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  :الملخص
د   : تساؤالت التالیةھدف البحث الى االجابة على ال              ھل ھناك عالقة ذات داللة إحصائیة عن

 بین أنماط االتصال السائدة  وعالقتھ بصنع القرار واتخاذه  ؟) α≤0.05(مستوى الداللة   
ة       .١ ستوى الدالل د م صائیة عن ة إح ة ذات دالل اك عالق ل ھن صال  ) α≤0.05(ھ اط االت ین أنم ب

  لمتغیر المؤھل الدراسي ؟ السائدة  وعالقتھ بصنع القرار واتخاذه تعزى
ة       .٢ ستوى الدالل د م صائیة عن ة إح ة ذات دالل اك عالق ل ھن صال  ) α≤0.05(ھ اط االت ین أنم ب

 السائدة  وعالقتھ بصنع القرار واتخاذه  تعزى لمتغیر الخبرة العملیة ؟
ي                   تبانة   وقامت  بتصمیم   ،ولتحقیق أھداف البحث اتبعت الباحثة المنھج الوصفي التحلیل اس

زأین    ن ج ة م یم     : الجزء االول ،مكون دارس التعل ادة م دى ق سائدة  ل اط االتصال اإلداري ال ل انم تمث
ة                ي عملی اط االتصال اإلداري ف ة انم ق وأھمی العام  بمدینة مكة المكرمة ؛ وتھدف لقیاس مدى تطبی

اد  : اتخاذ القرار والجزء الثاني   دى ق ام    تمثل كل منھا طرق عملیة اتخاذ القرار ل یم الع دارس التعل ة م
ة   ة المكرم ة مك ن      . بمدین ة م صورتھا النھائی تبانة ب ت االس الي تكون ارة) ٢٣(وبالت ة  . عب ولمعالج

تخدام م اس صائیا ت ات اح صائیة : البیان رزم االح امج ال ون -)spss(برن اط بیرس ل ارتب ار -معام اختب
)T .(وقد توصل البحث الى النتائج التالیة:  
ة     .١ ة      وجود عالقة ذات دالل د مستوى الدالل سائدة     )α≤0.05(  إحصائیة عن اط االتصال ال ین أنم  ب

  .واتخاذ القرار
ة           .٢ د مستوى الدالل ة إحصائیة عن سائدة     )α≤0.05( وجود عالقة ذات دالل اط االتصال ال ین أنم  ب

  .واتخاذ القرار تعزى للمؤھل العلمي
ة           .٣ د مستوى الدالل ة إحصائیة عن ین أنم  )α≤0.05( وجود عالقة ذات دالل سائدة    ب اط االتصال ال

  .واتخاذ القرار تعزى للخبرة العملیة
ة         .٤ ة مك ام بمدین یم الع دارس التعل ادة م وجود أنظمة وتعلیمات متبعة في عملیة اتخاذ القرار لدى ق

 .المكرمة
  :وبناء على النتائج السالفة الذكر اوصى الباحثة بما یلي      

رار دا         .١ ي اتخاذ الق دف       ضرورة مشاركة جمیع المعلمین ف اونھم بھ د تع ك لتأكی خل المؤسسة وذل
 . تعزیز إنتاجیة عالیة

د     .٢ ین القائ ضرورة تذلیل المعوقات والعقبات التي تحول دون إحداث تأثیر فعلي لعملیة االتصال ب
 . وباقي أعضاء الھیئة اإلداریة والفنیة المؤسسة

ى   ضرورة إجراء دراسات أخرى عن موضوع أنماط االتصال وعالقتھ بعملیة اتخ     .٣ رار عل اذ الق
 متغیرات أخرى 

Abstract: 
The Patterns of communication and its relationship to the 

administrative decision-making  Managers at general School leaders in 
(Makkah ) 

The study intend to answer the following question:  
1- Is there a statistically significant relationship at the level of 

significance (α ≤ 0.05) between the patterns of communication and decision-
making?  
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To answer this main  question of the study the researcher adapted 
descriptive analytical method , and design a questionnaire composed of two 
parts , the first part : includes the patterns of administrative communication 
prevalent among managers of general education schools and  ways decision-
making process with the directors general education schools. 

The study found the following results 
1-The presence of a statistically significant relationship at the level of 

significance (α ≤ 0.05) between the prevailing patterns of 
communication and decision-making.  

2-Having a statistically significant relationship at the level of significance (α 
≤ 0.05) between the contact prevailing patterns and decision-making 
are attributable to qualified scientific. 

3-Having a statistically significant relationship at the level of significance (α 
≤ 0.05) between the communication patterns and prevailing decision-
making process is attributed to the experience  

4-The existence of regulations and the instructions are followed in the 
decision making process with the directors general education schools.  
Based on the results of the above researcher recommended the 

following: 
The need to overcome obstacles and to achive  a real impact on the 

process of communication between the manager and the other members of 
the school. 

The need for further studies on the subject of patterns of 
communication and its relationship to the process of decision-making on 
other variables. 

  :مقدمة 
االتصال اإلداري متطلب حتمي ولھ دور مھم في عمل أي نظام، وذلك ألن فاعلیة یعد 

العملیة اإلداریة تتوقف على فاعلیة وكفاءة أسالیب وقنوات اتصاالتھ المختلفة، حیث یعد االتصال 
في من أھم عناصر التفاعل اإلنساني سواء كان ذلك على مستوى األفراد أم على مستوى الجماعات 

  . المؤسسة التي تربط بین وحداتھ اإلداریة وبین المجتمع الذي یتفاعل ویتعامل معھ
  ویعتبر تأسیس نظام فعال لالتصال أكثر األمور تحدیًا في إدارة النظم التربویة والمحافظة 

فاالتصال من وظائف القیادة اإلداري الضروریة وھو الوسیلة التي یتم عبرھا . على استمراریتھ
والعملیة التربویة تعتمد ). ١٧، ٢٠٠٦عیاصرة والفاضل، (ام بوظائف القیادة اإلداریة األساسیة القی

في األساس على االتصال في سیرھا لذلك انعكس مفھوم االتصال على اإلدارة التربویة بشكل عام 
أن والقیادة المدرسیة بشكل خاص، وقائد المؤسسة الناجح والفعال ھو الذي یحاول بشكل مستمر 

  . یعي مستوى كفایتھ وفاعلیتھ في أداء عملیة االتصال في التنظیم المدرسي
وفي وقتنا الحاضر یتمیز القائد الناجح بمقدرتھ على اتخاذ القرارات الصائبة والقدرة على 
توجیھ المرؤوسین نحو تنفیذھا بدقة ولما كانت األعمال التي یتم تنفیذھا ھي من نتاج قرارات القائد 

 تعكس شخصیتھ التي تعتمد على عوامل ظرفیة وبیئیة، فنجاح اإلدارة المدرسیة یتوقف فھي إذن
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إلى حد كبیر على مقدرة القائد على تفھم األعضاء العاملین معھ، وكذلك قدرة المرؤوسین على تفھم 
  ).١٥٧، ٢٠٠٠االغبري، ( ھذا القائد وھذا النجاح یعتمد على االتصال الفعال 

إن االتصال یعد العنصر المشترك في جمیع العملیات اإلداریة ) ٨، ١٩٩٨زیدان، (ویبین 
حیث یمكن من خاللھ تبادل المعلومات والحقائق واالنفعاالت واالتصال الجیدة تؤدي إلى التماسك 
في وحدة متكاملة ضمن تنظیم إداري سلیم، فإذا كانت وظیفة اإلدارة ھي تنفیذ السیاسیة العامة فإن 

 أھم الوسائل التنفیذیة التي ال یمكن ألي إدارة القیام بواجباتھا دون استخدامھا عملیة االتصال من
وحتى یحقق العمل اإلداري النتائج المرجوة  فإن من الواجب إیجاد نظام اتصال فّعال یكفل توصیل 

ألن القصور في . البیانات في قنوات الوحدات اإلداریة الفرعیة والتي تشكل النظام اإلداري العام
االتصال یعني خلل في اإلدارة والتأثیر على قراراتھا لذلك یركز البحث على العالقة بین أنماط 

