املرتابطة
اخلارج.  أو الداخل من التوظيف سياسة مثل القرار لصانع مؤشرات والسياسة تضع العمل، عن يتغيبون

 (.21 ، ص0862الربيعاوي وعباس، )
 .معها للتعامل اثبتة طريقة توجد وال ومعقدة روتينية، وغري متكررة غري قرارات وهي :مربُمة غري قرارات  -

، 0862)األشهب،  التالية النقاط يف القرار إختاذ عملية مراحل حتديد ميكن: القرار إختاذ عملية مراحل 2.2.2 
1-0:) 

 على التعرف بصدد وهو إدراكها املدير على ينبغي اليت املهمة وراألم ومن :تشصي  املشكلة وحتديدها -
 اخللط وعدم املشكلة، أمهيـة ودرجـة املشـكلة، خلـق الـذي املوقـف لطبيعـة حتديده هي وأبعادها، األساسية املشكلة

 .بشأهنا واملناسب الفعال القـرار إختاذو  حللها للتصدي املالئم والوقت وأسباهبا، أعراضها بني
 البيانـات مجـع يتطلب حللها مناسبة بدائل واقرتاح حقيقياً، فهماً  املشكلة فهم إن :مجع البياانت واملعلومات -

 احلصول يف املدير قدرة عـلى يعتمـد الفعـال القـرار إختاذ أن ذلك القرار، حمل ابملشكلة الصلة ذات واملعلومات
 حتديد ث ومن املختلفة، مصادرها من زمنياً  احملايـدة واملالمة لومـاتواملع الدقيقـة البياانت من مكن قدر أكرب على

 ذلــك مــن وخيــرج واألرقــام احلقــائق ويقــارن دقيقــاً  يقوم بتحليلها حتايالً  ثـم عليهـا، للحصـول الطـرق أحسن
 املناسب. القرار إىل الوصول على تساعده ومعلومات مــؤشرات

 منها: عوامل عدة على ونوعها البديلة احللول عدد ويتوقف :حة وتقوميهاحتديد البدائل املتا -
 متخذ أمام املتاح املاديـة، والوقت وإمكانياهتـا هبـا، تلتـزم التـي والفلسـفة تطبقها، اليت والسياسات املنظمة، وضع

 االبتكـاري التفكري على يعتمد ذيال واملبدع، املنطقي التفكري عـلى وقدرتـه-القـرار متخذ- املدير واجتاهات القرار،
وترتيبهـا املختلفة  البـدائل تصـنيف عـلى يسـاعد ـامالبنَّاءة،  األفكار وخلقوالتوقـع  التصـور عـلى يرتكـز الـذي

 .الختيار الفضل من بينها
 وفقـاً  األنسـب بـديلال واختيـار املتاحـة البـدائل بن عملية املفاضلة وتتم اختيار البديل املناسب حلل املشكلة: -

 :املعايري هذه وأهم االختيار عملية يف املدير إليها يستند موضوعية واعتبارات ريملعـاي
 يف مسامهة رهاثأك أو األهداف حيقـق الـذي البـديل فيفضـل احملددة، األهداف أو للهدف البديل حتقيق *

 حتقيقها.
 وإجراءاهتا. ونظمها وقيمها وأهدافها املنظمة أمهية مع البديل اتفاق *
 لتنفيذه. واستعدادهم البديل للحل املنظمة أفراد قبول *
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 التنظيم. أفراد بني الناجحة واملعامالت اإلنسانية العالقات على البديل أتثري درجة*
 املطلوبة. النتائج عـلى احملدد للحصول واملوعـد البديل، احلل يف املطلوبة السرعة درجة *
 العـادات والتقاليد. مثـل للمنظمـة اخلارجيـة البيئيـة العوامـل مـع يلبـد كل مالمة مدى *
 .بديل لكل معوقة أو مساعدة عوامل مـن البيئـة هـذه تغـرزه أن كنمي وما السلوك اطمنوأ القيم *
 احمليطة. البيئية الظروف عن املتاحة ملعلومات* ا 
 املختار. البديل إتباع سيحققه الذي والعائد البديل، كفاءة *
 القـرار يـؤدي حىت القرار إلعالن املناسب الوقت اختيار القرار متخذ على وجيب :متابعة تنفيذ القرار وتقوميه -

 فاعليتها، درجة ىري ل النتائج بتقـومي هذه املـدير يقـوم نتائجه وتظهر املتخذ، القرار يطبق وعندما. النتائج أحسن
 أو القـرارات متخـذ لدى تنمي املتابعة وعملية أجله. من اختذ الـذي دفاهلـ حتقيـق يف القـرار جناح ومقدار

ع مواقـ اكتشـاف على يساعد امب التنفيذ عملية أثناء التحليل يف والواقعية ري الدقةحتـ عـلى القـدرة مسـاعديهم
 عالجها. سبل واقرتاح أسباهبا ومعرفة القصور

ــة أن ذلــك إىل ويضــاف  على وحثهم نياملرؤوس لدى املسؤولية روح تنميــة عــلى تســاعد القــرار نفيــذلت املتابعــة عملي
 القرار. إختاذ يف املشاركة

 كـان مدير سـواء الرتبـوي امليدان يف القرارات متخذي أنواع :الرتبوي امليدان يف القرارات إختاذ  .1.2.2
 (:60-66 ،0862)األشهب،  القرارات إختاذ يف نوع كل وطريقة تربوي مشرف أو معلم أو وكيل أو مدرسة
 قوية بشخصـية يتمتـع ـامك املخـاطرة وحـب الصرب بنفاذ القرار متخذي من النوع هذا يتصف املتسرع:-

 ابملعلومات. اً ري كث يهتم ال أنه إىل إضافة
 يقوم أن ـلويفض قـرار أي إختاذ لتجنـب شيء أي فعـل إىل القـرار متخذي من النوع هذا يلجأ املسامل:-

 املخـاطرة. جينبـه لكي عنه بدالً  بذلك أخر شخص
 مجيع استكشاف إىل يدفعـه الـذي األمـر ابآلخرين الثقة وعدمي الشكوك كثر بكونه النوع هذا يتصف :احملقق-

