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  ملخص
محافظة  في األساسية استخدام مديري مدارس مابعد درج إلىھذه الدراسة التعرف  تھدف

 ببعضوعالقة ذلك  ،جھة نظر المعلمينمن و اإلداري الداخلية بسلطنة عمان ألنماط االتصال
معلما ) 380(وتكونت عينة الدراسة من  ،العمليةوالخبرة  والمؤھل العلمي، ،الجنس :المتغيرات

 ،الداخليةفي محافظة  األساسيمدارس مابعد يارھم بالطريقة العشوائية من تومعلمة، تم اخ
 األساليب واستخدمت ،فقرة) 20( منواستخدم الباحث استبانة لقياس درجة االستخدام تكونت 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة استخدام مديري  ،المعلوماتالمناسبة لتحليل  اإلحصائية
من وجھة نظر المعلمين  اإلداريتصال مدارس ما بعد األساسي في محافظة الداخلية ألنماط اال

النتائج عدم وجود فروق  وأوضحت ).3.85(بلغ كان ضمن االستخدام الكبير بمتوسط حسابي 
وفي  ،العمليةوالخبرة  تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي والمؤھل العلمي إحصائيةذات داللة 

 واضعو يفيد منھاأن  يأملالتي  من التوصيات بمجموعةالباحث  أوصىضوء نتائج الدراسة 
وضرورة جوانب العمل في مھنة التعليم  سينأجل تح سياسة التربوية في سلطنة عمان منال

 .في التعامل داخل المدرسة اإلداريالتركيز على االتصال 

  .المعلمون ،المدير، درجة االستخدام ،اإلدارياالتصال  :مات المفتاحيةالكل
 
Abstract 

This study has aimed at recognizing how far post elementary 
schoolmasters in Al Dakhilia region use the types of administrative 
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communication from the teachers’ viewpoint. It is also associated with 
some variables such as gender, scientific qualification and job 
experience. The sample of study consists of (380) (males and females) 
teachers chosen randomly from post elementary schools in Al Dakhilia 
region. The researcher has used a questionnaire to measure the level of 
use; it consists of 20 paragraphs. Appropriate statistical techniques are 
used to analyze data. The study has pointed out that the extent to which 
post elementary schoolmasters in Al Dakhilia region use of the types of 
administrative communication from the teachers’ viewpoint has been 
within the large use (3, 85 on average). The results showed a lack of 
statistically significant differences attributed to the variables of gender, 
scientific qualification and job experience. In light of the study findings, 
the researcher recommendal that may benefit educational policy makers 
in the Sultanate of Oman in order to improve work aspects in education 
career and the necessity to focus on administrative communication in 
school. 

Key words: administrative communication, use level, headmasters, 
teachers. 

 مقدمة
ً تؤدي االتصاالت دوراً  وأصبحت  ،كافةلمواكبة التطور والتغير في مجاالت الحياة  مھما

  .الالزمةعنصراً أساسياً في العمليات اإلدارية إلمداد صانعي القرارات بالمعلومات والبيانات 

بھا العمليات والمھام في  لتسير ال بد منھا ضروريات التييشكل االتصال ضرورة من ال إذ
ً اً فھي تؤدي دور ھا الصحيح،اتجاھ وفيما  ،في نشاط المنظمات المختلفة في المجتمع عامة مھما

من المنظمات من غير عمليات فال وجود ألي منظمة ، يتعلق بنظامھا اإلداري بصفة خاصة
  ).2،2000 ،يونس(اإلدارية  للخططاتصال تربط القائد اإلداري بالمنفذين 

القيام بالوظائف اإلدارية  عبرھا ئد اإلداري ووسيلة يتمفاالتصال وظيفة أساسية للقا
تأسيس  ويعد ،إال من خالل عمليات االتصال تتمال والتي  ،)الرقابة ،التوجيه ،التنظيم ،التخطيط(

ً من أكثر األمور  فاعليتهنظام فاعل لالتصال والمحافظة على استمرارية  ة النظم في إدار تحديا
  ).2007 ،156 ،العريني(التربوية 

شريان العملية اإلدارية الذي ترتكز عليه جميع عناصر العملية  وإذا كان االتصال يعتبر
فإنه من الضروري  ،)22،2000 ،يونس(تصين في مجال اإلدارة بعض المخ يقولاإلدارية كما 

مدير المدرسة يمثل القائد اإلداري في المؤسسة  فكون ،االتصال أنماطالقائد اإلداري  أن يمتلك
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ذ الخطط لتحقيق األھداف تنفي إلىسة من معلمين وإداريين يقود كادر المدر إذ ،التعليمية
بأنماط االتصال اإلداري لتسھيل نقل المھام  وعلمفإن عليه أن يكون على دراية  ،المنشودة

يواجه كل أن  الطبيعيومن  .والديناميةنقل المدرسة من الجمود الى الفاعلية التالي والتوجيھات وب
وقواعد وأفكار تنعكس  ،في عملية االتصال ضعف وحاالت قوة حاالتمدير مؤسسة تعليمية 
ممارسات المدير  على ال يتوقف فقط نجاح أو فشل عملية االتصال ،على ممارسته الحقيقية
خبرته في صياغة األفكار : منھاأخرى على اعتبارات كثيرة أيضآ لالتصال اإلداري بل 

الفرد اآلخر  ففاءة استقبال وفھم تصروك ،استخدامه لوسيلة االتصال المناسبة لھذه األفكارو
مستوى ويعمل على تطوير  إلى أفضل على المدير أن يصل فإنلذا  .ھذه األفكار يستقبلالذي 

 ).23،2002 ،ماھر( لديهالتصال ومھاراته مفاھيم ا

 مفھوم االتصاالت اإلدارية
التي ) Communare(من األصل الالتيني  مشتقة )Communication(كلمة اتصال 

ً  الشيءتجعل    نقلهأو ) To share(أو تقاسم الشئ  ،)To make Common(عاما
)To transmit( ) وعلى ذلك فاالتصال يعني تبادل المعلومات  .)376،1997 ،وآخرونالنمر

خلق وإشاعة : ويعرفه ساعاني بأنه )222،1999 ،منصور(واألفكار بين شخصين أو أكثر 
 ،ساعاني(األفكار ونشرھا بين األفراد والجماعات  أي تبادل ونقل ،التفاھم بين الناس

عملية التفاعل التي تحدث عندما يحاول مرسل : في حين عرفه القريوني بأنه ،)241،1997
ويشير ، )157،2000 ،يالقريوت(ويستجيب لھا المستقبل بشكل يرضي المرسل  ،رساله إرسالما

ً أنه عبارة عن إلىالمغربي  والمعلومات من أجل إحداث تفاھم  راءاآلتبادل : االتصال موضحا
  ).233،1999 ،المغربي(وإحداث عالقة إنسانية طيبة بين المرسل والمستقبل  ،وثقة متبادلة

بغرض إيجاد نوع من  آلخرعملية نقل ھادفة للمعلومات من شخص :وعرفه ياغي بأنه
  .)193،1999 ،ياغي(فاھم المتبادل فيما بينھما الت

 عناصر عملية االتصال
أن ھناك مجموعة من على ظم الدراسات التي أجريت حول عملية االتصال معتتفق 

  :كاآلتي) 2000( الدغيثموھي كما أوردتھا ،التي تحويھا عملية االتصال  الثابتةالعناصر 

إما على شكل كلمات أو حركات أو صور أو  التي تكونوھو مصدر الرسالة : المرسل .1
ات التي يريد للمرسل مجموعة من األفكار والمعلوم .اسإشارات يكون الھدف منھا نقلھا للن

وبحاجاته واھتماماته  ،وبخبراته السابقة ويتأثر ذلك بفھمه لألمور نقلھا الى المستقبل،
 .إرسالھاوانفعاالته حول األفكار التي ينوي 

 ھو الشخص أو الجھة التي تتلقى الرسالة وتقوم بتفسير محتواھا وفھم معناھا من: المستقبل .2
خالل مجموعة من العمليات اإلدراكية التي قد تتأثر بمجموعة من العناصر الشخصية 

الحواس  دامباستخويتم استقبال الرسالة  ،وقد يكون المستقبل إما فرداً أو جماعة ،ةيوالبيئ
 .المختلفة
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 ،فيهالمستقبل للتأثير  إلىوھي األفكار أو المعلومات التي ترسل من قبل المرسل : الرسالة .3
الة على شكل وقد تكون ھذه الرس ،تحقيقه إلىھو الھدف الذي تسعى عملية االتصال و

 ،شكاوىاتجاھات أو اقتراحات أو  أوأو تعليمات  ارات أو أوامركلمات أو حركات أو مھ
 .كون مكتوبة أو منطوقة أو غير ذلكوقد ت

ھي و مرسل والمستقبل،ھا الرسالة بين الوھي الوسيلة أو القناة التي تمر خالل: قناة االتصال .4
 واألفالم ،والصور ،والرسوم ،والمطبوعات ،والكتب متعددة كالصوت العادي للمرسل،

في  األساسيقناة االتصال من كونھا العنصر  أھمية وتنبع ،الصوتية وغيرھا والمسجالت
 .عملية االتصال

أو  ،ائل المعرفةوھي عملية تبين مدى تأثر المستقبل بإحدى وس: )المردود(العكسية التغذية  .5
بمثابة عملية  العكسيةوتعد التغذية  ،قياس فعالية الوسيلة التي استخدمت في توصيل الرسالة

 .ھذه العناصر إلنجاح عملية االتصال لفعاليةمستمر  وتقويمقياس 

 عملية االتصال والتواصل التربوي أنواع
نوعين رئيسين  إلى يميالتعلحيث يقسم االتصال  ،ويطلق عليھا أنواع االتصال التعليمي