  . االتصال واتخاذ القرار اإلداري لدى قادة مدارس التعلیم العام بمدینة مكة المكرمة
فاالتصال ضروري لصنع القرار الفعال، فھو الوسیلة التي تنقل عبھا المعلومات المتعلقة 

ات وھو أساسي لتنفیذ القرارات، واالتصال في المنظمات اإلداریة، سواء كان مكتوبًا أو بالقرار
شفھیًا، رسمیًا أو غیر رسمي، یكون متوجھا نحو ھدف، وبصورة عامة بقصد منھا ضمان تحقیق 

العرفي (األداء على المستویات كافة، بحیث ینتج عنھ تنفیذ القرارات وتحقیق لألھداف التنظیمیة 
  ).١٩٠، ٢٠٠٢ي، ومھد

سبة                  الق بالن ة االنط ي نقط ة، وھ ادة اإلداری ل القی وھر عم ة ج رارات اإلداری د الق تع
شاطات  ع النـ ا      لجمی ع بیئتھ ا م ا وتفاعلھ ي عالقاتھ ل وف شأة، ب ل المن تم داخ ي ت صرفات الت والت

ة   ل الع          . الخارجی ى تعطی ؤدي إل ا ی ان نوعھ ا ك رارات مھم اذ الق ف اتخ ا أن توق ف   كم ل وتوق م
سة     م المؤس ر حج ا كب رارات كلم ورة الق ـة وخط ـزداد أھمی صرفات، وت شاطات والت الن

  )١٠ ص،٢٠٠٩كنعان، (الھا بالجمھوراإلداریة وتشعبت نـواحي نـشاطاتھا، وكثـر اتـص
  : مشكلة البحث
 أن المؤسسة، إال داخل التعلیمیة العملیة في اإلداري االتصال أھمیة من الرغم وعلى

الفّعال،  االتصال ممارسة أسالیب جانب في المدارس قادة لدى قصوًرا أظھرت السابقة تالدراسا
             باعیسى  دراسة ومنھا تلك األسالیب ناقشت التي الدراسات ھذه بعض قدمتھ ما خالل من وذلك

 لاالتصا لمھارات المؤسسة ممارسة قائد في واضحًا قصوًرا نتائجھا بعض أظھرت التي) ٢٠٠٢ (
 االتصال اقتصار إلى بعض نتائجھا أشارت والتي ) ١٤١٥ ( خیاط دراسة وكذلك .اللغوي

 دراسة وكذلك .االتصال األخرى أسالیب تفعیل وعدم فقط الرسمي االتصال على المدرسي
 ومعالجھ الرسمي االھتمام باالتصال إلى الحاجة نتائجھا بعض التي أظھرت) ١٤٢٠ (الحارثي
   .معوقاتھ

حول أنماط االتصال وأھمیتھ في اتخاذ القرارات ) ٤٦٢، ١٤١٦ ،العدیلي(سة كشفت درا
العطاس، (وكذلك أكد . وصنعھا، إن التنظیم الالمركزي أكثر فاعلیة في حل المشكالت المعقدة

     .أنھ یتعذر على قائد المؤسسة القیام بمھامھا بكفاءة وفاعلیة دون نظام اتصال فّعال) ٥١، ٢٠٠٨
   :            في اإلجابة على السؤال الرئیس الدراسة مشكلة تحدید یمكن تقدم ما ىإل واستناًدا

ما عالقة أنماط االتصال باتخاذ القرار اإلداري لدى قادة مدارس التعلیم العام في إدارة تعلیم مكة "
  المكرمة؟
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  :  ألسئلة الفرعیة اآلتیةاوالذي ویتفرع منھ  
 قادة مدارس التعلیم العام في إدارة تعلیم مكة المكرمة باتخاذ ما عالقة أنماط االتصال لدى -١

 اإلداري من وجھة نظر عینة البحث؟ القرار
بین أنماط االتصال السائدة ) α≤0.05(ھل توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة  -٢

 ؟)المؤھل الدراسي، الخبرة العلمیة (واتخاذ القرار تعزى لمتغیرات 
  :ثأھداف البح

   :  تتمثل أھداف البحث في النقاط التالیة
ھدف ھذه البحث إلى معرفة العالقة بین أنماط االتصال واتخاذ القرار اإلداري لدى قادة 

  . المدارس التعلیم العالم في إدارة تعلیم مكة المكرمة
  :كما سعى البحث إلى تحقیق األھداف التالیة

دارس التعلیم العام في إدارة تعلیم مكة المكرمة الكشف عن عالقة انماط االتصال لدى قادة م .١
 .باتخاذ القرار اإلداري من وجھة نظر عینة البحث

بین أنماط االتصال ) α≤0.05(الكشف عن الفروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة  .٢
 ).المؤھل الدراسي، الخبرة العلمیة(السائدة واتخاذ القرار تعزى لمتغیرات 

  :  أھمیة البحث
دأبت وزارة التعلیم بشكل مستمر وملحوظ إلى تحسین أنظمتھا التربویة والنھوض بالتعلیم 
ومستوى المعلمین وتطویره والبحث الدائم على نقاط الضعف لمعالجتھا للحاق بالتطورات في 
المیادین التربویة لمواكبة التغیرات السریعة في المجتمع المعاصر على المستوى المحلي واإلقلیمي 

لعالمي، ویأتي حرص وزارة التعلیم بالعنصر البشري من خالل االھتمام باالتجاھات التي تؤثر وا
في سلوكھ وقراراتھ وتنبثق أھمیة البحث من خالل شعور الباحثة  بأھمیة دراسة أنماط االتصال 

  . وعالقتھ باتخاذ القرارات اإلداریة لدى قادة التعلیم العام في مدینة مكة المكرمة
  :من أھمیة ھذه البحث في تككما

أنھ یقدم مؤشرات مھمة لقادة المدارس حول أنماط االتصال السائدة في مدارس التعلیم العام، في  .١
إدارة تعلیم مكة، وتحدید أفضل أنماط االتصال عالقة باتخاذ القرار مما قد یساعد القادة في 

 .إعادة النظر بسلوكھم اإلداري وتطویره من أجل الصالح التربوي
 . الذین یقع على عاتقھم عملیة اتخاذ القرارات تناول ھذه البحث فئة مھمة وھم قادة المدارس .٢
إمكانیة االستفادة من ھذه البحث لفتح المجال أمام دراسات وبحوث قادمة، تتناول الموضوع من  .٣

 .جوانب جدیدة أو تستھدف فئات أخرى
قیادات المدرسیة على تحسین عملیة اتخاذ ھذا البحث لمساعدة ال نتائج من اإلفادة یتم أن یتوقع .٤

 .قراراتھم
 :حدود البحث تشمل 

عالقة أنماط االتصال باتخاذ القرار اإلداري لدى قادة مدارس التعلیم : الحدود الموضوعیة  .١
 . العام في إدارة تعلیم مكة المكرمة 

 ). م٢٠١٨(سي العام الدرا تم تطبیق البحث في الفصل الدراسي األول من:  الحدود الزمنیة  .٢
  ). إدارة تعلیم مكة المكرمة(اقتصر ھذه البحث على مدارس التعلیم العام في : الحدود المكانیة  .٣
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عینة من قادة مدارس التعلیم العام في إدارة تعلیم مكة المكرمة بلغ عددھم : الحدود البشریة  .٤
 . قائدًا) ١٥٠(

  :مصطلحات البحث
   :االتصال -١

و العملیة الدینامیكیة التي یؤثر فیھا شخص سواء عن قصد منھ أو غیر یقصد باالتصال ھ           
قصد على مدركات شخص آخر أو اآلخرین من خالل مواد ووسائل مستخدمة بأشكال وطرق 

  ).٢٧٢، ٢٠٠٧حسان والعجمي، ( رمزیة 
مدارس بھ عملیة انتقال وتبادل المعلومات واألفكار بین القادة في  یقصد : اإلجرائي التعریف أما