 .القرار يتخذ أن قبل حوله هم من وسؤال األمور مجيع استكشـاف إىل يلجـأ فأنـه هنـا ومـن بنفسه، األمور
 املشكلة أو املوقـف يف آلرائهـم واالستماع ملناقشـتهم العمـل بفريـق اعماالجت إىل النوع هذا ميل دميقراطي:ال-

 وأتييده. الفريق اعإمج على مبين قرار وهو القائمة
 لديـه يكـون مـا عند القرارات إختاذ على واملبادرة اإلقدام بعدم النوع هذا يتصف حلظة: خرآل قرار صاحب-

 ني.مع ضغط حتـت يصـبح أن إىل كـان سـبب ألي القـرار أتخر إىل يعتمد بل بذلك، للقيام الوقت من متسـع
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  .هري يغ أن يلبث ال ما قراراً  إصداره هنائياً فمجرد قراراً  يصدر أن عادة النوع هذا يستطيع ال املرتدد:-
 احـرتام مشاعر إىل يدفعـه مـا ووهـ ومشـاعره، عاطفتـه يف الثقة شديد بكونه النوع هذا يتصف العاطفي:-

  .قراره ليصدر آرائهم إىل واالستناد اآلخرين
 :املؤسسة يف القرار ختاذإب وعالقتها االتصال منظومة  .5.2.2

 يقوم الذي الدور زاوية من البيولوجي الكائن حياة يف الدموية ابلدورة أشبه االتصال عمليةيرى البعض أبن      
 إىل ابالنتماء والشعور ،املعنوية الروح يقوي إذ التنظيم، داخل األفراد واملوظفني سلوك على التأثري يف االتصال به

 وشرح ،املؤسسة أهداف إىل األفراد توجيه على اإلداري الرئيس االتصال يساعدحيثج  فيها، واالندماج اجلماعة
 الصعوابت على يتعرف لكبذ وهو ،ليهمإاملسندة  ابألعمال للقيام الضروريةاألساليب  وخمتلف هلم، العمل برامج

 .وقتها يفاملشكالت  حل يسهل عليه وابلتايل تعرتضهم، اليت
املؤسسة  استقرار ضمان فهو وابلتايل وترشيده، القرار صنع عمليةل الرئيسية املداخل أحد االتصال يشكل

 (.08 ، ص0860املؤسسات )سرير،  من كثري يف املفقودة احللقة أو الشرط وهو ،وتطورها
 مدى على يتوقفان وفعاليته اإلداري القائد يتخذه الذي القرار سالمة أن يف تتمثل القرار ختاذإب االتصال عالقة إن

على   أتثريه ومدى ،املعنية اجلهات إىل القرار هذا نقل طريقها عن يتم اليت ووسيلة االتصال ،املتوفرة املعلومات دقة
 تصرفاهتم وسلوكهم.كوادرها و 

 تشكل والدولية منها احمللية السياسية واالقتصادية االجتماعية البيئة من االتصال نظام حيملها اليت الباملط إن
 عاتقه على يلقي االتصال نظامفإن  لذا التنظيم، مستوايت من مستوى أي على القرار صنع لعملية منطلقا رئيسيا

 .الصحيح املعلومات ابلشكل نقل مسؤولية
 القائد بني فعالة اتصال وسائل وجود عدمف الناجح، الرتبوي اإلداري للقائد كثرية مزااي يداجل االتصال حيققكّما 

 ابلنسبة أفعاهلم وردود مرؤوسيه نبض على التعرف ميكنه وال عنهم، عزلة يف يعيش جتعله ومرؤوسيه اإلداري
 ختاذإل القائد طريق اجليد لفاالتصا ،وشكواهم مشكالهتم على التعرف أيضا ميكنه وال يتخذها، اليت للقرارات
 : يلي افيمّ  واملتمثلة الصحيحة، والبياانت واملعلومات احلقائق من كاف قدر على الفعالة القرارات

 .الصحيحة والبياانتابملعلومات  القائد تزويد -
 .مؤسسته داخل جيري ما حبقيقة عارفا القائد جعل -
 (.20، ص 0860، عبادي)قال عن ن مرؤوسيه يف التأثري من اإلداري القائد متكن -
العديد من الدراسات العربية واحمللية اليت تناولت موضوع االتصاالت اإلدارية  نجشرت :الدراسات السابقة .2.2

السياق التايل حناول تسليط الضوء على هذه الدراسات  يفمن زوااي خمتلفة.  اإلدارية توأثرها يف فاعلية القرارا
 : راسة، ومن أبرز هذه الدراسات تلك اليت قام هباذات العالقة مبوضوع الد
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يف  معرفة أثر االتصاالت اإلدارية على فاعلية القرارات يف القطاع الفندقي إىل وهدفت (2112  وآخرون هزير *
مباشر على فاعلية القرارات اإلدارية، وأكدت  بشكلوسائل االتصال تؤثر  أن النتائج وكشفت ،مدينة عدن

 .ورة اهتمام القائمني على املنشآت الفندقية ابالتصاالت اإلدارية لرفع فاعلية القراراتالدراسة على ضر 
الدور الذي يلعبه االتصال التنظيمي يف عملية  على فالتعرّ  إىل هدفت (2112حليمة واألمني   دراسة*أّما 
أن أمناط االتصال التنظيمي  إىل الدراسة توصلت وقد. القرار اإلداري ابملؤسسات الرتبوية بوالية مستغامن إختاذ

 القرار الرشيد الصحيح. إختاذالقرارات اإلدارية وتساعد يف  إختاذتساعد يف عملية 
( إىل أن االتصاالت هلا أربع أتثريات ابرزة يف نطاق األداء 2112 دراسة هارون ومالك  توصلتولقد *

لك من خالل توفريها للحقائق واملعلومات والبياانت اإلداري الفعال. أوهلا، التأثري يف صنع القرارات اإلدارية، وذ
القرارات املناسبة. واثنيها، تقوم بضبط سلوك وتصرفات العاملني. واثلثها،  ختاذاليت حيتاجها األفراد املعنيني إل

شاعر ، ومعرفة مدى كفاءة أدائهم. ورابعها، تفتح متنفسًا للتعبري عن املالقيام به جيب عليهم مباتعريف العاملني 
 الوجدانية والروابط االجتماعية بني العاملني.