وتحت كل نوع تندرج ). عدمن بُ (واالتصال غير المباشر  ،)المواجھي(االتصال المباشر : ھما
  . )73،2009 ،الدعس(أنواع أخرى 

 )مواجھي(االتصال المباشر   .أ 
  :ويتم بشكل مباشر بين مصدر الرسالة ومستقبلھا وجھاً لوجه ومن أنواعه

 .االتصال الذاتي  .أ 

 .المباشراالتصال الفردي   .ب 

 .االتصال الجماعي في مجموعات صغيرة  .ج 

 .كبيرة مجموعاتاالتصال الجماعي المباشر في   .د 

 )عدبُ  من(االتصال غير المباشر   .ب
وھو اتصال حديث يحدث بين مصدر ومستقبل أو مجموعة مستقبلين من بعد دون حدوث 

 ً   :ومن أنواعه ،لوجه لقاء مباشر بينھم وجھا

 .راالتصال الفردي غير المباش  .أ 

 .صغيرة مجموعاتفي  المباشراالتصال الجماعي غير   .ب 

 .في مجموعات كبيرة المباشراالتصال الجماعي غير   .ج 
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االتصال  ودونأن االتصال والتواصل داخل المدرسة ھو محور عملية التعلم  من المؤكد
دركون وعلى الرغم من ذلك فإن كثيراً من العاملين في حقل التعليم ال ي ،والتواصل ال يتم التعلم

الجسد أو تغير في  حركةالعين أو أو  إيماءة من الوجه فكل ،لالتصال والتواصل من أھمية ما
ً  الوضع المكاني ً  سواء للمرسل أو المستقبل سواء كان مديراً أو معلما والوقت المناسب  ،أو متعلما

قل الرسالة أثناء ن في الستخدام الرسالة أو استخدام الصوت واستخدام اللمس كل ذلك له تأثير
ولدى  ،من الضروري تنمية مھارة االتصال والتواصل لدى مدير المدرسة فإنوعليه  ،بينھما

  .المعلمين والمتعلمين

 المدرسية دارةاإلأھمية االتصال في 
الوفا وحسين  وتبرز أھمية االتصال في الجھاز اإلداري المدرسي لعدة اعتبارات ذكرھا أبو

)43،42،2000(:  

 .وطرق عالجھا المدرسةدوراً أساسياً في تناول مشكالت االتصال يلعب  −

 إنجازالفئة المستھدفة من أجل  فيالتأثير المطلوب  إحداثفي  فعالةاالتصال وسيلة  −
 .األھداف المطلوبة

ً يمثل االتصال جزءاً  − من مھام المسؤولين في الجھاز اإلداري داخل المدرسة مما تنشأ  رئيسا
تدريب لضمان الكفاية اإلدارية  إلىالتي تحتاج  اإلداريةدات تدريب القيا إلىعنه الحاجة 

 .المطلوبة

وماھي المشكالت  ،من أھداف إنجازهاالتصال وسيلة مھمة إلبالغ القيادات العليا بما تم  −
أو االنحرافات التي لم تكن متوقعة  ،والتعليميةتنفيذ الخطط اإلدارية  فيالتي ظھرت 

 .المشكالت واالقتراحات الالزمة لعالج تلك

التغيير في  وإحداثيعتبر الوسيلة الضرورية لتوحيد الجھود المختلفة في التنظيم االتصال  −
 .المدرسة فلسفةاألفراد وتطوير  سلوكأنماط 

 .االتصال يمثل الوسيلة الفعالة لممارسات القيادات اإلدارية للسلطة والقوة −

مما يكون له أكبر  ،وآخر نفسي إنفعاليعملية االتصال داخل المدرسة تحتوي على جانب  −
 .المناخ األكاديمي واإلداري في النظام المدرسي فياألثر 

إن االتصال الجيد داخل المدرسة ينظم جھود العاملين ويوحد ) 205،2008(وذكر عزب 
قنوات االتصال  تحددولذا يجب على إدارة المدرسة أن  ،وجھتھم في سبل تحقيق األھداف

وات االتصال غير الرسمية من أجل تحسين االستفادة منھا في تدفق قن إلىالرسمية وتتعرف 
حد كبير يتوقف على مقدرة المدير على تفھم األشخاص  إلىولھذا فإن نجاح اإلدارة . المعلومات

اآلخرين وعلى مقدرة األشخاص اآلخرين على تفھم المدير حيث يساعد االتصال الجيد على أداء 
  .األعمال بطريقة أفضل
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 االتصال اإلداري المدرسي أھداف
بينما يشكل المعلمون أو  طرفيهالذي يشكل المدير أحد  ،يھدف االتصال اإلداري المدرسي

إلى  ،اآلخر الطرف ،مجتمعين أو متفرقين ،األمور أو غيرھم أولياءالتالميذ أو  المرؤوسون أو
جھودھم في  وتوحدالوظيفي سلوكھم  فيالتأثير  وإلىإيجاد نوع من التفاھم والتناغم بين الطرفين 

تحقيق عدة أھداف  إلىأن االتصال اإلداري المدرسي يھدف ) 20،2008 ،الفرا(وذكر  ،األداء
  :يمكن تلخيصھا فيما يلي

تزويد وة لحسن سير العمل داخل المدرسة، المعلومات والبيانات الضروري إنسيابتحقيق 
قيام والممارسات الخاصة بالعمل لل العاملين بما يحتاجون إليه من معلومات عن اإلجراءات

القرارات ضع كافة المعلومات والبيانات الدقيقة أمام متخذي كذلك ووعلى أكمل وجه،  بأعمالھم
ق بين جھود العاملين في التنسياسبة، يتمكنوا من صنع قرارات سليمة ومن حتىفي مواقع التنفيذ 

جتمع المحلي لكسب دعمھم الم وإلىالعاملين فيھا  إلىنقل أھداف وخطط المدرسة ة، المدرس
رسة ووضع خططھا مساعدة اإلدارة على القيام بعملھا الرئيسي في رسم سياسات المدوتأييدھم، 

العاملين  إلىتوجيھاتھم ونصائحھم  إيصالتمكين المديرين في المدرسة من واتخاذ قراراتھا، 
 إلىجھات نظرھم وشكواھم مقترحاتھم وارائھم وو إيصالوفي نفس الوقت تمكن العاملين من 

بين مديريات التربية  واإلرشاداتتنسيق وصول المعلومات والقرارات والتوجيھات المديرين، 
  .والتعليم والمدارس التابعة لھا بكفاءة وفاعلية

 معوقات االتصال داخل المدرسة
  :أھم ھذه المعوقات كما يلي) 352،2008(يذكر العطاس 

عدم اإلدراك لكل من المرسل والمستقبل، تباين ه المستقبل، عدم وضوح الرسالة، عدم انتبا
، القابلية نحو االتصال، حجم البناء التنظيمي، صعوبة التفاھم، توفر الوقت الكافي لالتصال

العكسية التغذية  العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين، طبيعةاالجتماعية،  العالقاتالقيادة،  أسلوب
 .)المردود(

  أسئلتھامشكلة الدراسة و
تركز عليه جميع عناصر العملية  الذييعد االتصال اإلداري شريان اإلدارة المدرسية 

فھو يتيح الفرصة الكاملة لمناقشة المشكالت , واالتصال من األساسيات الحياتية لألفراد ،اإلدارية
ى توفير كما أنه يساعد عل ،واستقبال وارسال متطلبات العمل ،واألفكار والخبرات اآلراءوتبادل 

العاملين  إعالموعة من األھداف تتمثل في مجم االتصالكذلك يحقق  ،جو من األلفة والتعاون
  ).2002 ،باعيسى(باألھداف والسياسات والبرامج والخطط 

التي أجريت في حقل اإلدارة المدرسية على ) 2002، الخوالدة(وتؤكد بعض الدراسات 
وأنه  ،مديريات العامة للتربية والتعليمالقتھا بالوجود مشكالت تواجھھا إدارات المدارس في ع
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بوسائل االتصال التربوي وتوفير نظام  االھتماموالبد من  ،البد من إعادة النظر في ھذه العالقة
  .وكذلك توفير اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة ،جيد لالتصال في المدرسة

دارية وبالتالي الوصول إلى حلول الباحث أھمية االتصال في مواجھة المشكالت اإل ىورأ
في العمل اإلداري لذا جاءت ھذه الدراسة  إرباك إحداثدون  علميةمناسبة بناء على أسس 

بعد األساسي ألنماط االتصال اإلداري في  درجة استخدام مديري مدارس تعليم ما لتعرف
  :التاليين تساؤلينة عن المحافظة الداخلية بسلطنة عمان وبالتحديد فإن ھذه الدراسة تحاول اإلجاب

بسلطنة عمان  ما درجة استخدام مديري مدارس تعليم ما بعد األساسي في محافظة الداخلية .1
 ألنماط االتصال اإلداري من وجھة نظر المعلمين؟

بين متوسطات تقديرات  )α ≤0.05(مستوى  عند إحصائيةھل توجد فروق ذات داللة  .2
محافظة الداخلية بسلطنة عمان ألنماط االتصال  مديري مدارس تعليم ما بعد األساسي في

 سنوات الخبرة؟ ،المؤھل العلمي ،متغير النوع االجتماعي  إلىاإلداري تعزى 

 أھداف الدراسة
الداخلية  بعد األساسي في محافظة درجة استخدام مديري مدارس تعليم ما إلىالتعرف  .1