 من أجل تحقیق األھداف المرسومة ویشمل ،التعلیم العام في إدارة تعلیم مكة المكرمة والعاملین بھا
  .)الكتابي، الشفوي، غیر اللفظي( االتصال اإلداري األنماط التالیة 

 : اتخاذ القرار -٢
ا  رج اهللا، (ویعرفھ ھ) ١٨، ٢٠١١ف شكالت     ":بأن ف والم ة المواق سة لمواجھ ة المؤس الطریق

ار      ف بة، واختی دائل المناس اد الب ة وإیج ات الكافی وفیر المعلوم ق ت ن طری ل ع اء العم ي أثن
ف     سب الموق وب ح دف المرغ ق الھ بیل تحقی ي س ا، ف ن بینھ بة م ر مناس دیل األكث الب

  "وظروفھ
االختیار المدرك بین البدائل المتاحة في موقف معین أو ھو عملیة المفاضلة بین " یقصد بھ بأنھ

   ).١٥، ٢٠٠٦،العزاوي(لمواجھة مشكلة معینة، واختیار الحل األمثل من بینھا حلول بدیلة 
عملیة عقالنیة تتبلور في االختیار بین بدائل متعددة ذات مواصفات تتناسب " ویعرف ایضًا بأنھ  

   ).٨، ٢٠٠٨الصیرفي،(مع اإلمكانیات المتاحة واألھداف المطلوبة 
ني مدرك لالختیار القرار البدیل ولیس القرار المناسب من ھو قرار عقال: اتخاذ القرار إجرائًیا  

  .بین البدائل المتاحة لمواجھة المشاكل المدرسیة وحلھا 
  االطار النظري للبحث 

 االتصال : المبحث األول
بح    أ ذي أص وي ال د الترب دور القائ تم ب دیث تھ صر الح ي الع ة ف ادة التربوی بحت القی ص

ر بق شكل كبی رتبط ب د ی ى  دوره الجدی یمن عل ر المھ صال المتغی د االت صال إذ یع ى االت ھ عل درت
ن           سن م صال یح ي االت ل ف ات ان التكام دت الدراس د أك ین، فق د والمرؤوس ین القائ ة ب العالق

                 .  أداء القیادة التربویة
صال            روري واالت صنع ض ال،  ل رار الفع و الق یلة فھ ي الوس ل الت ا تنق  عبرھ

ات ا ةالمعلوم القرارات لمتعلق و ،ب ي وھ ذ أساس رارات، لتنفی صال الق ي واالت ات ف  المنظم
ة  ان   ،اإلداری ا  سواء ك ر  أو رسمیا  شفویا،  أو مكتوب ا  یكون  رسمي،  غی دف،  نحو  متوجھ  ھ

ة  وبصورة  ا   عام ق  ضمان  بقصد منھ ى  األداء تحقی ستویات  عل ة  الم ث  ،كاف تج  بحی ھ  ین  عن
ذ  رارات  تنفی داف  الق ق لألھ ة وتحقی و  ،التنظیمی ضا وھ ل  أی ات نق الھا  أو المعلوم ین إرس  ب

ر  أو شخصین  ا  أكث ادل  یتضمن االتصال   كم ات  تب ین  المعلوم اس  ب د  واآلالت، الن ة  وبع  عملی
ة  ات،  حیوی ھ  للمنظم ادة   ألن م للقی ة  مھ سیق  والتخطیط  الفاعل دریب  والتن  الصراع  وإدارة والت
  ). ١٩٠،  ٢٠٠٢ العرفي ومھدي،( القرار والعملیات التنظیمیة األخرى  واتخاذ
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د  ذي   فالقائ صل   ال املین    ال یت شكل   بالع د   ب و   جی ي   ھ ة   ف یس   الحقیق اًال،   ل د   فع   والقائ
ال  و   الفع ن  ھ وم  م ة   یق صال   بعملی شكل   االت ال   ب ز   . فع صال اإلداري المحف ر االت  ویعتب

ستخد       ي ی ة الت زة العملی یر اإلدارة والركی ضمان س ي ل تقرار   األساس یم واالس د  للتنظ مھا القائ
شأ       سة تن ة أو مؤس ن ألي جماع ة وال یمك سة التعلیمی ي المؤس نمط اإلداري  ف ر ال وتغیی
شترك           ي والم صر األساس صال العن ر االت ضائھا إذ یعتب ین أع ري ب صال یج ستمر دون ات وت

صد       ل  ویق ة أن تكتم ة اإلداری ن للعملی دونھا ال یمك ة فب ات اإلداری ع العملی ي جمی صال ف  باالت
د           ین القائ ات ب ار والمعلوم صال األفك ا إی ن خاللھ تم م ي ی ات الت ك العملی اإلداري تل

اء      ة الثالث رارات اإلداری ذ الق ھا تتخ ى أساس ي عل س والت ین  والعك -٢١، والمرؤوس
سطس ساعة٢٠١٨-أغ رابط    ١١:٤٥:  ال ر ال لیة عب صفحة األص ى ال ول إل ك الوص :  م یمكن

http://www.almethaq.net/news/news-2227.htm                                                                                                                    
ن    ة م واس المختلف تخدام الح ي اس د ف ى القائ سئولیة عل رة وم ة كبی د أھمی ذلك نج ل

ات الموق      ع متطلب ب م درجات تتناس تكلم ب ر وال صات والتعبی تم   اإلن ي ی شكلة الت ف أو الم
  .التعامل معھا

. إن االتصال الفعال ھو مفتاح نجاح المؤسسة، وعلیھ یتوقف بقاؤھا) ٢٠١٠حریم، (ویرى   
فبدون االتصال ال یعرف العاملین ماذا یعمل زمالؤھم، وال تستطیع اإلدارة أن تتسلم المعلومات عن 

والتعلیمات واإلرشادات الالزمة، وبدون التي تحتاجھا، وال یستطیع القادة إصدار التوجیھات 
االتصال یصبح التنسیق بین أعمال الوحدات واألفراد مستحیًال، وال یمكن تحقیق التعاون فیما بینھا، 
ألن األفراد ال یستطیعون إیصال حاجاتھم ورغباتھم لآلخرین، وھذا  كلھ یؤدي حتمًا إلى انھیار 

ل یؤدي إلى تحسین األداء لألفراد العاملین وحصولھم المؤسسة، ومن ناحیة أخرى فاالتصال الفعا
على رضا أكبر في العمل، فالفرد یستطیع أن یتفھم عملھ بصورة أفضل، ویشعر بمشاركة أكبر، 

  .كما أنھ یتفھم أدوار اآلخرین، مما یشجع على التعاون
ذلك إن االتصال تعد من أھم عناصر نجاح اإلدارة في أي مؤسسة، ) ٢٠٠٦كاظم، (ویبین 

ألنھا تتضمن كافة البیانات والمعلومات والحقائق التي یستلزم أن تنتقل إلى كافة أجزاء التنظیم 
واآلراء واألفكار واالستفسارات  وعادة ما تتضمن عملیة االتصال البیانات والمعلومات والحقائق

نفیذھا من قبل والشكاوى واالتجاھات ووجھات النظر واألوامر والتعلیمات التي یتعین توصیلھا وت
  األفراد العاملین بالمؤسسة 

إن المؤسسات ال تستطیع االحتفاظ ببقائھا بدون وجود ) ٢٠٠٤القریوتي، (حیث یوضح 
ففي ظل عدم وجود نظام فعال لالتصال ال یستطیع العاملون في المؤسسات . نظام اتصال فعال

. ي أیة معلومات وإعطاء أیة تعلیماتمعرفة ماذا یعمل زمالئھم في أعمالھم، وال تستطیع اإلدارة تلق
كما أن . كما أن غیاب عملیة االتصال یجعل عملیة التنسیق غیر ممكنة مما یھدد حیاة المؤسسة