 مستوى رفع يف اإلدارية االتصاالت نظام كفاءة دور واقع علىف بدراسة هدفها التعرّ  (2112*وقام البدري  
 مسامهة أن ها، وقد أظهرت نتائجراألبيا ببلدية والثانوي األساسي ابلتعليم املدارس مديري لدى الوظيفي األداء
 . املدراء تواجه اليت املشكالت حل يف مهماً  دوراً اإلدارية وتقنياهتا املستخدمة هلا  االتصاالت ظامن كفاءة
يف عملية املشاركة العامة  اليت يناقش حبثها موضوع "فعالية االتصال (2017) سيبوال موكوكوتكشف دراسة و *

، يف عملية املشاركة العامة يف جنوب إفريقيا يتم استخدامها فعالية أدوات االتصال اليت"، عن أن يف جنوب إفريقيا
سن من عملية صجنع القرار  ال تجسهم يف حتسني صنع القرار يف بيئة اإلدارة العامة فحسب، بل أهنا أيضًا حتج

 السياسي.
 إختاذ حتقيق يف ودورهاالتصال اإلداري  أمهية على التعرف إىل( 2112صالح الدين   هدفت دراسة*بينّما 

 االتصال ظاهرة وتفسري فهم وحماولة املتخذة ابلقرارات وعالقته لالتصال الفعلي الواقع صيوتشخ مالللع القرار
ابجلزائر، وأوضحت النتائج أن أمناط االتصال اإلداري الثالثة  -ابتنة–يف مديرية الشباب والرايضة بوالية  اجلماعي
 ذلك من اجل حتقيق أهدافها.و  الرايضية،القرار اإلداري ابملؤسسة  إختاذيف  وأثرهلا دور 

اإلدارة املدرسية للنهوض  التحدايت اليت تواجهيف دراسته اليت انقشت " (2016) نومفااللو مادوندو وتوصل*
مبدارس جنوب أفريقيا"، إىل أن االتصاالت تجعد ذات أمهية حيوية ابلغة، لكوهنا  جودة التعليم والتعلم مبستوى

ألي منظمة مهما  ال ميكنإىل املنظمات العامة، و  نقل املعلومات م عن طريقهاحيوية يت نشاط وقدرة وفن وعملية
ْدَرِسيَّة أن حتقق  أن تزدهر بدون اختلف نشاطها

َ
عنصر االتصاالت. ومن ث، فإنه ال ميكن لِلمجَؤسََّسات التعليمية امل

 هدفها يف نشر التعليم مبستوى جيد يفي ابلغرض املنشود.
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 يف ومدى مسامهته املؤسسة يف السائد االتصال منط على فالتعرّ  إىل ،(2115ابلعيد   دراسةوهدفت *بينّما 
 مبؤسسة سونلغاز، القرار إختاذ يف وأمهيتها املؤسسة يف املستخدمة االتصال وسائل فعالية وحتديد مدى القرار إختاذ

 وموضوعية بدقة هاإختاذ يتم حيث ارالقر  إختاذ يف ساعدي اإلداري أبمناطه ووسائله وأشارت النتائج إىل أن التصال
 أفضل.

القرارات  فاعلية حتقيقيف  اإلداريةأثر االتصاالت بعنوان  (،2111  لعنزيمن جانب أخر تناولت دراسة او
فاعلة يف وزارة العدل  إداريةقرارات  حتقيقيف  اإلداريةهدفت هذه الدراسة التعرف إىل دور االتصاالت  .اإلدارية
فـي وزارة العـدل  اإلداريةألمنـاط ووسـائل ومهـارات االتـصاالت ثر وصـلت الدراسـة إلـى وجـود أوقـد ت، الكويتية
، والوضــوح، واملرونــة، والشموليةاملناســب، والدقــة،  ابلتوقيتمعلومـات ذات خــصائص تتــسم  توفريفـي  الكويتية

 . عليهوســهولة احلــصول 
ركزت على الدور اهلام الذي تلعبه االتصاالت اجليدة يف  واليت ،(2112  ارمتانتوماس وزولني وه*وأخريا  سعت 

تنمية الثقة بداخل املنظمة، بني املوظفني واملشرفني واإلدارة العليا، واليت ينتج عنها رغبة اجلميع يف املشاركة الفعالة 
اانت اجليدة تؤدي إىل بناء َأَواِصِر لتحقيق أهداف املنظمة. أي أن االتصاالت اليت حتتوي على املعلومات والبي

الثقة بني املوظفني واملشرفني من انحية، وتولد الثقة بني هؤالء واإلدارة العليا من انحية أجخرى. مبا خيلق روح 
 التعاون واالنسجام بني كافة العاملني إبدارة املنظمة، ويؤدي إىل اختيار القرارات املالئمة.

وبناًء على ما ّت ذكره يف الدراسات السابقة فإنَّ الدراسة احلالية تتشابه مع  :قةالتعقيب على الدراسات الساب -
 أمناط االتصاالت، املتغري املستقلبجعد يف دراسة  9102، ودراسة صالح الدين 9102دراسة حليمة واألمني 

يف دراسة بجعد  2017 موكوكو سيبوالو ،  9102، ودراسة البدري 9102وكذلك تتشابه مع دراسة هزير وآخرون 
، و العنزي 0862ابلعيد  ، و9102 هارون ومالكدراسة  تتشابه معأيضًا و  ،املتغري املستقل وسائل االتصاالت

وتتشابه مع مجيع  يف دراسة املتغري املستقل االتصاالت اإلدارية، 0880 توماس وزولني وهارمتان ، و دراسة0868
وتتشابه مع دراسة البدري يف ُمتمع الدراسة، وقد استفاد الباحثون من  الدراسات السابقة يف دراسة املتغري التابع،
 الدارسات السابقة يف عدة مواضيع منها:

 وفاعلية القرارات اإلدارية لدى املدراء أمناط ووسائل االتصاالت اإلدارية وهي متغرّيات الدراسة، حتديد. 
 حلايل ويجسهم يف صياغة أهداف الدراسة ا البحث موضوع يناسب الذي التحليلي، املنهج الوصفي حتديد