 .ألنماط االتصال اإلداري من وجھة نظر المعلمين

بين متوسطات تقديرات مديري  إحصائيةھناك فروق ذات داللة  كانتإذا  ماعالكشف  .2
االتصال  أنماطمدارس ما بعد األساسي في محافظة الداخلية بسلطنة عمان لدرجة استخدام 

 .سنوات الخبرة ،يمالمؤھل العل ،االجتماعياإلداري تعزى إلى متغير النوع 

 أھمية الدراسة
ھمية االتصال بوصفه األداة المحركة للتفاعالت المختلفة بين لدراسة من أھذه اتنبع أھمية 

 ،الناس التي ال يمكن التخلي عنھا في الحياة اليومية بشكل عام والحياة المدرسية بشكل خاص
  :اآلتيةوفي ضوء ذلك يمكن تحديد أھمية الدراسة بالنقاط 

 يب بوزارة التربية والتعليميتوقع من ھذه الدراسة أن تفيد نتائجھا المسؤولين في إدارة التدر −
البرامج التدريبية للمديرين في مجال استخدام أنماط  إعدادفي سلطنة عمان من خالل 

 .االتصال

 لمديري مدارس ما بعد األساسي في سلطنة عكسيةيؤمل من ھذه الدراسة أن تقدم تغذية  −
االتصال في  إليھا والمتعلقة باستخدام أنماط التوصلعمان في ضوء النتائج التي يتم 

 .المدارس

ھذه الدراسة أداة جاھزة تم التأكد من صدقھا وثباتھا يمكن استخدامھا في بحوث  تقدم −
 .ودراسات مماثلة لمراحل دراسية أخرى
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ترفد ھذه الدراسة المكتبة العمانية والمكتبة العربية بأدب نظري ودراسات سابقة عن  −
 .ديدة تتناول متغيرات أخرىألبحاث ودراسات ج منطلقااالتصال يمكن أن تكون 

أول الدراسات التي تناولت درجة استخدام مديري مدارس ما بعد األساسي ھذه الدراسة ھي  −
 .ألنماط االتصال اإلداري في محافظة الداخلية بسلطنة عمان

 .عينات الدراسات السابقةھذه الدراسة عينة يختلف حجمھا عن أحجام  اختارت −

 .الدراسات السابقة عن مكان و زمان وزمان مختلفيناجريت ھذه الدراسة في مكان  −

 .إمكانية المساھمة في وضع السبل الكفيلة لمواجھة معوقات االتصال −

 مصطلحات الدراسة
في  البعضنقل المعلومات واألفكار بصفة مستمرة بين األفراد وبعضھم  :االتصال االداري

 ،اإلدارة العليا وبين الموظفين والمشرفين التنظيمية بين المديرين التنظيميين وبينكل المستويات 
  .)128،2002 ،حنفي(أي ھي شبكة ربط تربط كل أعضاء التنظيم 

 ً ھو مجموع الرسائل التي يتصل بھا مدير المدرسة مع زمالئه : بأنه ويعرفه الباحث إجرائيا
  .المعلمين إليصال رسالة

ى جميع شؤونھا التربوية ھو المسؤول األول في مدرسته وھو المشرف عل :المدرسة مدير
ً  ،والتعليمية واإلدارية واالجتماعية  ،وزارة المعارف(وھو القدوة الحسنة لزمالئه اداًء وسلوكا

  .)8 ،ھــ1420

 ً المدرسة بجميع مجاالتھا  مورأُ ھو القائد التربوي الذي يتولى : ويعرفه الباحث إجرائيا
  .ويعمل على تحقيق أھدافھا بكفاءة عالية

بأنھا المدرسة التي تضم الصفين الحادي عشر والثاني عشر أو  :عد األساسيمدارس ما ب
  .)159،2006 ،والفاضل ةرصعيا(الصف الحادي عشر على األقل 

  حدود الدراسة

درجة استخدام مديري مدارس تعليم ما بعد األساسي ألنماط االتصال  :الحد الموضوعي −
  .اإلداري من وجھة نظر المعلمين

  .محافظة الداخلية في سلطنة عمان علىقتصرت ھذه الدراسة ا :الحد المكاني −

  .2013/2014راسي الد مااألول للعالدراسي طبقت ھذه الدراسة في الفصل  :الحد الزماني −

  .اقتصرت ھذه الدراسة على المعلمين والمعلمات :البشري الحد −

  .اخليةطبقت ھذه الدراسة في مدارس ما بعد األساسي في محافظة الد :الحد المؤسسي −
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 الدراسات السابقة

  اسات العربيةالدر:  أوال
ومعوقات االتصال اإلداري بين  أسسمعرفة  إلىھدفت  التي) 2000(دراسة القاسمي 

جھة نظر ومن بسلطنة عمان مديريات التربية بالمناطق التعليمية والمدارس الثانوية التابعة لھا 
ومديري المدارس  ،ية والتعليم بالمناطقمديري عموم ومديري دوائر المديريات العامة للترب

  .الثانوية التابعة لھا

) 151( قوامھاوتمثلت أداة الدراسة الميدانية في االستبانة التي طبقت على عينة قصدية 
ومديري المدارس  من مديري عموم مديريات التربية بالمناطق التعليمية ومديري دوائرھا، فرداً 

 :أبرز نتائج الدراسة وكان من ،الثانوية التابعة لھا

للفروق بين متوسطات ) α= 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
تعزى لمتغير  اإلداريتقديرات أفراد عينة الدراسة للمعوقات التي تعترض االتصال 

 . المسمى الوظيفي

للفروق بين متوسطات  )α=  0.05(ت داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذا -
تعزى لمتغير نوع  اإلداريديرات أفراد عينة الدراسة للمعوقات التي تعترض االتصال تق

 .المدرسة 

بين متوسطات تقديرات  للفروق) α = 0.05(ات داللة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذ -
 .اإلداريةأفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الخبرة 

للفروق بين متوسطات ) α = 0.05(ات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذ -
 .تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المؤھل العلمي

للفروق بين متوسطات تقديرات ) α = 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
  .أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المنطقة التعليمية

الرضا عن العمل والرضا عن بحث العالقة بين  إلىوالتي تھدف ) 2003 ،صادق(دراسة 
وشملت عينة الدراسة المتعلقة  ،ت مدارس التعليم العام بدولة قطراالتصال لدى مديري ومديرا

للمراحل  ومديرة مديراً ) 191( بالمديرين على جميع مديري ومديرات المدارس والبالغ عددھم
الدراسة توفر الرضا عن وكان من أھم نتائج التعليمية الثالثة ويمثلون كل المجتمع األصلي، 

وكذلك وجود عالقة  ،ى مديري ومديرات المدارس القطريةالعمل والرضا عن االتصال لد
 إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة رضا عن العمل والرضا عن االتصال ودالة بين ال إيجابية

عن  رضابين ال إحصائيةبين الرضا عن العمل ومتغير الجنس وكذلك وجود فروق ذات داللة 
ين الرضا عن العمل ب إحصائيةوعدم وجود فروق ذات داللة التعليمية، العمل والمرحلة 
وجود وكذلك كشفت الدراسة عن  ،وبين الرضا عن االتصال ومتغير الجنسومستوى الخبرة، 
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فروق ذات داللة إحصائية بين الرضا عن االتصال ومتغير المرحلة التعليمية وبين الرضا عن 
 .ر الخبرة االتصال ومتغي

درجة ممارسة االتصال اإلداري لدى  إلىدراسة ھدفت التعرف ) 2006(الشمري  أجرىو
ة السعودية من مديري المدارس في إدارة التربية والتعليم في منطقة حائل في المملكة العربي

فقد تم سحب عينة من  ،عينة ممثلة لمجتمع الدراسة الكليوالختيار وجھة نظر المعلمين، 
ً ) 312(ين والبالغ عددھم المعلم بالطريقة العشوائية المراعية لتوزيع المعلمين على فئات  ،معلما

درجة تطبيق مديري المدارس  إلىوتوصلت الدراسة  المتغيرات المحددة في أداة الدراسة،
ً رووتبين عدم وجود ف ،جداً  عاليةلمجاالت االتصال اإلداري  في مجال االتصال  ق دالة إحصائيا

كما وجدت  ،العلميارة العليا ومجال االتصال مع المعلمين والطالب تعزى ألثر المؤھل مع اإلد
تعزى ألثر متغير الخبرة في مجال ) α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 وأخيراً  ،ين لديھم خبرة عشر سنوات فما دوناالتصال لحل المشكالت المدرسية وذلك لصالح الذ
تعزى ألثر المرحلة التعليمية ولصالح ) 0.05α=(ى ات داللة إحصائية عند مستووجود فروق ذ

 . مجموعة األفراد في المرحلة االبتدائية

فاعلية االتصال اإلداري بين مستويات  إلى التعرفھدفت  فقد) 2006(أما دراسة الھزايمة 
 األرنية الھاشمية، في جميع مديريات تربية محافظة إربد بالمملكةالتربية ومديري المدارس 

وكان من نتائج .المجتمع األصلي  يمثلونمديراً ومديرة ) 171(وكانت عينة الدراسة مكونة من 
الدراسة أن درجة فاعلية عملية االتصال اإلداري بين مديريات التربية ومديري المدارس كانت 

ً ذات داللة إحصائية  ،كبيرة لجميع مجاالت الدراسة بين المتوسطات وتبين أن ھناك فروقا
الحسابية لدرجة فاعلية عملية االتصال اإلداري بين مديريات التربية ومديري المدارس تعزى 

لمتغير المؤھل العلمي لجميع مجاالت  أثرآكذلك تبين أن ھناك ، الخبرة، الجنس ،الى المديرية
 .هالدراسة باستثناء مجال العالقات اإلنسانية واالجتماعية لصالح حملة الدكتورا