  .التعاون بین العاملین یصبح صعبًا
  : مفھوم االتصال 

ة                         ذه الكلم صل وھ ا یت ل منھ وغ والفع ي البل ة تعن ة العربی ي اللغ صال ف ة ات إن كلم
ي   اإلن ل الالتین ن األص أخوذ م ة م ي communisجلیزی شترك  Common وتعن ام وم  أي ع

ة     ذه الكلم ة لھ ة اإلنجلیزی ا الترجم ار واآلراء أو   communication إم ادل األفك ي تب فتعن
خاص        ن األش ة م رفین أو مجموع ین ط ارة ب ة أو اإلش الم أو الكتاب ق الك ن طری ات ع المعلوم

  )Jensen,1994 .( ة إر ي عملی ستقبل       وھ ل وم رفین مرس ین ط ات ب تقبال للمعلوم ال واس س
  .وھذا یعني التفاعل والمشاركة بینھما حول معلومات أو رأي أو اتجاه أو سلوك 
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ھ     ھ بأن ي معجم ّصحاف ف ـھ ال رف     " عرّف دى الط سلوك ل ك ال ل أو تحری ارة رد فع إث
ر ك     ، اآلخ ن وراء تل ة م ة معین وغ غای ة وبل صِّلة والعالق ة ال ي اللغ و ف صِّلةو ھ ر ،  ال و یعتب

ة       ائل معین ادل رس ق و تب ة خل الل عملی ن خ شأ م سان وین ود اإلن ًیا لوج ا أساس صال مقوًم االت
ة     ل البیئ ي ظ ٍر ف ق أم رض تحقی بعض بغ ضھا ال ى بع د عل ي تعتم ات الت ن العالق بكة م ي ش ف

  ).٢٠٥، ٢٠٠٣الصحاف،"( المحیطة
  :أھمیة االتصال 

ة وأسا   ة حیوی صال كعملی ة االت ر أھمی و   تظھ ا أب ارات ذكرھ دة اعتب سة لع ل مؤس یة لك س
  .)٤٣-٤٢، ٢٠٠٠ (وحسین الوفا

 االتصال یلعب دورا أساسیا في تناول مشكالت المؤسسة وطرق عالجھا.  
    از ل إنج ن أج ستھدفة م ة الم ى الفئ وب عل أثیر المطل داث الت ي إح ة ف یلة فعال صال وس االت

  .األھداف المطلوبة
       ام ن مھ سیا م زءا رئی صال ج ل االت سة    یمث ل المؤس از اإلداري داخ ي الجھ سئولین ف الم

  مما تنشأ
         ة ضمان الكفای دریب ل ى ت اج إل ي تحت ة الت ادات اإلداری دریب القی ى ت ة إل ھ الحاج عن

 .اإلداریة المطلوبة
ن   ل م ح ك ـریم(ویوض شماع ) ٣٣٢،٣٣٣م، ص٢٠٠٤ ،ح ود ،وال ـ، ١٤٢٠(  وحم ھ

س  ) ٢٠٣،٢٠٤ص د والمؤس سبة للقائ صال بالن ة االت ا  أن أھمی واحي أھمھ دة ن ن ع ع م ة تنب
  : ما یلي

       ي د ف ا القائ ي یبرزھ صال الت اءة االت ى كف ف عل داف تتوق از األھ ى إنج درة عل أن الق
د     ار القعی ث أش ھ، حی ـ١٤٢١(عمل ـحت أن    ) ٣٧٩ ص،ھ ـات أوض ى أن الدراس إل

ي      د ف ھ یعتم ي عمل سان ف ھ اإلن ذي یحقق ـنجاح ال صالیة    % ٨٥ال ة االت ى البراع ھ عل من
  .  تعتمد على المھارات العملیة أو المھنیة المتخصصةفقط % ١٥و

      ة د الیومی ال القائ ن أعم رًا م زءًا كبی ـثل ج صال تم ا   -أن االت راء إنھ ض الخب در بع  ویق
ین    ا ب ستھلك م دین   %٩٥-٧٥ت ت القائ ن وق سة      ،م د المؤس ال قائ ن أعم ضًال ع ذا ف  ھ

  . التربویة التي تعتبر كلھا اتصاالت
   ل المعل ي نق د ف ا تفی ة     أنھ وات المختلف ر القن اھیم عب صاءات والمف ات واإلح ات والبیان وم

  .بما یساعدھم في اتخاذ القرارات اإلداریة وتحقیق نجاح المؤسسة وتطورھا
      املین الب والع اعي للط ردي والجم سلوك الف ر ال ھ وتغیی ي توجی یة ف رورة أساس ا ض أنھ

  . ي المؤسسةفي المؤسسة، وھو ما تسعى وتدور حولھ كافة الجھود التربویة ف
    ین ك ب ق التماس میة لخل وات الرس ر القن ار عب اھیم واآلراء واألفك ل المف ي نق سھم ف ا ت انھ

  .  وتوحید جھودھا بما یمكنھا من تحقیق أھدافھا،مكونات المؤسسة
 وسیلة ھادفة لضمان التفاعل والتبادل المشترك لألنشطة المختلفة للمؤسسة .  
  شاطات القا ادیة لن ة وإرش یلة رقابی ي  وس املین ف ات الع ھ فعالی ال توجی ي مج د ف ئ

  . المؤسسة
  وسیلة لتحفیز العاملین والطالب في المؤسسة للقیام باألدوار المطلوبة منھم.  
  أداة فعالة للتأثیر في السلوك العاملین وتوجیھ جھودھم في األداء وتقویة الشعور عندھم باالنتماء

د على حاجات العاملین معھ وأھدافھم وردود إلى المؤسسة واالندماج فیھا، بحیث یتعرف القائ
الفعل لدیھم تجاه أھداف المؤسسة وسیاساتھا، فباالتصال یفسر القائد للعاملین برامج العمل 
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وأھداف المؤسسة وأوامرھا وتعلیماتھا وتقدیم المشورة والنصح ومساعدتھم في حل المشكالت 
 . وتذلیل الصعوبات التي تعترض طریقھم في العمل

  ن ل       تمك ي العم ھام ف زھم لإلس یھ وحف ي مرؤوس ضعف ف واحي ال شاف ن ن اكت د م  القائ
ر        ات النظ ادل وجھ ات وتب ن آراء ومقترح إلدارة م ھ ل ا یقدمون ق م ن طری اإلداري ع
ات واآلراء          ع المعلوم د وجم ى األداء الجی صول عل ي الح تمرار ف ضمن االس ث ی بحی

لح منھ       ار األص وظفین واختی ن الم ات م ار والمقترح ضاعفة    واألفك ى م ل عل ا والعم
ارة     ي إث ز ف ھ، ألن روح اإلدارة تترك ادة فاعلیت ویره وزی سینھ وتط ل وتح شعور   العم   ال

                                                                                                                                          . بأھمیتھ   الموظف   نفس   في   الحسي 
  یساعد االتصال في إحاطة اإلدارة العلیا بمجریات األمور بنقل ما لدى العاملین من مالحظات

وآراء ومقترحات وشكاوى وبالتالي یمكن اإلدارة العلیا تفھم ومعایشة الظروف المحیطة بھم، 
 .مما یساعد على تحسین مستوى أداء العاملین في المؤسسة

  اقامتة الثقة واالحترام والتفاھم المتبادل وتوثیق العالقات والصالت بین یساعد االتصال في
 .المؤسسة والمتعاملین معھا سواًء أفرادًا كانوا أم مؤسسات

  : أھداف االتصال 
تختلف أھداف عملیة االتصال اإلداري تبعًا لطبیعة المؤسسة وأھدافھا الرئیسیة إال أن ھناك   

  :)٢٧٧، ٢٠٠٧ ،والعجمي حسان  (االتصال وھيأھداف أساسیة في أغلب عملیات 

 تعاوني بشكل آلخر شخص من بھا المعمول والقواعد واألسس المعلومات نقل. 
 المرغوبة األھداف تحقیق نحو اإلدارة في العاملین اتجاه توحد. 
 ما إلى ومیولھم اتجاھاتھم تعدیل على یساعدھم مما ،العاملین وأفكار معلومات تطویر 
 التربویة العملیة صالح ما فیھ. 
 البناء االتفاق والتعاون أبعاد تنمیة جانب إلى العاملین لدى عالیة معنویة روح إیجاد على العمل 