 إىل النتائج. والتحقق من فرضياهتا للوصول
 :وميكن تلخيص ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة فيما يلي 
  لدى اإلدارية القرارات إختاذ االتصاالت اإلدارية يف فاعلية أثرعلى إنَّ هذه الدراسة تسعى إىل التعّرف 

 تمع الدراسة خالل عملهم الرمسي.من ِقبل ُمج  األبيار ببلدية والثانوي األساسي ابلتعليم املدارس مديري
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 القرار  إختاذاالتصاالت اإلدارية ودورها يف عملية  قد بينت أمهية السابقة الدراسات معظم أن من ابلرغم
 بعد، الكايف االهتمام من حظها تنل مل – ليبيا يف النوع هذا من الدراسات أن إالاإلداري يف قطاعات خمتلفة 

 قد ما- حد علم البحاث على – خاصة بصفة والثانوي األساسي التعليم أو عامة بصفة التعليم قطاع يف سواء
أن تكون  الباحثونحيث أيمل  ،املدارس هبذه القرارات اإلدارية إختاذأداء املديرين يف  على سلبية أاثراً  يرتك

تها من دراسات يف مثل هذا املوضوع، فقد يستفيد من نتائجها وتوصياهتا  قد أضافت اجلديد ملا سبق دراستهم
 كّل من املوظفني والباحثني وكافة األطراف املعنية مبوضوع الدراسة. 

إىل إاثرة كمطلب رئيسي يف هذا اخلصوص، هي اليت دعت الباحثون  وضرورته البحثومن مثة فإن أمهية      
 التعليم.كقطاع هذا املوضوع يف قطاع هام وحيوي  

 امليدانية:الدراسة  .2
 الدراسة؛ قيد الظاهرة بوصف يقوم الذي التحليلي الوصفي املنهج الباحثون اعتمد: منهجية الدراسة. 1.2
 الدراسة موضوع الظاهرة يناسب وألنِّه واإلنسانية، االجتماعية الظواهر دراسة يف استخداماً  املناهج أكثر لكونه

 املدارس مديري لدى اإلدارية القرارات وفاعلية اإلدارية االتصاالت بني األثر ملعرفة يدانيةامل الدراسة ابستخدام
 أكثر ومعلومات بياانت على احلصول يف يساعد املنهج هذا ألنَّ و األبيار.  ببلدية والثانوي األساسي ابلتعليم
 وأهداف فرضيات ختدم استنتاجات ىلإ للوصول وحتليلها وتفسريها الالزمة البياانت مجع طريق عن وذلك واقعية

 .الدراسة
تمع الدراسة .2.2  التعليم بقطاع والثانوي األساسي ابلتعليم املدارس مديري مجيع من الدراسة تمعُمج  تكوني: جمج

 تّ  الدراسة ُمتمع حجم لصغر ونظراً ، *مديرًا ( 22) البالغ عددهمو  األبيار بلدية نطاق يف إداراهتا واملتواجدة
 .للتعميم قابلية وأكثر أقرب نتائج لضمان الشامل، املسح أسلوب اماستخد

أن  الباحثون على الصعوبة منه إن (6)لعدة أسباب:  األبيار بلدية نطاق يف املوجودة املدارس اختيار وقد تّ      
 كبري، وجهد طويل قتو  من ذلك يتطلبهج  املّ  ليبيا يف املوجودة املدارس مجيع على امليدانية الدراسة تطبيقيقوموا ب

إمكانية تعميم النتائج املتحصل عليها على ابقي املدارس  (0)؛ الباحثني من ُمموعة به القيام يتطلب اكمّ 
يف ُمال البحوث العلمية؛  مدراء هذه املدارستعاون ل (1)؛ الشامل املسح أسلوب استخدام تّ  األخرى. لذلك،

 واليت متارس أعماهلا ،ال هذه الشرحية من قبل الكثري من الباحثنيإبمهابإلضافة إىل اعتبارات أخرى تتعلق  (2)
 القطاع.  هبذا  –ضمن ختصصاهتا – بكل جدية
أثر  حول املشاركني آراء واستطالع البياانت جلمع كوسيلة االستبانة الباحثون استخدم :أداة الدراسـة .2.2

األبيار،  ببلدية والثانوي األساسي التعليم مبراحل ملدارساب االتصاالت اإلدارية يف حتقيق فاعلية القرارات اإلدارية

                                                             

 األبيار.ببلدية  مدير مكتب اخلدمات التعليميةت حصر ُمتمع الدراسة من خالل * 
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 اكمّ  دقيقاً، وصفاً  بوصفها ويهتم الواقع، يف توجد اكمّ  الظاهرة دراسة يعتمد الذي الوصفي حتليل مااستخدوّت 
 إىل لوصولل والتفسري والربط التحليل إىل يتعداه بل ابلظاهرة، املتعلقة البياانت مجع عند األسلوب هذا يكتفي ال

 .املقرتح التصور عليها يبين استنتاجات
أثر االتصاالت اإلدارية يف حتقيق عبارة لقياس ( 02) االستبانةتضّمنت استمارة  :البياانتأساليب حتليل  .1.2 

بعد عملية جتميع االستمارات  درجات.مقاسة على مقياس ليكرت ذي اخلمس  فاعلية القرارات اإلدارية،
ا هو حتديد طول خلية املقياس املستخدم يف الدراسة كمّ  احلاسب اآليل، تّ  إىلالبياانت  دخالإ وترميزها، ثّ 

   .(6)موضح ابجلدول 
 طول فرتة اخللية يف مقياس الدراسة وفق مقياس ليكرت اخلماسي :(1 جدول رقم 

 الدرجة مقياس الدراسة طول الفرتة

 اً ضعيفة جد أبداً غري موافق  6.08أقل من  إىل 6من 

 ضعيفة غري موافق 0.18أقل من  إىل 6.08من 

 متوسطة حمايد 1.28أقل من  إىل 0.18من 

 مرتفعة موافق 2.08أقل من  إىل 1.28من 

 مرتفعة جداً  جداً موافق  2.88 إىل 2.08من 

عديل يف دراسته، وّت إجراء ت املقياسعبارات هذا  (0860)وعبداحلفيظ وآخرون  ،(0868) العنزيوقد استخدم  
 على بعض العبارات لتتناسب مع أهداف الدراسة.