وسائل االتصال اإلداري المستخدمة في  إلى التعرف) 2006(وھدفت دراسة ھجان 
 فيالمعوقات التي تؤثر  إلىوكذلك التعرف  في المملكة العربية السعودية، العاممدارس التعليم 

 ر التربويين العاملين في المدارس،فاعلية االتصال اإلداري في ھذه المدارس وذلك من وجھة نظ
ً ) 228(عينة عشوائية مكونة من ر اختياوتم  من نتائجھا  وكان ،مدير مدرسة )102(و معلما

ة في مدارس التعليم العام بدرجة ياستخدام كل من وسائل االتصال اإلداري الشفھية والكتاب
وأن المعوقات الشخصية والتنظيمية والبيئية تؤثر في فاعلية  ،متوسطة تفوق المتوسط النظري

وجود فروق ذات داللة احصائية بين  ،ط النظريمتوسط تفوق المتوس درجةاالتصال اإلداري ب
كل من استخدم وسائل االتصال اإلداري الشفھية ومعوقات االتصال  إزاءرؤية أفراد العينة 
زاء استخدام وسائل احصائية بين رؤية أفراد العينة إ وجود فروق ذات داللة ،التنظيمية والبيئية

ال توجد فروق ذات  ،سنوات العمل في المدرسة إلىتعزى  والكتابيةية االتصال اإلداري الشفھ
 والكتابيةزاء كل من وسائل االتصال اإلداري الشفھية ئية بين رؤية أفراد العينة إداللة احصا

 .والمؤھل العلمي وسنوات الخبرة ،ظيفة والمرحلة التعليمية والتخصصكل من الو إلىتعزى 
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ما درجة توافر  :اإلجابة عن السؤالين التاليين إلىھدفت دراسة ) 2008(الفرا  وأجرى
 ،؟حافظات غزة من وجھة نظر المعلمينمتطلبات تنفيذ االتصال اإلداري في المدارس الثانوية بم

بين متوسطات تقديرات مديري ) α ≤0.05 (عند مستوى  إحصائيةوھل توجد فروق ذات داللة 
افر متطلبات تنفيذ االتصال اإلداري اإللكتروني المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدرجة تو

في جميع أفراد  وتمثلت عينة الدراسة ،؟مدة الخدمة ،المؤھل العلمي ،متغير الجنس إلىتعزى 
 اآلتيةالنتائج  إلىوقد توصلت الدراسة  مديرا ومديرة، )117(مجتمع الدراسة والبالغ عددھم 

 إذاإللكتروني في المدارس الثانوية كانت ضعيفة درجة توافر متطلبات تنفيذ االتصال اإلداري :
عند مستوى  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  ،%)53.8(بلغت نسبة االستجابة بشكل عام 

)0.05≥ α ( بين متوسطات تقديرات مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدرجة توافر
مدة  ،المؤھل العلمي ،ر الجنسمتطلبات تنفيذ االتصال اإلداري اإللكتروني تعزى الى متغي

  .الخدمة

واقع تطبيق مديرات  إلىھدفت التعرف فقد ) 2012(أما الدراسة التي قامت بھا الخنيزان 
مدارس المرحلة الثانوية الحكومية بمدينة الرياض ألنماط االتصال اإلداري من وجھة نظر 

 ،فعيل االتصال اإلداريمديرات ومعلمات تلك المدارس والكشف عن المعوقات التي تحد من ت
وترفع من مستوى االتصال اإلداري لدى مديرات  ،المعوقات لتلكحلول مقترحة  إلىوالتوصل 
وطبقت الدراسة على عينة من مديرات مدارس المرحلة الثانوية بمدينة الرياض،  مدارس

ممثلة تم اختيارھن بطريقة عشوائية  مديرة،) 47(غ عددھن لالمرحلة الثانوية الحكومية وب
 )402(وعينة من معلمات مدارس المرحلة الثانوية الحكومية والبالغ عددھن  ،لمجتمع الدراسة

نتائج الدراسة قلة  أبرزوكان من  معلمة تم اختيارھن بطريقة عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة،
ال الحديثة البرامج التدريبية للمديرة والمعلمات لتعريفھن بأھمية االتصال اإلداري ووسائل االتص

تطبيق مديرة المدرسة ألنماط  نحووتبين وجود فروق ذات داللة احصائية  ،وكيفية استخدامھا
بينما ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  ،الختالف الوظيفة وفقااالتصال اإلداري 

)≥ 0.05α ( كذلك  ،ميالختالف عدد سنوات الخبرة والمستوى التعلي وفقاعينة الدراسة  آراءبين
نحو  عينة الدراسة آراء بين )0.05α ≤ ( ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

ً الختالف الوظيفة وعدد سنوات الخبرة  معوقات تطبيق المديرة ألنماط االتصال اإلداري طبقا
  .والمستوى التعليمي

ال اإلداري درجة فاعلية أساليب االتص إلىالتي ھدفت التعرف ) 2012(دراسة المطرفي 
وتوضيح  ،لدى مديري المدارس االبتدائية في مدينة مكة المكرمة من وجھة نظر المعلمين

أفراد عينة الدراسة حول فاعلية االتصال اإلداري  استجاباتبين  االحصائيةالعالقة ذات الداللة 
نت عينة وتكو ،)سنوات العمل الخبرة، ،المؤھل العلمي( اآلتيةيمكن أن تعزى للمتغيرات  التي

الدراسة من عينة طبقية ممثلة لمعلمي المرحلة االبتدائية في قطاع التعليم العام في مدينة مكة 
ً ) 250(تم اختيار  إذوتم سحبھا من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية  المكرمة، في مدارس  معلما

دركون أھمية وأظھرت نتائج الدراسة أن مديري المدارس في مكة المكرمة ي .التعليم االبتدائي
عدم وجود فروق  أظھرت كما ،في النقاش أثناء االجتماعات إشراكھمأراء المعلمين من خالل 
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فأقل في اتجاھات عينة الدراسة حول المعوقات ) α ═0.05 ( ىذات داللة احصائية عند مستو
تبين  كذلك ،التي تحد من فاعلية االتصال اإلداري لمدير المدرسة باختالف متغير سنوات الخبرة

فأقل في اتجاھات عينة الدراسة  )α ═ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
 .اإلداري االتصالحول المعوقات التي تحد من فاعلية 

  الدراسات االجنبية
اإلدارة التعليمية  أقامتهبرنامج  إلىالتعرف ) Abernathy, 2000( أبرناثيدراسة  ھدفت

واعتمد الباحث منھج  .تطوير مجموعة من مديري المدارس إلىكية يھدف بوالية فلوريدا األمري
وقد بينت الدراسة أن  ،مديراً الذين تخرجوا من ھذا البرنامج) 12( قابلالمقابلة لدراسته حيث 

وكان من بينھا الحساسية  .تطويرھا في والية فلوريدا يمكنھناك مجموعة من كفايات المديرين 
 .صل الجيداوالتي تحتاج الى تدريب ميداني ونظري للقدرة على التو نباآلخريتجاه االتصال 

اختبار العالقة بين نمط االتصال لدى  إلى) Robertson, 2001( روبرتسونھدفت دراسة 
مديري ومديرات المدارس العامة في غرب فرجينيا وكل من المناخ المدرسي والتحصيل 

من جنس المدير ومستوى المدرسة وحجم كل بالدراسي من وجھة نظر المعلمين وعالقة ذلك 
) 350(وقد شملت عينة الدراسة  ،المدرسة والمركز االقتصادي واالجتماعي لمدير المدرسة

ً ) 12(مدرسة حيث تم اختيار  واستخدمت الدراسة  ،من كل مدرسة بالطريقة العشوائية معلما
ي وكذلك التحصيل المدرس من وجھة نظر المعلمين والمناخ أدوات مسح لنمط االتصال

بين نمط االتصال لدى مدير  إحصائيةفأظھرت النتائج وجود عالقة ذات داللة  المدرسي،
 جو إلىكما يتصوره المعلمون كما أنه كلما كان نمط االتصال ليميل  ،المدرسة والمناخ المدرسي

ود عالقة كما بينت عدم وج ،إيجابيالصداقة والفطنة شعر المعلمون أن المناخ المدرسي مناخ 
 .بين نمط المدير وزيادة تحصيل الطلبة إحصائيةذات داللة 

اختبار  إلى) Glassman & Margaret, 2002( ومارجريتكالسمان وھدفت دراسة 
األساسية  المدارسالعالقة بين نمط االتصال لدى اإلناث وبين المناخ التنظيمي المفتوح في 

ً ) 1500(وتمثلت عينة الدراسة من  ،والثانوية مدرسة ثانوية وأساسية ) 67(ومعلمة يمثلون  معلما
وأظھرت نتائج الدراسة أن نمط االتصال المفتوح ونمط  ،مناطق في والية بورتالند) 8(تمثل 

كما أنه ال توجد  ،مھمة في المدراس األساسية إحصائيةاالتصال ذي االتجاھين كان لھما داللة 
نمط االتصال أو المناخ المدرسي أو مستوى عالقة ذات داللة احصائية بين جنس المدير و

  .المدرسة

اختبار العالقة بين إدراك المعلمين لمھارات  )Taboor, 2002(وحاولت دراسة تابور 
االتصال لدى مديري المدارس وبين نمط إدارة الصراع والمناخ التنظيمي لمدارس غرب 

ً ) 199(وتكونت عينة الدراسة من  ،فرجينيا مدرسة ) 18(ختيارھا عشوائياً من ومعلمة تم ا معلما
ت الدراسة وجود عالقة ذات داللة وأظھر ،األدوات الثالث للدراسة عنأساسية حيث أجابوا 