 .بینھم فیما
  توفیر المناخ اإلیجابي الذي یرغب العاملین في اإلنجاز و ینظم قیادة وتوجیھ الموارد البشریة

   . )٢٠٠٤المنجي،.(والفنیة والمالیة
دم یتضح أن ارتباط أھداف االتصال اإلداریة بجمیع مراحل وظائف المنظمات من خالل ما تق

لذا كان لزامًا على المنظمات باختالف أنواعھا وأحجامھا أن تھتم بمقومات . وخططھا وأھدافھا
ومتطلبات االتصال اإلداریة لكي یحقق االتصال أھدافھ في تلك المنظمات وتحقق المنظمات 

  .أھدافھا
  : ال  أنواع االتص

إن أنواع االتصال اإلداري تتعد ما بین اتصاالت رسمیة، تتم وفق ) ١٩٩٩اللوزي،(یشیر   
التسلسل الھرمي للمؤسسة واتصاالت غیر رسمیة، تعتمد على مدى قوة العالقة الشخصي التي 
تربط بین أجزاء التنظیم اإلداري وبین أعضائھ، ولكل نوع من ھذه االتصال قنواتھ الخاصة وذلك 

   .ى النحو التالي عل
  :االتصال الرسمي )١

والقرارات  واألوامر التعلیمات إصدار مثل للمؤسسة الرسمي االتصال قنوات عبر یتم 
الشكاوي  مثل أو والدنیا الوسطى اإلداریة المستویات إلى العلیا اإلدارة من والتوجیھات
 ثم إلى األعلى إلى لدنیاا المستویات من تتم التي الترقیات وطلب اإلجازات وطلب واالقتراحات

 ).٥٤، ٢٠٠٨أبو سمرة، ( وھكذا  العلیا
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االتصال یتم من خالل القنوات التي حددتھا المؤسسة، باعتبارھا قنوات رسمیة یجب  
إتباعھا وھي تحدد خطوط السلطة والواجبات والمسئولیات وكافة التعلیمات واإلجراءات الواجب 

  :تصالإتباعھا، وھناك ثالث اتجاھات لھذه اال
  :االتصال الھابطـ 

یمكن تعریف ھذا النوع من االتصال بانسیاب المعلومات من المستویات اإلداریة األعلى 
إلى األدنى، وھو أكثر استخدامًا في المؤسسات، وتعتبر عن الرسائل التي تنبع من اإلدارة العلیا 

ظیمي وصوًال إلى عمال الطبقة وتنتقل لألسفل خالل المستویات المتداخلة لإلشراف عبر الھیكل التن
ویقوم على افتراض أن اإلدارة ھي المسئولة عن اتخاذ القرارات المالئمة . الدنیا في السلسلة

وھذا االتصال مھم لنقل . لمصلحة العمال بامتالكھا السلطة لغرض االلتزام بالتعلیمات المطلوبة
بالرغم من أن العدد الزائد . وإجراءاتالمعلومات للعاملین فیما یتعلق بأھداف المؤسسة وسیاستھا 

 ).٢٠٠٧،٢٧الحمودي، ( من مستویات اإلشراف قد یجعل االتصال الھابطة أكثر صعوبة
  :االتصال الصاعدـ 

صال             صاعد واالت ضمن ال اریر یت ن تق ات األداء ع ات والتوجیھ ة والمقترح  ،العام
ة  بصدد  ومقترحات  شكاوي  المیزانی ات  وال ساعدة  وطلب ا  ،اتالتعلیم  أو الم  الحال  ھي  وكم

ي االتصال   ابط  ف إن  الھ راد  ف ي  األف ستویات  ف ي  الوسطى  الم سلطة  ھرم  ف ون  ال كمصفاة   یعمل
ات  ي  للمعلوم ر  الت ن  تم م  م ون  إذ خاللھ د  یقوم ات  وتلخیص  بتوحی ن  المعلوم داث  ع  األح

د  ستویات  واألداء عن دنیا  الم ن  ال ي  المستخدمة  الوسائل  وم صاعد  االتصال  ف  االجتماعات  ال
رة (  واالجتماعات والھاتف المكتوبة والمذكرات والتقاریر ،لوجھ قاءات وجھاالل أو عیاص

  ).٦٥، ٢٠٠٦والفاضل،
حیث تنتقل فیھا المعلومات من المستویات الدنیا في التنظیم صعودًا إلى اإلدارة كوسیلة 

 وأفكارھم یستطیع بھا العاملین االتصال بمدراء المستویات العلیا في المؤسسة والتعبیر عن أراءھم
ویجب على المدراء تشجیع ھذا االتصال ألنھ . والشعور بالمشاركة والقیمة الفردیة داخل المؤسسة

أما عیوبھ فتتمثل في المحاولة . یزودھم بتغذیة عكسیة عن فھم الموظفین للرسائل التي وصلت إلیھم
ع جید لدى المدراء كما أن الدائمة من قبل العاملین لعدم نقل المعلومات السیئة من أجل إثارة انطبا

نفسیة العاملین ومشاعرھم وسلوكھم تعتبر من العوامل المؤثرة في نوعیة معلوماتھم المقدمة 
  .لإلدارة

  :االتصال األفقيـ 
و   ارة وھ ن عب وات ع صال قن ي االت سمح الت دفق ت ائل بت ادل الرس ات وتب  المعلوم

ین   ار ب ذین  واألفك ون  ال ع  یحتل ة  مواق ي  متكافئ سام  رؤساء  (للمؤسسة   لتنظیمي ا الھیكل  ف  ،األق
دیرو اإلدارات  خ   ... م ذا  ،)ال ن  االتصال  وھ ا  أو شفھیا  یكون  أن یمك ا  مكتوب ستدعي  كم  ت

  ). ٤٨، ٢٠٠٨تركستاني، (الحاجة 
س            ى نف ة عل دات التنظیمی وط الوح ر خط صال عب ون االت دما یك ستخدم عن وی

رتبط ا    مي وت ر رس میًا أو غی ان رس واء ك ستوى اإلداري س ذا  الم ى ھ ة عل ائل المنقول لرس
شاكل    ل الم ات وح شاركة المعلوم ة وم شاطات التنظیمی ن الن ستوى م ن . الم الرغم م وب

صعوبات     ض ال ن بع اني م ا تع ة إال إنھ ات المتقدم ي المنظم ة ف وات األفقی رة للقن ة الكبی األھمی
ع              ة م ل فعال ات عم ویر وعالق زمالء وتط ن ال د م ع العدی ل م ال للتعام طرار العم ل اض مث

لوكیاتھم    ر صیاتھم وس تالف شخ ى اخ رى عل دات األخ اء الوح صال   . ؤس ن االت وع م ذا الن وھ
  .مھم لنجاح المؤسسة وبدونھ لیس ھناك تنسیق لفعالیات المختلفة للمؤسسة
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  :االتصال غیر الرسمي )٢
ات             وین عالق ة لتك سة نتیج ي المؤس املین ف ین الع تم ب ي ت صال الت ك االت ي تل وھ

را   ؤالء األف ین ھ صاالت ب صادیة    وات ة أو اقت ات اجتماعی ات أو حاج ق رغب دف تحقی . د بھ
سم    صاالت تت ة لالت م سیاس ر رس میة عب ر الرس صال غی ع االت ب أو تطوی ن التغل ویمك
رارات           نع الق ة ص ي عملی شاركة ف ام الم ق نظ ر تطبی ك عب ة، وذل ة والفاعلی بالمرون

سیاسات اة الع     . وال ى حی ر عل شكل مباش ؤثر ب ي ت رارات الت ك الق یما تل ة أو الس املین الوظیفی
  .المالیة

ذكر              ر  االتصال  أن وی ن  جزء  الرسمي ھي   غی ع  م اة  واق ي  الحی ات  ف ن  ،المنظم  وم
ث أن اول العب ضاء اإلدارة تح ا الق ن ،علیھ ون أن ویمك ا تك ائج لھ ة نت ل إیجابی  وتكم