ّت استخدم األساليب اإلحصائية املالئمة لطبيعة البياانت ونوع االختبارات املالئمة لفروض الدراسة، ومن ث      
ـــماعية  ــلوم االجت استخدمت الدراسة األساليب  حيثج  .((SPSSوذلك عن طريق برانمج احلزم اإِلحصائية للعـ

 تاليـــة: ال
  الدراسةملعرفة معدالت ثبات وصدق مقاييس معادلة ألفا كرونباخ.  
  مقاييس النزعة املركزية املتمثلة يف املتوسط احلسايب، وذلك هبدف معرفة متوسط إجاابت املبحوثني على

 .ةابالستبيان، وحتديد األمهية النسبية لكل حمور على حد العبارات الواردة
 ( يف اإلجاابت املتحصل عليها عن القيمة املتوسطة هلا.)التفاوتقياس مدى التشتت االحنراف املعياري ل 
  املستقل على املتغري التابع. املتغريحتليل االحندار لقياس أثر 

 : وصدقهاالت ثبات مقاييس الدراسة يف هذه الفقرة ّت معرفة معدّ :  وصدقها األداة ثبات .3.2 
تبار قادرًا على أن حيقق دائما النتائج نفسها يف حالة تطبيقه مرتني على نفس يعّرف " أنَّ يكون االخ :الثبات-

 . ( "10ص  ،9102، )الزوييناجملموعة 
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: ويجعّرف " أبنَّه ذلك االختبار القادر على قياس السمة اليت وضع من أجلها، وأنَّ الصدق يتحدد الصدق -
ت الصدق فاالختبار الذي ثبت صدقه يف اجملتمع خبصائص وطبيعة اجملتمع األصلي الذي اشتقت منه معامال

تمع أخر وهبذا املعىن فالصدق  أنَّ الصدق الذايت  أي ( "92ص  ،9102، )الزويين نسيب يعدثبت صدقه يف ُمج
هو اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات. هبذه املعادلة ت حساب صدق املقياس الذي استخدم يف الدراسة، واجلدول رقم 

الت الصدق املستخرجة من معامالت الثبات، ومن خالل اجلدول يالحظ أنَّ معامالت ( يوضح معام9)
تغريات الدراسة عالية ترتاوح من )

ج
 مّا جيعلنا نثق يف صدق املقياس.( تقريباً  %20إلى  % 22الصدق مل

 معامالت ثبات وصدق مقاييس الدراسة: (2جدول رقم  
 املتغريات نوع املتغري سئلةعدد األ األسئلة معامل الثبات معامل الصدق

 أمناط االتصاالت مستقل 0 0إىل  6من  06% 08%
 وسائل االتصاالت مستقل 0 60إىل  68من  22% 00%
 فاعلية القرارات اإلدارية اتبع 2 02إىل  60من  01% 06%

 . SPSSاملعلومات معدة من برانمج : املصدر
 حتليل النتائج: .4
 قة ابالتصاالت اإلدارية:عرض وحتليل النتائج املتعل. 1.1

ودرجات  وقد بلغت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية االتصاالت اإلدارية،ويتناول هذا اجلزء وصف متغري  
تمعلدى إمجايل أفراد  لعبارات أبعاد االتصاالت اإلدارية التوفر  ا يلي:الدراسة كمّ  ُمج

 التصاالت اإلدارية(: إجاابت املبحوثني عن عبارات أبعاد ا2جدول  
املتوسط  اراتــــــبــــــــــــــــالع م األبعاد

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

ترتيب 
 األمهية

درجة 
 التوفر

بط
 اهلا
مط
الن

 

بشكل مستمر. 6  مرتفعة 6 6.00 1.21 يتوفر يف املدرسة اتصاالت واردة مـن املديرين إلـى العاملني َ

ردة مـن املـديرين إلـى العاملني تعلمهم بكل ما يتوفر يف املدرسة اتصاالت وا 0
 يهمهم

 متوسطة 1 8.11 1.60

ـــواردة مــــن املــــديرين العاملني إلــــى احلصول على  1 تــــسهل االتــــصاالت الـ
 املعلومات الالزمة ال خناذ القرارات.

 متوسطة 0 6.28 1.82

عد
صا
ط ال
لنم
ا

 

 متوسطة 0 8.02 1.88 بشكل مستمر. ردة مـن العاملني إلـى املـديرينيتوفر يف املدرسة اتصاالت وا 2

يتوفر يف املدرسة اتصاالت واردة من العاملني إىل املديرين تعلمهم بكل  2
 مشاكلهم ومقرتحاهتم.

 متوسطة 1 8.20 0.01

تسهل االتصاالت الواردة من العاملني إىل املديرين احلصول على املعلومات  1
 خناذ القرارات. الالزمة ال

 متوسطة 6 8.61 1.80
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قي
األف
ط 
لنم
ا

 

يتوفر يف املدرسة اتــصاالت بني العاملني بــنفس املــستوىَ  اإلداري بشكل  2
 مستمر. 

 متوسطة 6 8.01 1.66

يتوفر يف املدرسة اتــصاالت بني العاملني بــنفس املــستوىَ اإلداري تشجع التعاون  0
 والتكامل بني الوظائف.

 متوسطة 0 6.80 1.22

احلصول على  تــسهل االتــصاالت بني العاملني بــنفس املــستوى اإلداري 0
 القرارات. ختاذاملعلومات الالزمة إل

 متوسطة 1 8.12 0.16

وبة
ملكت
لة ا
وسي
ال

 

6
 مرتفعة 1 8.20 1.21 تستخدم املراسالت املكتوبة بني العاملني فـي املدرسة بـشكل مكثف. 8

6
 مرتفعة 6 8.16 1.08 املراسالت املكتوبة بني العاملني يف املدرسة ابلوضوح. تتسم 6

6
0 

تساهم املراسالت املكتوبة بني العاملني يف املدرسة بتوفري املعلومات املطلوبة 
 القرارات.  ختاذإل

 مرتفعة 0 8.02 1.18

وية
شف
ة ال
سيل
الو

 

6
 مرتفعة 0 8.20 1.00 درسة بـشكل مكثف.تستخدم وسائل االتصال الشفوي بني العاملني فـي امل 1