 ،حصائية بين نمط االتصال لدى مديري المدارس والمناخ التنظيمي المدرسي في تلك المدارسإ
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سة واسلوب الصراع في بين نمط االتصال لدى مديري المدر إحصائيةووجود عالقة ذات داللة 
 .المدرسة

ھو تحديد تصورات مديري المدارس الثانوية ) Bell, 2003(الغرض من دراسة بيل  وكان
وقد  ،عدادھم لھذه المھاراتودرجة إ ،والضرورية ألداء أدوارھمألھمية المھارات الخاصة 

، وتكساس ،ولوزيان، أركنساسمدير مدرسة عامة في واليات ) 191(الدراسة من  عينةتكونت 
بين الجنس والتقديرات  إحصائيةالدراسة وجود فرق ذي داللة  أظھرتھاومن بين النتائج التي 

 ،المحليألھمية المھارات المطلوبة للقيادة التعليمية واالتصال وعالقات المدرسة بالمجتمع 
ومھارات  وھناك فرق ذو داللة احصائية في التقديرات الذاتية نحو اإلعداد للقيادة التعليمية

 .االتصال يعزى للجنس

فحص توقعات المعلمين نحو فاعلية  إلىھدفت ) Gumbayni, 2007(دراسة غابنيي 
سواء في  المعلمينوفيما إذا كانت ھذه التوقعات تختلف عند  ،االتصال التنظيمي في مدارسھم

والحالة  ،العمرو ،أثر متغير الجنس إلىوكذلك التعرف  ،المدارس األساسية أو المدارس الثانوية
الدراسة وتكونت عينة  ،والخبرة على فاعلية االتصال التنظيمي ،العلميوالمؤھل  ،االجتماعية

ً ) 334(لي وعددھم في كل أفراد المجتمع األص من يعملون في مو ،مدرسة) 63(في معلما
وأظھرت  ركز مدينة أفيون ويوساك في تركيا،المدراس األساسية والمدارس الثانوية في م

عدم  ،ت مرتفعة على فاعلية االتصال التنظيميأن معدالت المعلمين جاء: اآلتيةالدراسة النتائج 
لتوقعات المعلمين على فاعلية االتصال التنظيمي يعزى للجنس  إحصائيةفروق ذات داللة وجود 

 األكثر المعلمينتعزى للخبرة حيث أن  إحصائيةداللة  ذاتوجود فروق  .أو الحالة االجتماعية
وجود  ،خبرة حققوا درجات أعلى من المعلمين حديثي الخبرة في فاعلية االتصال التنظيمي

تعزى للمؤھل العلمي حيث أن المعلمين ذوي المؤھل العلمي األعلى  إحصائيةفروق ذات داللة 
 .حققوا درجات أعلى من المعلمين ذوي المؤھل األقل

الثانوية االتصال على إدارة المدارس بدراسة حول أثر ) Nakpodia, 2010(قام ناكبوديا 
وتكونت عينة الدراسة من  ،الباحث تصميم بحوث ما بعد الحدوث واتبع في والية دلتا بنيجيريا،

ً ) 65(مديراً و) 30( وجود  إلىوأشارت النتائج  ،واستخدم الباحث استبانة لجمع البيانات ،معلما
الثانوية وفق متغيرات الجنس والخبرة  ألثر االتصال في إدارة المدرسة إحصائيآفروق دالة 

 .ومكان المدرسة

 التعليق على الدراسات السابقة
الختالف بين الدراسة الحالية والدراسات اأوجه االتفاق و يسمح باستخالصالعرض السابق 
  .ما تتميز به الدراسة الحالية السابقة وكذلك أبرز
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  والدراسات السابقة دراسة الحاليةأوجه االتفاق واالختالف بين ال: اوال
مع الدراسات السابقة في اختيارھا عينة الدراسة والتي شملت  الحالية تتفق الدراسة

 ،)2008(الفرا و ،)2006( والشمري ،)2003(المديرين والمعلمين مثل دراسة صادق 
 .)Nakpodia, 2010(و ،)2012( المطرفيو ،)2012(الخنيزان و

الدراسات السابقة في تقصي أثر الجنس والمؤھل العلمي  تتفق الدراسة الحالية مع العديد من
) 2006( الشمريممارسة أنماط االتصال اإلداري مثل دراسة  درجةوسنوات الخبرة على 

 ).2006(الھزايمة و) 2008(الفرا و

مع الدراسات السابقة بأنھا حدثت في العديد من الدول العربية مثل سلطنة  الدراسةتتفق ھذه 
 ،نيجيريا ،وفي بعض الدول األجنبية مثل أمريكا غزة ،فلسطين ،األردن ،لسعوديةا ،قطر ،عمان

 .فرجينيا

تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات العربية المرتبطة بموضوع االتصال اإلداري في 
 .التربويةالعملية  فيح مفھوم االتصال ودوره يتوض

 حيث استخدم ،ي األداة المستخدمةفمع العديد من الدراسات السابقة  الحاليةتتفق الدراسة 
حيث استخدمت ) Abernathy, 2000(دراسة  باستثناء ،االستبيان المكون من عدة مجاالت

 .المقابلة

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث عينة الدراسة مثل الدراسات : ثانيا
 ،)2003(صادق و) 2000(لقاسمي التالية التي اقتصرت على المديرين والمديرات مثل دراسة ا

  ).Bell, 2003(و) Abernathy, 2000(و ،)2006(ھجان و ،)2006(الھزايمة و

ً  واألجنبيةتختلف ھذه الدراسة مع الدراسات العربية  معھا من حيث  المرتبطة جزئيا
الحالية تعالج موضوع درجة استخدام مديري مدارس ما بعد  فالدراسة ،الموضوع الذي تعالجه

بينما الدراسات  ،من وجھة نظر المعلمين اإلدارياسي في محافظة الداخلية ألنماط االتصال األس
صادق و ،)2006(ھجان و ،)2000(مثل دراسة القاسمي  ،تعالج مواضيع أخرى السابقةالعربية 

 .)2006(الشمري و ،)2012(الخنيزان و) 2003(

ي عالجت موضوعات السابقة والت األجنبيةالحالية مع الدراسات  الدراسة تختلفكذلك 
 &Glassman(و )Robertson, 2001(و) Abernathy, 2000( متباينة مثل دراسة
Margaret,2002(، و)Taboor,2002.( 

 قاسميتختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بخصوص متغيراتھا مثل دراسة ال
) Robertson, 2001(و )2012(المطرفي و ،)2006(ھجان و) 2012( الخنيزان) 2000(
 ).Bell, 2003(و) Taboor, 2002(و) Glassman, 2002(و
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 وھجان ،)2000(تختلف الدراسة الحالية مع ھدف الدراسات السابقة مثل دراسة القاسمي 
 .)2012( والخنيزان ،)2008(الفرا و ،)2006(والھزايمة  ،)2003(وصادق ، )2006(

  السابقةمن الدراسات  االستفادة أوجه :ثالثاً 
  اآلتيةاستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في النواحي 

في بناء فكرة الدراسة ومشكلتھا، وفي اختيار منھج الدراسة المستخدم، في بناء أداة 
في ، في تفسير النتائج ومقارنتھا، في المعالجات االحصائية، الدراسة إجراءاتفي الدراسة، 

  .وضع التوصيات والمقترحات

 منھج الدراسة
  ألغراض الدراسة لمالءمتهاستخدم الباحث المنھج الوصفي  ،ھذه الدراسة لتحقيق أغراض

 الدراسة إجراءات
  قام الباحث بإجراء الدراسة وفق الخطوات التالية

  .إعداد أداة الدراسة وتحكيمھا .1

 .تحقق الباحث من معاملي الصدق والثبات ألداة الدراسة .2

 .راسة من المعلمين والمعلمات في محافظة الداخليةتحديد أفراد عينة الد .3

 .توزيع أداة الدراسة على أفراد العينة .4

جمع االستبيانات وإدخال بياناتھا إلى الحاسوب ومعالجتھا إحصائيا باستخدام برنامج الرزم  .5
  .)SPSS( االجتماعيةللعلوم  اإلحصائية

 مجتمع الدراسة
 ،مات مرحلة ما بعد األساسي في واليات نزوىتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعل

ً ) 760(ازكي في محافظة الداخلية بسلطنة عمان حيث بلغ حجم المجتمع  ،الحمراء ،بھالء  معلما
 ) 1(ومعلمة كما ھو مبين في الجدول 

والتعليم في محافظة  للتربيةالمديرية العامة  علىتوزيع أفراد مجتمع الدراسة : )1(جدول 
  .2013/2014م الدراسي الداخلية للعا

  المجموع الكلي  أنثى  ذكر  النوع االجتماعي
  760  365  395  العدد
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 عينة الدراسة
ً ) 380(الدراسة من  تكونت عينة الدراسي  العاممن  األولومعلمة للفصل الدراسي  معلما

وقد تم اختيارھم  ،من مجتمع الدراسة%) 50(وتشكل ھذه العينة ما نسبته  2013/2014
  .يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتھا) 2(ة العشوائية والجدول بالطريق

  .ھالمتغيرات طبقاتوزيع عينة الدراسة : )2(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة  المتغير

  %52.6  200  ذكر  النوع االجتماعي
  %47.4  180  أنثى

  المؤھل العلمي
  %6.9  026  دبلوم متوسط
  %85.5  325  بكالوريوس

  %7.6  029  جستير فأعلىما

  الخبرةسنوات 
  %25.0  095  سنوات 1-5
  %48.7  185  سنوات 6-10

  %26.3  100  سنة فأكثر 11
  %100  380  المجموع

 الدراسة أداة
عن استبيان لقياس  قام الباحث بتطوير أداة الدراسة وھي عبارة،لتحقيق أھداف الدراسة 