د  الرسمیة،  االتصاالت  ة  الضرر  تلحق  وق ا  إذا بالمنظم ا  مصدرا  أصبحت  م  تلإلشاعا  ثابت
ل  ب األمر   ،واألقاوی ن  ویتطل دیرین  م ذر  الم ى  واالستماع  والیقظة  الح ا  إل دور  م ال  ی  ،ویق
املین  وإطالع  ى  الع ا باستمرار عل رى م ي یج ة ف غاء ،المنظم یھم واإلص ریم، (إل ، ٢٠١٠ح

٢٧٧.(  
  : أنماط االتصال

لمألوف على الرغم من إقرار وتأكید الجمیع على أھمیة االتصال في المنظمات، إال أنھ من ا  
أن ال تجد فیھا اھتماما كبیرا بتخطیط وبرمجة االتصال، واألسالیب المستخدمة إلیصال المعلومات 

وتزداد مشكالت االتصال كلما صعدنا في السلم الھرمي . الضروریة إلى جمیع أجزاء المؤسسة
االتھ حیث على القائد أن یستغل المزید من المعلومات واالتصال في نفس الوقت الذي تقل اتص

ویصنف الكتاب أنماط االتصال إلى أربعة . األفقیة نظرًا لتقلیص عدد القیادات من نفس المستوى
  ):٢٠١٠حریم،(أنماط رئیسیة ھي كالتالي

  ):شكل العجلة(النمط األول 
أن یتصل بأعضاء ) أو الرئیس أو المشرف(وھذا النمط یتیح لعضو واحد في المحور 

 أعضاء المجموعة في ھذا النمط االتصال المباشر إال بالرئیس، المجموعة اآلخرین، وال یستطیع
أي أن االتصال یتم فیما بینھم عن طریقة فقط، واستخدام ھذا األسلوب یجعل سلطة اتخاذ القرار 

  .تتركز في ید الرئیس أو القائد
  )شكل الدائرة(النمط الثاني 

یستطیع أن یتصل اتصاًال وھذا النمط یكون فیھ كل عضو مرتبط بعضوین، أي أن كل فرد 
مباشرًا بشخصین آخرین، ویمكن االتصال ببقیة أعضاء المجموعة بواسطة أحد األفراد الذي یتصل 

 .بھم مباشرًا
  ):شكل السلسلة(النمط الثالث 

وفي ھذا النمط یكون جمیع األعضاء في خط واحد، حیث ال یستطیع أي منھم االتصال 
 أذا كان أحد األفراد الذین یمثلون مراكز مھمة، ویالحظ أن الفرد إال) أو بفردین(المباشر بفرد آخر 
  ). منتصف السلسلة یملك النفوذ والتأثیر األكبر في منصبھ الوسطى(الذي یقع في وسط 

  ):شكل الكامل المتشابك(النمط الرابع 
فیھا، االتصال المباشر بأي فرد ) الجھاز(في ھذا النمط یتاح لكل أفراد التنظیم أو المؤسسة 

بمعنى آخر إن االتصال ھنا یتجھ إلى كل االتجاھات، غیر أن استخدام ھذا النمط یؤدي إلى البطء 
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في عملیة توصیل المعلومات، وإلى إمكانیة زیادة التحریف فیھا، وبالتالي یقلل من الوصول إلى 
   .قرارات سلیمة وفعال

  :وسائل االتصال
نقل األوامر واألفكار واآلراء واالتجاھات توجد وسائل متعددة لالتصاالت تستخدم في   

والبیانات والمعلومات بین مختلف المستویات اإلداریة في المؤسسة، وتتضمن وسائل االتصال عدة 
  :أنواع منھا

  :االتصال الكتابي
ذا       ر  األسلوب  إن ھ ن  یعتب ات  م ات  متطلب رة  المنظم م  كبی ساع  وذات ،الحج ي  االت  ف

  ).٧٣، ٢٠٠٨أبو سمرة، (ھرمیةال اإلداریة التنظیم والمستویات
ویعتمد االتصال الكتابي على الكلمات والعبارات والمصطلحات المكتوبة في نقل البیانات      

، ٢٠٠٥العمیان،(والمعلومات موضوع االتصال، ویتحقق االتصال الكتابي بإتباع عدة طرق 
  :مثل.)٢٤٤

  :التقاریر
كثر منھ في المنظمات الصغیرة یزداد االعتماد على التقاریر في المنظمات الكبیرة أ     

وإما ) شھریة أو سنویة(والتقاریر قد تكون دوریة تحوي إحصاءات وبیانات تقدم في فترات معینة 
  . )٢٤، ٢٠٠٥درویش،(تقاریر موضوعات معینة

  :المذكرات واالقتراحات
ن وھي المكاتبات التي یعدھا المرؤوسین لرؤسائھم   لتوضیح بعض المعاني مثل تفسیر أمل م

األمور، وعلى المسئول االھتمام باقتراحات المرؤوسین، وأن یقدر أصحاب االقتراحات الصائبة 
وأن یشجعھم على تقدیم أراءھم واقتراحاتھم دائمًا وإضافة إلى ما سبق فإن المذكرات واالقتراحات 

 ،٢٠١٠حریم،(الصادقة والجدیة تعتبر وسیلة ھامة من وسائل االتصال في المؤسسة اإلداریة 
٢٨٠.(   

  :األوامر والتعلیمات والمنشورات والكتب الدوریة
ُتعد األوامر والتعلیمات والمنشورات والكتب الدوریة أحد وسائل االتصال اإلداري ولكي تحقق 

   ):٤٩، ٢٠٠٧القوزي،(الفائدة من ھذه الوسیلة، فإنھ یجب مراعاة اآلتي 

 أن یكون موضوع المرفق واضحًا.  
 ألمر أو الكتاب الدوري بلغة سھلةأن یكون شرح موضوع ا. 
 أن تكون التوجیھات والتعلیمات المتداولة تباعًا منطقیة. 
 أن یتم حفظھا وتخزینھا حتى یسھل العودة إلیھا عند الحاجة. 
 أن تبوب وتفھرس وفقًا لمستویات إصدارھا وموضوعاتھا. 

 ) اللفظي(االتصال الشفوي 
في أي مؤسسة فالفرد یستغرق في ھذا النوع من ویمثل ھذا االتصال الجزء األكبر الیومي 

من مجموع اتصاالتھ، وھذا النوع یتم فیھ تبادل المعلومات بین المرسل % ٧٥االتصال حوالي 
  . والمستقبل شفاھة، أي عن طریق الكلمة المنطوقة ال المكتوبة
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 مضمون واالتصال المباشر یعتبر أقصر الطرق لتبادل المعلومات واألفكار ألنھ یوفر فھم
الرسالة من خالل السماح بطرح أسئلة وإعطاء الفرصة لمناقشة كافة تعبیرات وجھ مستقبل الرسالة 

  ).٢٧٠-٢٦٩، ٢٠٠١،عبد الباقي(وانفعاالتھ لكي نحدد ما إذا كان نقلنا المعنى المقصود من عدمھ 

  :ولالتصال الشفوي عدة طرق من أھمھا
  :المقابالت الشخصیة

المقابالت الشخصیة أحد األسالیب الفعالة في االتصال، كما تعد ) ٣٦٧، ٢٠٠٧ماھر،(یعتبر
   .المقابلة الناجحة وسیلة مجدیة لنجاح من یتقنھا

  :الندوات
إن الندوات تمثل إحدى وسائل االتصال الرسمي الشفھي ) ٢٠٠٤ ،القریوتي(حیث یرى 

ت لتعریف العاملین المباشر، وتعتبر من أقدم طرق االتصال الشفھیة التي تستخدمھا المنظما
  .بالتغیرات الجدیدة التي ستطرأ على ظروف العمل

  :االجتماعات والمؤتمرات
دى  ھي  ارة  وھي  اللفظي  االتصال  وسائل  إح ن  عب د  ع ة  مواعی ي  دوری ا  یلتق  فیھ