6
 مرتفعة 1 8.12 1.12 تتسم وسائل االتصال الشفوي بني العاملني يف املدرسة ابلوضوح. 2

6
2 

تساهم وسائل االتصال الشفوي بني العاملني يف املدرسة بتوفري املعلومات 
 القرارات.  ختاذاملطلوبة إل

مرتفعة  6 8.01 2.00
 جداً 

سيلة
الو

اإل 
ونية
كرت
ل

 

6
 متوسطة 0 8.00 0.06 تستخدم وسائل االتصال اإللكرتوين بني العاملني فـي املدرسة بـشكل مكثف. 1

6
 متوسطة 1 8.02 0.20 تتسم وسائل االتصال اإللكرتوين بني العاملني يف املدرسة ابلوضوح. 2

6
0 

علومات تساهم وسائل االتصال اإللكرتوين بني العاملني يف املدرسة بتوفري امل
 القرارات.  ختاذاملطلوبة إل

 متوسطة 6 8.06 1.82

 3.29 املتوسط العام

 . SPSSاملعلومات معدة من برانمج : املصدر
ــارات ةاحلســابي اتأن املتوســط (1)يتضــح مــن اجلــدول  ــة أبعــاد لعب  ،(2.00-0.16)تــرتاوح بــني  االتصــاالت اإلداري

 االتصــاالت اإلداريــة، وبلــغ املتوســط احلســايب العــام ملتغــري داً ومرتفعــة جــ وهــي تعكــس موافقــة متوســطة إىل مرتفعــة
االتصـــاالت مــن -إىل حــدّ  مـــا  –يـــدل علــى وجـــود مســتوى مـــرض  و  متوســطة،علــى موافقـــة  يجشـــريوهــذا  ،(1.00)

 قيد الدراسة. املدراء ابملدارسلدى  اإلدارية
 عرض وحتليل النتائج املتعلقة بفاعلية القرارات اإلدارية:2.4.
 واالحنرافات احلسابية املتوسطات بلغت وقد اإلدارية، القرارات بفاعلية املتعلقة النتائج وصف اجلزء هذا لويتناو 

 :يلي ما الدراسة ُمتمع أفراد إمجايل لدى اإلدارية القرارات فاعلية لفقرات ودرجات التوفر املعيارية
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 ة(: إجاابت املبحوثني عن عبارات فاعلية القرارات اإلداري1جدول  
املتوسط  العبارات م

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

ترتيب 
 األمهية

درجة 
 التوفر

 معلومات توفري يف املدرسة يف اإلدارية االتصاالت تساهم 60
 .املناسب الوقت يف اإلدارية القرارات إختاذ يف تساعد

 مرتفعة 1 8.10 1.00

 معلومات توفري يف املدرسة يف اإلدارية االتصاالت تساهم 08
 .سرعة أكثر اإلدارية القرارات إختاذ جتعل

 مرتفعة 0 8.12 1.06

 معلومات توفري يف املدرسة يف اإلدارية االتصاالت تساهم 06
 .اإلدارية القرارات تسهل تطبيق

 مرتفعة 2 8.02 1.18

 معلومات توفري يف املدرسة يف اإلدارية االتصاالت تساهم 00
 .جناحاً  أكثر اإلدارية القرارات جتعل

 مرتفعة 2 8.20 1.21

 معلومات توفري يف املدرسة يف اإلدارية االتصاالت تساهم 01
 اإلدارية أكثر قبوالً من قبل العاملني. القرارات جتعل

 مرتفعة 6 8.66 1.00

 مرتفعة 2 8.18 1.11 يقبل العاملني القرارات اإلدارية برغبة حقيقية 02

عملية القرارات اإلدارية ما يستشري املديرون العاملني لديهم يف  02
 يساهم يف تسهيل قبوهلا.

 مرتفعة 1 8.26 1.20

 2.22 املتوسط العام

 . SPSSاملعلومات معدة من برانمج : املصدر
وهي  ،(1.00-1.21)لعبارات فاعلية القرارات اإلدارية ترتاوح بني  ةاحلسابي اتأن املتوسط (2)يتضح من اجلدول 

على موافقة  يجشريوهذا ، (1.21) اإلدارية فاعلية القرارات ملتجغريغ املتوسط احلسايب العام تعكس موافقة مرتفعة، وبل
 .قيد الدراسة املدراء ابملدارسلدى  فاعلية القرارات اإلداريةمن  يدل على وجود مستوى مرض  و  مرتفعة،

 القرارات اإلدارية: . عرض وحتليل النتائج املتعلقة بتأثري أبعاد االتصاالت اإلدارية يف فاعلية2.1
أتثرياً،  أبعاد االتصاالت اإلدارية األكثراليت تبحث عن  صحة فرضيات الدراسة حتليل يف هذه الفقرة تّ      

 .وحتديد األثر بواسطة معامل االحنداربواسطة املتوسطات احلسابية،  فاعلية القرارات اإلداريةومعرفة مستوى 

 فاعلية القرارات اإلدارية يف بعاد االتصاالت اإلداريةأ أتثري حتليلنتيجة : (5  جدول رقم

 (Pقيمة   R التحديد معامل βدرجة التأثري املتوسط احلسايب األبعاد

 8.888 8.801 8.622 1.00/1.21 الفرضية الرئيسية

 8.880 8.802 8.601 1.86 الفرضية األوىل
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 8.888 8.816 8.680 1.22 الفرضية الثانية

 .SPSSات معدة من برانمج املعلوم املصدر:
لفاعلية القرارات اإلدارية  و ،(1.00) بلغألبعاد االتصاالت اإلدارية أنَّ املتوسط احلسايب  (2)أتضح من اجلدول 

  p-value وبلغت قيمة(، =  8.82)، وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية (1.21)بلغ 
 (1.10  >1.111 =P). اإلدارية القرارات اعليةيف ف االتصاالت اإلدارية ، تؤثرالبديلة سيةالرئي الفرضيةنقبل  وعليه 

 (.0862ابلعيد ،هذا يتفق مع نتائج دراسة )و  ،األبيار ببلدية والثانوي األساسي ابلتعليم املدارس مديري لدى
لة إحصائية ، وهو ذو دال(1.86) بلغألمناط االتصاالت اإلدارية أنَّ املتوسط احلسايب ويتبني من اجلدول     