ألساسي ألنماط االتصال اإلداري من وجھة نظر درجة استخدام مديري مدارس ما بعد التعليم ا
  :وتم اتخاذ الخطوات التالية في تطوير االستبانة،المعلمين في محافظة الداخلية بسلطنة عمان 

علق بأنماط االتصال اإلداري ووضع قائمة بأنماط تعلى األدب النظري الم االطالع −
  .االتصال اإلداري

 .موضوع الدراسةاستعراض الدراسات السابقة ذات الصلة ب −

ً  إعطاءوقد تم  − المعلمين على كل فقرة على سلم ليكرت الخماسي وأعطي  الستجابات وزنا
لكل  جداً  منخفضةدرجة منخفضة ودرجة  متوسطة،درجة  ،كبيرةدرجة  ،جداً  كبيرةدرجة 

ً  الستبانهااستجابة على فقرات  وتكون أعلى درجة ) 1،2،3،4،5(على الترتيب تنازليا
 .درجات) 5(استجابة 

 صدق األداة
من  مكونةعرضت على لجنة من المحكمين  وضعت لقياسه، لماق من قياس األداة للتحق

ونزوى ممن يحملون  ،طان قابوسلسبعة محكمين من أعضاء الھيئة التدريسية في جامعتي الس
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ھا حديد درجة ارتباط الفقرة بمجالھا، ومن حيث صياغتطلب منھم ت حيث ،الدكتوراه في التربية
 فقرة) 27(في صورتھا األولية  االستبانةحيث كانت  ووضوحھا، العلميةودقتھا  اللغوية،

فأكثر من % 70وأصبحت بعد التحكيم واعتماد الفقرات والتعديالت اللغوية التي أجمع عليھا 
  .مجاالت ثالثةفقرة موزعة على ) 20( وأصبحتالمحكمين 

 األداةثبات 
على ) Re test-Test( اإلختبارتحقق بطريقة االختبار وإعادة من ثبات األداة تم ال وللتأكد

ً ) 30(عينة مكونة من  حيث جرى حساب  ،بين التطبيق وإعادته اسبوعينومعلمة بفاصل  معلما
) اتخاذ القرار(مجال األول ،وكان معامل الثبات للام معادلة كرونباخ ألفاثبات االستبانة باستخد

وكان  ،%)85) (في االتصال األنترنتاستخدام (ال الثاني وكان معامل الثبات للمج ،%)87(
وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لدرجة  ،%)83) (وسائل االتصال(معامل الثبات للمجال الثالث 

وقد اعتبرت ھذه النسب مالئمة %) 85(معامل الثبات لھا  كاناستخدام أنماط االتصال اإلداري 
  .ونباخ ألفال كرلألداة ومعامبين قيم معامالت الثبات ي) 3(الجدول و .وكافية ألغراض الدراسة

 .ككل واألداةمن مجاالت الدراسة  مجالالداخلي لكل  واالتساق  الثباتمعامل : )3(جدول 

  الداخليساق تمعامل اال  األداةمعامل ثبات   المجال  الرقم
  0.90  0.87  اتخاذ القرار  1
  0.87  0.85  في االتصال استخدام االنترنت  2
  0.90  0.83  سائل االتصالو  3

  0.89  0.85  االداة ككل

 متغيرات الدراسة

  المتغيرات المستقلة .1
  .مديرة معلمة أو مدير،، معلم: مستويانوله  :النوع االجتماعي  .أ 

  .ماجستير ،بكالوريوس ،دبلوم متوسط: مستويات ثالثةوله  :المؤھل العلمي  .ب 

  .سنة فأكثر11 ،سنوات 10-6 ،سنوات 5-1: مستويات ثالثةولھا  :سنوات الخبرة  .ج 

 عالمتغير التاب .2

الدراسة والمتمثلة في درجة استخدام مديري ألداة عينة الدراسة  أفرادويتمثل في استجابة 
  .الداخلية بسلطنة عمان ألنماط االتصال اإلداري في محافظةمدراس ما بعد األساسي 
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 اإلحصائية المعالجات
للعلوم  اإلحصائيةباحث برنامج الرزم استخدم ال ،عن أسئلة الدراسة اإلجابة أجلمن 

  :اآلتيةوذلك باستخدام المعالجات ) SPSS(االجتماعية 

لإلجابة عن السؤال األول المتعلق بدرجة استخدام مديري المدارس ما بعد التعليم األساسي  −
اإلداري من وجھة نظر المعلمين  اإلتصالفي محافظة الداخلية بسلطنة عمان ألنماط 

سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات البحث ولألداة استخرجت المتو
  .ككل

ولإلجابة عن السؤال الثاني المتعلق بدرجة استخدام مديري المدارس ما بعد التعليم األساسي  −
تعزى  ،في محافظة الداخلية بسلطنة عمان ألنماط االتصال اإلداري من وجھة نظر المعلمين

 المتوسطاتاستخرجت  ،)سنوات الخبرة ،المؤھل العلمي ،ع االجتماعيالنو(إلى متغيرات 
الفروق  لتحديدالتباين األحادي  تحليلوكذلك تم استخدام  ،واالنحرافات المعيارية الحسابية

 استجابات عينة الدراسة من المعلمين حسب متغيرات الدراسة وكذلك اختبار بين متوسطات
في الحكم على درجة استخدام المديرين ) 4(دول الدراسة المقياس في ج وبينت ،"ت"

  .األداةاالتصال اإلداري من خالل المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات  ألنماط

المتوسط  خاللاالتصال اإلداري من  أنماطقياس الحكم على درجة استخدام : )4(جدول 
 .ألداةالحسابي لكل فقرة من فقرات ا

  خدامدرجة االست  فئة المتوسط الحسابي
  كبيرة  فما فوق 3.5

  متوسطة  3.5من  أقل -3
  قليلة  3اقل من 

  نتائج الدراسة
ما بعد األساسي في  مدارسما درجة استخدام مديري : بالسؤال األول المتعلقةنتائج ال

المديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة الداخلية ألنماط االتصال اإلداري من وجھة نظر 
  المعلمين؟

ابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة لإلج
من فقرات األداة التي تصف درجة استخدام أنماط االتصال اإلداري في محافظة الداخلية 

وتم  ،الدراسة عينة أفرادالمعلمين  إستجاباتالتعليمية ولكل مجال من مجاالت الدراسة حسب 
ً ترتيبھا تنازلي نتائج استجابات  تبين) 8- 5(ذوات األرقام  والجداول ،الحسابية متوسطاتھاحسب  ا

  :أفراد عينة الدراسة على فقرات كل مجال من مجاالت األداة على النحو اآلتي
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  القرار اتخاذ: المجال األول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستخدام الستجابات أفراد : )5(جدول 

 .عينة الدراسة وفقاً لفقرات مجال اتخاذ القرار

رقم  الرتبة
المتوسط   الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة 
 االستخدام

 بعيداً بنفسهيتخذ القرارات اإلدارية   11  1
  كبيرة  0.75  3.82  اآلخرينعن مشاركة 

  كبيرة  0.89  3.76  يحترم رأي المرؤوسين  14  2

ن في عملية اتخاذ يشرك المرؤوسي  13  3
  كبيرة  0.71  3.68  القرار لكن ال يأخذ برأيھم

در العاملين كأشخاص لھم رغبات يق  12  4
  كبيرة  0.79  3.52  افع وأھداف شخصيةودو

فراد عينة الستجابات أ االستخدامترتيب المتوسطات الحسابية ودرجة ) 5(يبين الجدول 
بين  ث تراوحت المتوسطات الحسابية ماحي المعلمين على مجال اتخاذ القرار، الدراسة من

 بنفسهيتخذ القرارات اإلدارية " والتي تنص على) 11(حيث حصلت الفقرة ) 3.82 – 3.52(
وانحراف معياري ) 3.82(على أعلى المتوسطات حيث بلغ  "اآلخرينبعيداً عن مشاركة 

يقدر العاملين "والتي تنص على ) 12(في حين حصلت الفقرة  ،وبدرجة ممارسة عالية ) 0.75(
 )3.48(على أدنى المتوسطات حيث بلغ  "كأشخاص لھم رغبات ودوافع وأھداف شخصية

ن في محافظة وضمن درجة استخدام كبيرة حسب وجھة نظر المعلمي) 0.79( معياري وانحراف
  .ةالداخلية التعليمي

   استخدام االنترنت في عملية االتصال: المجال الثاني
لحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستخدام الستجابة أفراد عينة المتوسطات ا: )6(جدول 

  .الدراسة وفقا لفقرات مجال استخدام االنترنت في عملية االتصال

رقم  الرتبة
  المتوسط  الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة 
 االستخدام

يستخدم االنترنت في االتصال   2  1
  ةكبير  0.45  4.39  بالمعلمين

2  1  
 العلماء والمفكرين آراءيحصل على 
المتخصصين في مختلف  والباحثين

  .المجاالت في أي قضية علمية
  كبيرة  0.49  4.34
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 )6(تابع جدول رقم ... 