ادلون   راد ویتب ار  األف ات  واآلراء األفك ا  ،والمعلوم اقش  وفیھ ر  ین سنوي  التقری ذي  ال ر  ال  یعب
ن  ي  ع ت قام المنجزات الت ي  المؤسسة  داخل  ت وعة الخطة  ضوء  ف ذلك  الموض  عالج  وك

ة، المشكالت  ات المختلف ر االجتماع دى وتعتب ة  االتصال  إح ث  الدیمقراطی اح  حی ع  یت  للجمی
 ).٤٩، ٢٠٠٧القوزي، ( عما یجول بداخلھم والتعبیر المشاركة فرصة

 یلتقي ُتعتبر االجتماعات والمؤتمرات أحد طرق أسلوب االتصال الشفھي الرسمي، حیث
األفراد في مواعید دوریة لتبادل األفكار واآلراء والمعلومات، وقد یتم اللقاء والتحضیر للمؤتمر أو 

  .االجتماع لكافة العاملین في المؤسسة أو قادة الوحدات الفرعیة التابعة للمؤسسة مرة كل عام
 :االتصال  فاعلیة

 تحد من أن یمكن التي العوامل یلوتقل االتصال فاعلیة لزیادة أسلوب من أكثر إتباع یمكن
 والفعالیة الكفایة على الحصول وبالتالي سلبي بشكل علیھا وتؤثر ألھدافھا االتصال عملیة تحقیق
  )٢١٣، ٢٠٠٧العتیبي، (یذكرھا ما الخطوات ھذه وأھم االتصال عملیة في المثلى

 التفاھم لتأكید المتصلین الطرفین یفید بشكل والمعلومات االتصال تكرار ضرورة 
 ،رسالة فھم لمتابعة الھاتفي االتصال مثل والفھم. 
 المرسل یراھا كما ولیس المعلومات، إلیھ المرسل الشخص أساس على المعلومات تكییف. 
 اواستیعا فھمھا من إلیھ المرسل یتمكن حتى صغیرة وحدات في المعلومات إرسال. 
 قودقی جید بشكل إجراءه المرغوب لالتصال التخطیط یتم أن. 
 االتصال عملیة عناصر في التدقیق. 
 الطرفین قبل من المفھومة والمعاني األلفاظ استخدام. 
 االتصال ظروف مع وتمشیا تناسبا األكثر االتصال وسیلة استخدام. 
 فاعلیتھا من والتقلیل اإلمكان قدر الخارجیة المؤثرات إزالة محاولة. 
 المناسب بالوقت االتصال. 
 المعلومات خاللھا تنتقل سوف والتي اإلداریة المستویات عدد االعتبار بعین یؤخذ أن. 
 االتصال عملیة فھم من للتأكد العكسیة الفعل ردود من االستفادة.  
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ن     ق  اجل  وم ة  تحقی ة  فاعلی د  ،االتصال  عملی ن  الب ام  م ة  بكل  االھتم ن   خطوة  أو مرحل م
ة  خطوات  ا  االتصال  عملی ة  وإعطائھ ة  العنای ي  الكافی ة  وف دوث  حال داخل  أي ح دم  أو ت م  ع  فھ
دم وح أو ع ان وض ك ف د ذل صبح ق ا ی ة عائق صال لعملی رة(االت ل،  عیاص ، ٢٠٠٦والفاض

٧٣.(  
  :معوقات االتصال

  :المعوقات التنظیمیة: أوًال
ھي المعیقات التي تظھر نتیجة لطبیعة تنظیم المؤسسة وسیاستھا وأھدافھا وأسالیب العمل   

وفیما یلي نبذة عن أھم المعوقات . عة نشاط المؤسسةالتي تستخدمھا إلنجاز المھام طبقًا لطبی
  .التنظیمیة التي تحول دون فعالیة االتصال اإلداري

تتعدد أوجھ القصور التي تؤدي إلى عدم وجود ھیكل تنظیمي : انخفاض كفاءة الھیكل التنظیمي  .١
یحدد بوضوح مراكز االتصال وخطوط االتصال وخطوط السلطة الرسمیة في المؤسسة، مما 
یجعل القیادات اإلداریة تعتمد على االتصال غیر الرسمي الذي ال یتفق في كثیر من األحیان مع 

 .أھداف المؤسسة
التخصص ھو أحد األسس التي یقوم علیھا التنظیم من معوقات االتصال وذلك في : التخصص .٢

ة الحاالت التي یشكل فیھا الفنیون والمتخصصون جماعات متباینة لكل منھ لغتھا الخاص
، ٢٠٠٨العطاس، (وأھدافھا الخاصة التي یصعب معھا االتصال بغیر الفنیین المتخصصین 

٣٤٩. ( 
إن تعدد المستویات اإلداریة یؤدي إلى طول خطوط االتصال مما : الحجم الكبیر للمؤسسة .٣

یعرض المعلومات والبیانات إلى التشویھ أو الحجب أثناء مرورھا بین المستویات اإلداریة 
حیث یتم في االتصال الصاعدة حجب األخبار غیر السارة عن الرؤساء . للمؤسسةالمتعددة 

اإلداریین من أجل إخفاء الحقیقة أو بطئ تدفقھا، كما یتم في االتصال الھابطة تشویھ التوجیھات 
 ). ٣٨٨، ٢٠٠٦النمر، (والتعلیمات التي تصدرھا القیادات إلى المرؤوسین 

نظمات اإلداریة المعاصرة في أشد الحاجة إلى وجود وحدة إن الم: افتقاد إدارة المعلومات .٤
تنظیمیة لجمع البیانات والمعلومات الالزمة للتخطیط ورسم السیاسات وقیاس اتجاھات الرأي 
العام ومعرفة اتجاھات العاملین واحتیاجاتھم والمشكالت التي تواجھھم وعدم وجود مثل تلك 

 ).٢٥٣، ٢٠٠٥، العمیان (ال اإلداري الوحدة التنظیمیة سوف تعوق فعالیة االتص
یعد تعدد المستویات اإلداریة عقبة من العقبات المؤثرة على فعالیة : تعدد المستویات اإلداریة .٥

االتصال بین الطبقات اإلداریة المختلفة وتعدد المسئولین بھذه المستویات، كما أن كثرة تسلسل 
رور موضوع الرسالة على عدة مستویات األوامر قد یؤدي إلى عدم فعالیة االتصال نتیجة م

 ).٩٣، ٢٠٠٢قوتھ ودیاب، (إداریة 
تتأثر أسالیب وطرق االتصال باتساع أو ضیق نطاق اإلشراف فعند اتساع : نطاق اإلشراف .٦

وزیادة نطاق اإلشراف یشعر المسئول بأن سلطتھ اتسعت، وأن جمیع العاملین مسئولون عن 
مما یؤثر على . عتقاد بحتمیة تنفیذ أوامره دون مناقشةتنفیذ أوامره وھذا قد یدفعھ إلى اال

 .اتصاالتھ بموظفیھ نظرًا لتردده في استقبال االتصال
  :المعوقات الذاتیة : ثانیًا 

وھي مجموعة المؤثرات التي تعزي إلى شخصیة المرسل والمستقبل في عملیة االتصال 
وق الفردیة بین العاملین التي تؤدي إلى وتؤثر فیھا سلبًا أو إیجابًا، وتتركز بصفة عامة في الفر

  :اختالف عواطفھم ومیولھم واتجاھاتھم، ومن أھم المعوقات الذاتیة ما یلي
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إن اإلدراك عملیة عقلیة انتقائیة معقدة، تعطي صورة معینة في ذھن العامل : تباین اإلدراك .١
 للمعلومة وردود للعالم قد تكون مختلفة عن الصورة الواقعیة، مما یترتب علیھ فھم مختلف

 ومن ،المستقبل و بالمرسل و معوقات تتعلق). ٢٨٧، ٢٠٠٤،المغربي (فعل مختلفة إزائھا 
 ):٢٨٧ ، ٢٠٠٦،حریم( المعوقات ھذه بین