 الفرعيةالفرضية نقبل  وعليه. p-value (1.10  >1.119 =P) وبلغت قيمة، (=  8.82)عند مستوى معنوية 
 األساسي ابلتعليم املدارس مديري لدى اإلدارية القرارات يف فاعلية اإلدارية االتصاالتتؤثر أمناط  ،H1 البديلة

 .(0861 الدين، ودراسة صالح 0860دراسة )حليمة واالمني، وتتفق هذه النتيجة مع، األبيار ببلدية والثانوي
 عند إحصائية داللة ذو وهو ،(1.22) بلغ اإلدارية االتصاالت وسائلل احلسايب املتوسط أنَّ واتضح أيضًا     

الفرعية  الفرضية نقبل وعليه .p-value  (1.10  >1.111 =P)وبلغت قيمة   ،(=  8.82) معنوية مستوى
 األساسي ابلتعليم املدارس مديري لدى اإلدارية القرارات يف فاعلية اإلدارية االتصاالت وسائل تؤثر ،H2 البديلة

 0860هارون ومالك  ودراسة 0860 ،هزير وآخرونوهذا يتفق مع نتائج دراسة )، األبيار ببلدية والثانوي
 .(2017 موكوكو سيبوالو 
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  . اخلامتة:5
ن خالل التحليل اإلحصائي لبياانت الدراسة، واختبار فرضياهتا توصلت الدراسة ِإىل م: نتائج الدراسـة .1.5

 أهم النتائج التالية:
تمع أفراد لدى فاعلية القرارات اإلدارية مستوىيف  االتصاالت اإلدارية أتثري النتائج أَظهرت-  الدراسة، حيثج  ُمج

 يعود اإلدارية القرارات فاعلية مستوى يف التغري من قريباً ت %0 أن يعين مّا ،R( 1.121) العام التحديد معامل بلغ
 الزايدة أنَّ  يعين وذلك ، β(1.002) التأثري درجة بلغت وكّما اإلدارية، االتصاالت املستقل املتغري يف التغري إىل

 ُمتمع أفراد لدى اإلدارية القرارات فاعلية مستوايت ارتفاع إىل تؤدي اإلدارية االتصاالت مستوى يف واحدة بدرجة
 (.8.622) مبعدل الدراسة

تمع أفراد لدى فاعلية القرارات اإلدارية مستوىيف  أمناط االتصاالت اإلدارية أتثري النتائج أَظهرت بينّما-  ُمج
فاعلية  مستوى يف التغري من تقريباً  %0 أن يعين امّ  ، R(1.120) العام التحديد معامل بلغ الدراسة، حيثج 
 يعين وذلك ،β( 1.020) التأثري درجة بلغت وكّما أمناط االتصاالت اإلدارية، يف التغري إىل يعود ةالقرارات اإلداري

 فاعلية القرارات اإلدارية مستوايت ارتفاع إىل تؤدي مستوى أمناط االتصاالت اإلدارية يف واحدة بدرجة الزايدة أنَّ 
 (.8.601) مبعدل الدراسة ُمتمع أفراد لدى

تمع أفراد لدى فاعلية القرارات اإلدارية مستوىيف  وسائل االتصاالت اإلدارية أتثريتبني أيضًا -  حيثج  ،الدراسة ُمج
 يعود اإلدارية القرارات فاعلية مستوى يف التغري من تقريباً  %1 أن يعين مّا ،R( 1.120) العام التحديد معامل بلغ
 بدرجة الزايدة أنَّ  يعين وذلك ، β( 1.019) لتأثريا درجة بلغت وكّما ،اإلدارية االتصاالت وسائل يف التغري إىل

 ُمتمع أفراد لدى اإلدارية القرارات فاعلية مستوايت ارتفاع إىل تؤدي اإلدارية االتصاالت مستوى وسائل يف واحدة
 (.8.680) مبعدل الدراسة

 مقياس مبتوسط مقارنته تمتَّ  ما ِإذا مرض  إىل حدّ  ما فاعلية القرارات اإلدارية مستوى أَنَّ  النتائج أوضحت-
  (.1.21) مبعدل احلسايب املتوسط بلغ حيث ج  الدراسة،
 :توصيـات الدراسـة .2.5
 اليت التوصيات من عدداً  نستخلص فإننا الدراسة، هذه إليها تتوصل اليت النتائج أهم على االطالع بعد      

 :التوصيات تلك أهم ومن البحث، مشكلة حل يف سهمت   اأهنَّ  ىنر 
 .ومستقرة واضحة سياسة وبناء االتصالية العملية حتسنيى املدارس قيد الدراسة عل -
 توعيةمتخصصة، و  دورات يف العاملني تدريب خالل من واإللكرتونية واملكتوبة الشفوية العاملني مهارات تطوير -

 املهمة. هذه قسم لالتصاالت يتوىل إنشاء خالل االتصال، من أبمهية أكثر العاملني
 .قطاع التعليم داخل واالستقرار التوازن خلق يف يساعد ما التنظيم أعضاء بني االتصال اتقنو  فتح -
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 بياانت من تقدمه امّ  واالستفادة االتصال وسائل من كوسيلة واستخدامها األنرتنت بشبكة االهتمام ضرورة -
 القرارات. ملتخذي ومعلومات

 العمل تطوير أجل من آرائهم إبداء على العاملني تشجيع، و تالقرارا إختاذ يف املركزية عن اإلمكان قدر االبتعاد -
 الفعال. ابلشكل القرارات وتنفيذ

 مستجدة. إدارية قرارات أي ختاذإل إدارة مدرسية لكل الكافية املعلومات توفري -
ـــاة ضــــرورة - ــــضغوط مراعـ ـــن النابعــــة ال ـــزة مـ ـــة أجهـ ـــا ــــهيتطلب ـــامبّـ  اإلدارية الرقابـ ــن عملهـ ــات مــ  قد ومعلومات بيانــ

 ذلك فينعكس وطاقتـه وقتـه بعـض يـستغرق امّ  ابلبياانت، األجهزة هذه إمداد إىل القرار تخذمج  املدير يضطر
 .قراراته على