رقم  الرتبة
  المتوسط  الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة 
 االستخدام

3  3  

يتمكن من خالل البريد اإللكتروني 
 ،جمعلومات عن المناھ الحصول على

 والتطوير التربوي واألكاديمي،
  .وطرائق التعليم

  كبيرة  0.90  4.18

4  4  
نت في التعليم عن بعد يوظف االنتر

مع توظيف إمكانات الوسائط المتعددة 
  .والفائقة

  كبيرة  0.60  3.94

5  7  
يستخدم االنترنت للبحث عن 

المصادر المتعلقة بموضوع دراسي 
  .معين

  كبيرة  0.56  3.93

يستخدم البريد االلكتروني كوسيط   5  6
  كبيرة  0.84  3.90  .بيني وبين المعلم إلرسال الرسائل

7  8  

خدم البريد االلكتروني كوسيط يست
من مختلف  لالتصال بالمتخصصين

من خبراتھم  واالستفادةدول العالم 
  .وأبحاثھم في شتى المجاالت

  كبيرة  0.96  3.89

8  9  
يستخدم البريد االلكتروني كوسيط 

 سبين أعضاء ھيئة التدري لالتصال
  .والمدرسة أو الشؤون اإلدارية

  بيرةك  0.67  3.88

9  13  

البريد اإللكتروني كوسيلة يستخدم 
اتصال بين الشؤون اإلدارية بالوزارة 

والطالب وذلك بإرسال التعميمات 
واألوراق المھمة واإلعالنات 

  .للطالب

  كبيرة  0.75  3.84

10  10  
يتبادل وجھة نظره مع وجھات نظر 

حسب مجال تخصصھم فيما  المعلمين
  .يخدم العملية التعليمية

  كبيرة  0.62  3.83

مجال  لفقراتترتيب المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ) 6(جدول يبين ال
 ً ً تنازليا حيث تشير النتائج  ،حسب األوساط الحسابية استخدام االنترنت في عملية االتصال ترتيبا

 التي) 2(حيث حصلت الفقرة  ،)4.39-3.83(أن المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين  إلى
ام االنترنت في االتصال بالمعلمين على أعلى المتوسطات في ھذا المجال تنص على استخد
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 التي) 10(وحصلت الفقرة . وبدرجة استخدام كبيرة) 0.45(وانحراف معياري ) 4.39(ومقداره 
مع وجھات نظر المعلمين حسب مجال تخصصھم فيما يخدم  نظرهتنص على يتبادل وجھة 

) 0.62(وانحراف معياري ) 3.83(المجال حيث بلغ  ھذاعلى أدنى متوسطات  التعليميةالعملية 
كبيرة حسب  درجةإذن فجميع الفقرات في ھذا المجال جاءت تمثل وضمن درجة استخدام كبيرة، 

  .التعليميةوجھة نظر المعلمين في محافظة الداخلية 

  وسائل االتصال: المجال الثالث
معيارية ودرجة االستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال) 7(يبين الجدول 

الستجابات أفراد عينة الدراسة من المعلمين حول درجة استخدام مديري مدارس محافظة 
  .مجال وسائل االتصال لفقراتالداخلية ألنماط االتصال اإلداري وفقاً 

جابات أفراد المعيارية ودرجة االستخدام الستالمتوسطات الحسابية واالنحرافات : )7(جدول 
  .دراسة وفقاً لفقرات مجال وسائل االتصالعينة ال

رقم  الرتبة
  المتوسط  الفقرة  الفقرة

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

  درجة
 االستخدام

  كبيرة  0.89  4.01  يستخدم سياسة الباب المفتوح  19  1
  كبيرة  1.06  3.95  يشرف على سير العمل بشكل دوري  17  2

 ات ولقاءاتيقوم رئيسي بعقد اجتماع  18  3
  كبيرة  0.75  3.79  ة مع العامليندوري

يقوم بزيارات مكتبية للعاملين بغرض   20  4
  كبيرة  1.06  3.68  عملھم تقويم

يطلع على البحوث والدراسات   16  5
  كبيرة  0.75  3.62  في مجال عمله ويستفيد منھا الجديدة

الالزمة في  باإلجراءات رئيسي يقوم  15  6
  كبيرة  1.18  3.51  حالة وجود أزمة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستخدام ) 7(الجدول يبين 
الستجابات أفراد عينة الدراسة من المعلمين حول درجة استخدام مديري مدارس محافظة 

  .الداخلية ألنماط االتصال اإلداري وفقاً لفقرات مجال وسائل االتصال

 علىتجابات أفراد عينة الدراسة ترتيب المتوسطات الحسابية الس) 7(كما يبين جدول 
 ً أن  إلىحيث تشير النتائج  ،حسب األوساط الحسابيةفقرات مجال وسائل االتصال ترتيبا تنازليا

تنص على  التي) 19(حيث حصلت الفقرة  ،4.01 – 3.51المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين 
) 4.01(ال حيث بلغ على أعلى المتوسطات في ھذا المج "يستخدم سياسة الباب المفتوح"

من ) 15(في حين حصلت الفقرة  .وبدرجة ممارسة كبيرة) 0.89(وبانحراف معياري مقداره 
على أدنى  "يتخذ رئيسي اإلجراءات الالزمة في حال وجود أزمة" تنص على التينفس المجال 
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ب حس ،وبدرجة استخدام عالية) 1.18(وبانحراف معياري مقداره ) 3.51(المتوسطات حيث بلغ 
ولمعرفة ترتيب مجاالت استخدام مديري  .وجھة نظر المعلمين في محافظة الداخلية التعليمية

تم استخراج  فقد ،مدارس محافظة الداخلية ألنماط االتصال اإلداري من وجھة نظر المعلمين
الدراسة من المعلمين تبعاً  ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عين

  .يبين ذلك) 8(لمجاالت المحددة في أداة الدراسة والجدول ل

االستخدام لكل مجال من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة : )8(جدول 
  .داة واألداة ككلمجاالت األ

المتوسط   الفقرة الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستخدام

  كبيرة  0.87  3.70  اتخاذ القرار  1
  كبيرة  1.04  4.06  استخدام االنترنت في عملية االتصال  2
  كبيرة  1.01  3.80  وسائل االتصال  3

  كبيرة  1.00  3.85  األداة ككل

) 0.05α=(ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروقھل ھناك : أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني
بعد األساسي في محافظة  عينة الدراسة حول درجة استخدام مديري مدارس ما أفرادفي استجابة 

تم  فقد ،لنوع االجتماعين وجھة نظر معلميھم تعزى لمتغير االداخلية ألنماط االتصال اإلداري م
يبين ) 9(والجدول  ."ت"ات المعيارية وإجراء اختبار استخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف

  .ذلك

النوع  لمتغيروفقاً " ت"اء اختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وإجر: )9(جدول 
  .االجتماعي

  لةالالد  "ت"  االنحراف المعياري  الحسابي المتوسط  ن النوع االجتماعي
  0.41  0.83  20.88  117.54  200  كورذ

      29.51  116.69  180  إناث

مدارس ما بعد األساسي  مديريأن الفروق في درجة استخدام ) 9(من الجدول يتضح 
داري في محافظة الداخلية من وجھة نظر معلميھم تعزى لمتغيرات النوع ألنماط االتصال اإل

وھي ) 0.83(بلغت " ت"حيث إن قيمة اإلحصائي  ،االجتماعي لم تبلغ مستوى الداللة االحصائية
لذا ليس ھناك اختالف في استجابات أفراد عينة فأقل،  )0.05α=(ليست دالة عند مستوى 

ھة في محافظة الداخلية من وج األساسيي مدارس ما بعد الدراسة حول درجة استخدام مدير
   .نظر معلميھم تعزى لمتغير الجنس
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يبين ) 10(فقد تم إجراء تحليل التباين األحادي والجدول  ولإلجابة عن متغير المؤھل العلمي
  . نتائج ذلك

ا بعد نتائج تحليل التباين األحادي لالختالف في درجة استخدام مديري مدارس م: )10(جدول 
  .األساسي في محافظة الداخلية ألنماط االتصال اإلداري تبعاً لمتغير المؤھل العلمي

مجموع   التباينصدر م
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  الداللة  "ف"  المربعات

  %6  2.48  1747.812  3  5243.44  المجموعاتبين 
      703.64  242  17028.88  داخل المجموعات
        245  175524.31  المجموع

استخدام مديري المدارس ما بعد األساسي يتضح أن الفروق في درجة ) 10(من الجدول 
في محافظة الداخلية ألنماط االتصال اإلداري من وجھة نظر المعلمين تعزى لمتغير المؤھل 

وھي ) 2.48(بلغت " ف"حيث إن قيمة اإلحصائي  ،لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،العلمي
لذا ليس ھناك اختالف في استجابة أفراد عينة الدراسة  ،فأقل) 0.05α=(مستوى  ليست دالة عند

حول درجة استخدام مديري مدارس ما بعد األساسي في محافظة الداخلية ألنماط االتصال 
  .اإلداري في محافظة الداخلية من وجھة نظر معلميھم تعزى لمتغير المؤھل العلمي

يبين نتائج ) 11(والجدول  األحاديإجراء تحليل التباين فقد تم  ولإلجابة عن متغير الخبرة
  .ذلك

نتائج تحليل التباين األحادي لالختالف في درجة استخدام مديري مدارس ما بعد : )11(جدول 
  .الخبرة لمتغيراألساسي في محافظة الداخلية ألنماط االتصال اإلداري تبعاً 

مجموع   التباين صدرم
  المربعات

درجات 
  الحرية

ط متوس
  الداللة  "ف"  المربعات

  %6  2.86  2025.137  2  4050.27  المجموعاتبين 
      708.0325  242  171343.87  داخل المجموعات
        244  175394.14  المجموع

يتضح أن الفروق في درجة استخدام مديري مدارس ما بعد األساسي في ) 11(الجدول  من
اري من وجھة نظر معلميھم تعزى لمتغير محافظة الداخلية بسلطنة عمان ألنماط االتصال اإلد

وھي ) 2.86(بلغت " ف"حيث إن قيمة اإلحصائي  ،لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية ،الخبرة
لذا ليس ھناك اختالف في استجابة أفراد عينة الدراسة  .فأقل) 0.05α=(ليست دالة عند مستوى 