 إجناز سرعةل كل مدرسة يف املوجودة احلالية التقنية واستغالل ،قطاع التعليم بني ابالتصاالت الوعي نشر -
 تقنية من جتعل ثقافة تنظيمية إىل احلالية التنظيمية الثقافة تغيري االتصال، هبدف عملية وتسهيل األعمال
 القرارات. إختاذ أعمال إجناز يف فعاالً  عنصراً  االتصال

 الورقي. االتصال على االعتماد تقليل هبدف اإللكرتونية اإلدارةعلى تطبيق  العمل -
، وربطها مبتغرّيات إدارية أخرى قد تكون هلا عالقة االتصاالت اإلداريةستقبلية عن إجراء املزيد من الدراسات امل -

 ، ومقارنتها هبذه الدراسة.ببلدية األبياريف ذلك، وإجراء دراسة ماثلة يف القطاعات األخرى 
 قائمة املراجع:.6
آفاق  ُملة "، توى األداء الوظيفي"دور كفاءة نظم االتصاالت اإلدارية يف رفع مس ،(0862) ،البدري، فوزي سعد جنم .1

    .(2) 1واالقتصاد،  اإلدارة كلية املرقب،جامعة ، اقتصادية
 غيداء دار: عمان ،6ط ،الفكري املال رأس (:0862حسني، ) وليد حسنيعباس،  جثري، محود سعدونالربيعاوي،  .2

  .والتوزيع للنشر
 لغة العربية، كلية الرتبية األساسية، احللة: جامعة اببل. قسم ال القياس والتقومي،(، 0862) ،الزويين، ابتسام صاحب .2
 للنشر امليسرة دار: عمان ،0ط ،البشرية والتنمية اإلدارية القيادة يف احلديثة االجتاهات ،(0868) حسنني حممد العجمي، .1

 .والطباعة والتوزيع
 غري ماجستري رسالة "،اإلدارية القرارات ةفاعلي حتقيق يف اإلدارية االتصاالت أثر (، "0868عبد هللا، ) حممد العنزي، .5

 .عمان العليا، للدارسات األوسط الشرق جامعة منشورة،
 .لنشر املسرية دار: عمان ،communication theories= االتصال نظرايت (،0860، )هالل منالاملزاهرة،  .2
مركز اإلمارات  ،اسرتاتيجية رؤى ُملة ،"الدولية األزمات إدارة يف واالتصال املعلومات دور" (،0862، إدريس، )لكريين .2

 .(2) 0للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 
القاهرة: جامعة القاهرة، كلية  ،السلوك التنظيمي (:0862مدكور، فوزى شعبان، فهمى، رابب، ) ابشري، نفيسة حممد، .2

  التجارة.



432 -512ص:   
  ةاإلداري تاالتصاالت اإلدارية وأثرها يف فاعلية القرارا

 (األبيار بلدية –العامة التعليمية املؤسسات على ميدانية دراسة
 

34 Journal of International Economy and Globalization (JIEG)  

 

 جامعة ،اجلزائر منشورة، غري ماجستري ةرسال ،"القرار إختاذ يف اإلدارية االتصاالت دور" ،(0862)ابلعيد، آمال،  .2
 ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ختصص تنظيم وعمل. ورقلة مرابح قاصدي
مذكرة خترج  "،القرارات اإلدارية إختاذدور االتصال التنظيمي يف عملية  "(، 0860)قسوس، األمني، بكري حممد ، حليمة .11

العلوم االجتماعية، قسم  كلية ، -مستغامن–عبداحلميد بن ابديس  جامعة: ردناأل، ضمن متطلبات نيل درجة ماسرت اكادميي
 .العلوم اإلنسانية

 . والتوزيع للنشر ومكتبة حامد دار: عمان ،6 ط ،اإلداري القرار (:0860رابح، ) هللا عبدسرير،  .11
 غري ماجستري رسالة ،"لرايضيةداخل املؤسسة ا القرار إختاذ يف اإلدارية أمهية االتصال" ،(0861)سلوق  صالح الدين، .12

قسم إدارة والتسيري الرايضي يف  علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية، معهد حممد بوضياف ابملسلية، جامعة اجلزائر، منشورة،
 .الرايضة
سانية جيل العلوم اإلن ُملة ،االتصال ودوره يف ترشيد قرارات املؤسسة يف ظل املصاطر" " ،(0860)عبادي، إميان،  .12

 .20 مركز جيل البحث العلمي، العدد واالجتماعية،
 األداء على املؤثرة العوامل ، "(0860) ،حممد خالدالرفادي،  انوجيي، عبدالقادرالبدري،  حممد، عبدالسالمعبداحلفيظ،  .11

 .(0) 10 العلمية، بنغازي جامعة ُملة ،" بنغازي بلدية بديوان للعاملني الوظيفي
 ، عمان: دار أُمد للنشر والتوزيع. 6ط ،القرارات اإلدارية أمهيتها ومراحلها إختاذ (،0862)رمي، نوال عبد الك ،ألشهب .15
االتصاالت اإلدارية " (،0860)فهمي حممد امحد،  عبد املالك محود عبدالقادر، حممد، عبدالعامل حممد، الصلوي، ،هزير .12

العلوم الرتبوية والدراسات اإلنسانية، دائرة ُملة  ،ة مبدينة عدن"القرارات يف املنشآت الفندقية العامل إختاذوأثرها يف فاعلية 
 .2العدد الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة تعز، 

17. Papulova, Z, & Gazova, A. (2016). Role of strategic analysis in strategic decision-making. 

Procedia Economics and Finance, 39. 

18. Oze, N., (2018). Current Debates in Public Relations & Communication Studies. 

Volume 28. London : IJOPEC Publication. 

19. Thomas, G.F., Zolin, R. and Hartman, J.L., (2009). The central role of communication 

in developing trust and its effect on employee involvement. The Journal of Business 

Communication, 46(3). 

20. Haroon, H. and Malik, H.D., (2018). The impact of organizational communication on 

organizational performance. Journal of Research in Social Sciences, 6(2). 

21. Sebola, M.P., (2017). Communication in the South African public participation 

process-the effectiveness of communication tools. African Journal of Public Affairs, 9(6). 

22. Madondo, N.P.B., (2016). The challenges faced by school management teams in 

promoting quality teaching and learning. (Master's theses, University of Zululand). 

 

 