تصال اإلداري في محافظة حول درجة استخدام مديري مدارس ما بعد األساسي ألنماط اال
  . خبرةلالداخلية بسلطنة عمان من وجھة نظر معلميھم لمتغير ا
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  مناقشة النتائج
مدارس ما بعد األساسي في محافظة  درجة استخدام مديري إلىالتعرف ھدفت ھذه الدراسة 
 انتكالتعرف فيما إذا إلى كما سعت  ،ل اإلداري من وجھة نظر معلميھمالداخلية ألنماط االتصا

في درجة استخدام مديري مدارس ما بعد األساسي ألنماط  إحصائيةھناك فروق ذات داللة 
 ،االجتماعياالتصال اإلداري في محافظة الداخلية من وجھة نظر المعلمين باختالف النوع 

وقد أظھرت النتائج أن إجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة لدرجة  ،، والخبرةوالمؤھل العلمي
مديري مدارس ما بعد األساسي في محافظة الداخلية ألنماط االتصال اإلداري من وجھة  استخدام

  ).3.85(حسابي  بمتوسطنظر معلميھم كانت كبيرة 

  نتائج كل مجال على حده مناقشة وستتم

مدارس ما بعد األساسي في محافظة  مديريما درجة استخدام  :السؤال األولنتائج مناقشة 
  ن ألنماط االتصال اإلداري من وجھة نظر معلميھم؟الداخلية بسلطنة عما

أن المتوسط العام لألداة ككل كان ضمن ) 8(أظھرت النتائج المشار إليھا أعاله في الجدول 
وقد حصلت جميع فقرات األداة في جميع ) 3.85(مستوى االستخدام الكبير بمتوسط حسابي 

الت اتخاذ القرار تراوحت ما بين المجاالت على درجة تطبيق كبيرة بمتوسط حسابي في مجا
فقد استخدام االنترنت في عملية االتصال الذي ھو المجال الثاني بخصوص أما  .)3.82- 3.52(

 الخاص بوسائلوكذلك في المجال الثالث ) 4.39-3.83(تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 
  ).4.01-3.51(االتصال فتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 

وقد  ،وقد دلت ھذه القيمة على جميع المجاالت.مة تدل على درجة استخدام كبيرة وھي قي
توفر إمكانات االتصال داخل المدرسة الواحدة مما يسھل على المدير إلى تعزى ھذه النتيجة 

مع المعلمين والطالب من خالل عقد االجتماعات الدورية التي من خاللھا قد  االتصالعملية 
دراسة كل من  وتتفق ھذه النتيجة مع نتيجة ،صال اللفظية وغير اللفظيةئل االتوسا تستخدم

 و )2012( والمطرفي ،)2006( والھزايمة ،)2006( والشمري )2003(صادق 
)Gumbayni, 2007 (و)Robertson, 2001 (و)Glassman & Margaret, 2002 (

داري لدى مديري المدارس نتائجھا وجود ممارسة عالية وكبيرة لمھارات االتصال اإل أثبتتالتي 
) 2012( والخنيزان) 2008( االفر و، )2006(واختلفت مع دراسة كل من ھجان 

  .بعضھا متوسط والبعض اآلخر ضعيفأظھرت درجة استخدام  التي) Abernathy, 2000(و

) 0.05α=(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :مناقشة نتائج السؤال الثاني
فراد عينة الدراسة حول درجة استخدام مديري مدارس ما بعد األساسي في محافظة في استجابة أ

 ،الداخلية ألنماط االتصال اإلداري من وجھة نظر معلميھم تعزى لمتغير النوع االجتماعي
 رة؟بالخ ،المؤھل العلمي
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  متغير النوع االجتماعي
بين ) 0.05α=(ية أنه ال توجد فروق فردية ذات داللة إحصائإلى ) 9(يشير الجدول 

المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام مديري مدارس ما بعد األساسي في محافظة الداخلية 
 إلىويعود ذلك  ،االجتماعيألنماط االتصال اإلداري من وجھة نظر معلميھم تعزى لمتغير النوع 

ً ال  ر ألنماط بأن استخدام المديويرون في وجھة نظرھم  يختلفونأن المعلمين ذكوراً وإناثا
يزيد  والمبادئالمدير لمثل تلك المھارات  استخدام وأن ،أھمية بالغة لديھم أم ذواالتصال اإلداري 

ويحسن من المناخ  ،ويشعرھم بالتقدير ،لديھم المعرفيويشجع حاجة النمو  ،للمدرسة ائھمممن انت
 كله إلىجع ذلك وربما ير ،كما أن الفروق بين الجنسين أصبحت تتالشى ،التربوي في المدرسة

 ذكر أو على أنهالبشري  الكائن إلىأبواب التعليم لكل من الذكور واإلناث واختفاء النظرة  فتح
القضايا  إلىالفروق في نظرة الجنسين  ضيقمما  ،فكالھما يتلقيان نفس المعاملة والرعاية ىأنث

 والفرا) 2003(صادق  ة مع نتائج دراسة كل منالدراس واتفقت نتائج ھذه ،التربوية والتعليمية
واختلفت مع ) Gumbayni, 2007(و) Glassman & Margaret, 2002(و )2008(

  . )Nakpodia, 2010( و) Bell, 2003(و) 2006(دراسة كل من الھزايمة 

 متغير المؤھل العلمي
بين المتوسطات ) 0.05α=(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  إلى) 10(يشير الجدول 

جة استخدام مديري مدارس ما بعد األساسي في محافظة الداخلية ألنماط االتصال الحسابية لدر
أن المعلمين إلى ويعزى ذلك  ،اإلداري من وجھة نظر معلميھم تعزى الى متغير المؤھل العلمي

على اختالف مؤھالتھم العلمية يدركون أھمية استخدام المديرين ألنماط ومھارات االتصال 
من نسبة  يخفضاستخدام المدير لتلك المھارات على أدائھم الوظيفي كون  اإلداري وانعكاس ذلك

واتفقت  ،ع رغبتھم باألمن والطمأنينةبويش ،الخالفات والصعوبات التي يواجھونھا في المدرسة
 ،)2006(وھجان  ،)2006(والشمري  ،)2000(القاسمي : كل من نتائج ھذه الدراسة مع دراسة

الھزايمة : واختلفت مع دراسة كل من، )2012( والمطرفي) 2012(والخنيزان  ،)2008(الفرا و
  . )Gumbayni,2007(و ،)2006(

 متغير الخبرة
بين المتوسطات ) 0.05α=(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  إلى) 11(يشير الجدول 

ً الحسابية لدرجة استخ ال في محافظة الداخلية ألنماط االتص دام مديري المدارس ما بعد أساسيا
أن استخدام إلى ويعزى ذلك  تعليمية،متغير الخبرة ال إلىالمعلمين تعزى نظر اإلداري من وجھة 

 ضروري عاملفي تأدية وظائفھا  لنجاحھاأساسي  عنصرالمدير لمھارات االتصال اإلداري 
وشرط من شروط الصحة النفسية والطمأنينة  جموعة وتعاونھا في تحقيق أھدافھا،النسجام الم

ً  أوفربين أفراد المجموعة مما يجعلھا  والرضا وھي مطلب أساسي عند مختلف المعلمين  .إنتاجا
حيث يشعرون بأن استخدام المدير ألنماط  وات خبرتھم في العملية التعليمية،بغض النظر عن سن

واتفقت نتائج ھذه  الجماعة الداخلية وسالمة بنائھا، االتصال اإلداري بالمدرسة يحقق تماسك
 والخنيزان ،)2008(والفرا  ،)2006(وھجان  ،)2003( صادقمع دراسة كل من  الدراسة
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والشمري  ،)2000(القاسمي : كل من بينما اختلفت مع دراسة 2012(رفي والمط )2012(
  .)Nakpodia, 2010(و) Gumbayni, 2007(و) 2006(والھزايمة  ،)2006(

  التوصيات
  بمجموعة من التوصياتوصي الباحث في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا ي

تصميم وتطوير برامج تدريبية لمديري مدارس ما بعد األساسي في المديرية العامة للتربية  −
  .والتعليم في محافظة الداخلية بسلطنة عمان إلطالعھم على قنوات االتصال المتنوعة

عات قيام الجھات المعنية بتأھيل المديرين في وزارة التربية والتعليم العمانية والجام −
 .ما يستحق من أھمية وإعطائهوالتركيز على مفھوم االتصال 

من صعوبات  للتخفيفالتي تسھل عملية االتصال  التربويةتوفر اإلمكانات والتقنيات  −
 .االتصال اإلداري

 ، لتحقيق أرقىال ورسالة االتصال والتواصل التربويووسيلة االتص ببيئةاالھتمام  إثارة −
ن ومستقبلين من يلعناصر البشرية العاملة داخل المدرسة كمرسلبين ا اإلنسانيةالعالقات 

المعلومات والحقائق  نسيابيةإوالتأكيد على  ،خالل النشرات والتوجيھات واللقاءات
تحقق ھدف االتصال والتواصل ألنھا  كل المناسب في الرسالة االتصالية،واستقراريتھا بالش
 .في العملية التربوية

ارس ما بعد األساسي بأھمية االتصال اإلداري في تھيئة المناخ ضرورة توعية مديري مد −
 .المدرسي المناسب

إجراء دراسات أخرى في مراحل تعليمية مختلفة لمعرفة مدى ممارسة مديري ومديرات  −
 .المدارس ألنماط االتصال اإلداري مع طلبتھم وأثر ذلك على اتجاھات طلبتھم نحو المدرسة
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