 واالتجاھات الشخصیة بسبب اختالف والمستقبل المرسل المرجعي بین اإلطار تضارب .١
 .والخبرة العلمیة والخلفیة والمیول

 مع یتوافق ما سماع أو قراءة إلى غالبا یمیل المستقبل فالمستقبل قبل من االنتقالي اإلدراك .٢
 القیم ھذه مع تتعارض تتضارب أو معلومات أي وإھمال واتجاھاتھ واعتقاداتھ قیمھ

 .واالتجاھات
 الصراحة عدم إلى یمیل غالبا والمستقبل فالمرؤوس المرسل بین المركز في االختالف .٣

 المرؤوسین من فالتغذیة الراجعة وھكذا رئیسھ، یغضب لئال العمل بشأن الحقائق وتشویھ
 .دقیقة وغیر جدا محدودة

 / مستوى ویؤثر وأقوالھ، بالمرسل وأعمالھ المستقبل ثقة مدى إلى المرسل وتشیر مصداقیة .٤
 .وأفكاره المرسل ألقوال المستقبل واستجابتھ نظرة على والمصداقیة الثقة ھذه مدى

 المرؤوس فیلجأ شخص، مع كل لالتصال الرئیس /المدیر وقت یتسع ال الوقت فمثال ضغط .٥
 المباشر، رئیسھ أعلى متجاوزا إداري بمستوى مباشرة واالتصال الطریق اختصار إلى

 .الفھم وسوء الصعوبات بعض إلى یؤدي وھذا
  .إلیھا االستماع أو الرسالة قراءة تمام قبل المستقبل قبل من المسبق الحكم .٦
 .المستقبل قبل من الجید اإلصغاء عدم .٧

  : المعوقات البیئیة: ثالثًا
ھذه العوامل ترتبط بمناخ العمل داخل المؤسسة وبالمناخ في البیئة الخارجیة المحیطة بھ، 
وتحدث ھذه العوامل أثرًا على عملیة االتصال وبالتالي التأثیر على فعالیتھ وتتمثل ھذه العوامل في 

  ):١٧٨، ٢٠٠٤،المغربي (اآلتي 
  :لقیم واألفكار والخلفیات الثقافیة لدى الموظفینمجموعة ا  . أ

تؤثر مجموعة من القیم واالعتقادات والدالالت السائدة لدى موظفي المؤسسة على االتصال 
داخل المؤسسة عن طریق التأثیر على مدى انسیاب وتدفق المعلومات الالزمة لخدمة أھداف 

 المؤسسة 
  :ركز الرئیسياالنتشار الجغرافي للمؤسسة والبعد عن الم  . ب

تعاني المنظمات الكبیرة من عدم فاعلیة االتصال نتیجة التباعد الجغرافي بین فروعھا ومكاتبھا، 
أو وجود إداراتھا في عدة مباني في حي واحد أو عدة أحیاء في المدینة مما یعوق االتصال الداخلیة، 

ین مراكز التنفیذ تؤثر في عملیة فالمسافة البعیدة بین المراكز والتشتت بین مراكز اتخاذ القرار وب
  .نقل المعلومات 

  :القیود التي تفرضھا أجھزة الرقابة الخارجیة على عمل المؤسسة.  ج
إن فرض قیود ومحددات على عمل المؤسسة بصورة أكثر مما تتطلبھ الضرورة وعملیات 

أھم المعوقات التي ھذه ھي . التسییر األعمال تلك المنظمات ال یحقق اتصاالت فعالة داخل المؤسسة
تواجھ كفاءة االتصال اإلداري وبالتالي تحد من خدمة اتخاذ القرارات السلیمة داخل المنظمات 
والتي یجب على القیادة العلیا في كل مؤسسة التعرف علیھا ومحاولة القضاء علیھا أو التقلیل منھا 

  .ت وكفاءة المؤسسةعلى األقل لتحقیق كفاءة االتصال اإلداري وبالتالي كفاءة القرارا
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  اتخاذ القرار اإلداري: المبحث الثاني
دار النجاح            د، وإن مق إن اتخاذ القرارات اإلداریة من المھام الجوھریة والوظائف األساسیة للقائ
م      ین وفھمھ ادة اإلداری اءة الق درة وكف ى ق ام األول عل ي المق ف ف ا یتوق سة إنم ة مؤس ھ أی ذي تحقق ال

درك  للقرارات اإلداریة وأسالیب   اتخاذھا، وبما لدیھم من مفاھیم تضمن رشد القرارات وفاعلیتھا، وت
  .(McCall and Raplan,1985)أھمیة وضوحھا ووقتھا، وتعمل على متابعة تنفیذھا وتقویمھا 

شكلة      م م ل المالئ ار الح تم الختی ي ت دة الت ة المعق ع العملی سجم م رار اإلداري ین وم الق وإن مفھ
ت      ا كان سیة            إداریة معینة، مھم ددة نف ا عوامل متع دخل فیھ ة تت ذه العملی ذه المشكلة، وأن ھ ة ھ  طبیع

  ).٨٧ ،٢٠١٠كنعان، (واجتماعیة وتنظیمیة وفنیة وبیئیة 
  :أھمیة اتخاذ القرار اإلداري

اتخاذ القرارات ھي محور العملیة اإلداریة، وأنھا عملیة متداخلة في جمیع وظائف اإلدارة 
ارة وظیفة التخطیط فإنھا تتخذ قرارات معینة في كل مرحلة من ونشاطاتھا، فعندما تمارس اإلد

مراحل وضع الخطة سواء عند وضع الھدف أو رسم السیاسات أو إعداد البرامج أو تحدید الموارد 
المالئمة أو اختیار أفضل الطرق واألسالیب لتشغیلھا، وعندما تضع اإلدارة التنظیم المالئم لمھامھا 

تعددة فإنھا تتخذ قرارات بشأن الھیكل التنظیمي ونوعھ وحجمھ وأسس تقسیم المختلفة وأنشطتھا الم
اإلدارات واألقسام، واألفراد الذین تحتاج لدىھم للقیام باألعمال المختلفة ونطاق اإلشراف المناسب 

وعندما یتخذ القائد وظیفتھ القیادیة فإنھ یتخذ مجموعة من . وخطوط السلطة والمسؤولیة واالتصال 
رات سواء عند توجیھ مرؤوسیھ وتنسیق جھودھم أو استشارة دوافعھم وتحفیزھم على األداء القرا

      ).١٤٥، ٢٠١٢،الدھمشي ( الجید أو حل مشكالتھم 
  :خطوات اتخاذ القرار اإلداري 

    تمر عملیة اتخاذ القرار بمجموعة من الخطوات، وقد اختلف الباحثةون في تحدید عدد 
ا، إال أن ھذا االختالف لیس في حذف أو إضافة خطوة أو خطوات من عملیة ھذه الخطوات وترتیبھ

  :اتخاذ القرار، وإنما االختالف في درجة تفصیل ھذه الخطوات 
  :أن عملیة اتخاذ القرار تتم وفق الخطوات التالیة ) ٦٥، ٢٠٠٨،ماھر(فیرى 

o  تحدید المشكلة   .  
o الحلجمع البیانات والحقائق عن المشكلة لتحدید بدائل  .  
o   اختیار الحل األمثل.  
o  تطبیق الحل ومتابعتھ.  

 : تحدث عن ست خطوات التخاذ القرار ) ٥٥، ١٩٩٨،الخزامى(بینما 
  تحدید المشكلةIdentifying a problem  
  وضع األھدافDeveloping goals       
  جمع البیاناتCollecting data           
  وضع الخططDeveloping plans   
 خطة األحسن اختیار الSelecting the best plan  
    تطبیق الخطةImplementing the plan  

  :تحدث عن ثالث خطوات لصنع القرارات أخرى) ٢٠٠٣،سایمون(   بینما 

  البحث عن مواقف مناسبة التخاذ القرارات : البحث و االستطالع.  
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 البحث عن بدائل مختلقة لمواجھة تلك المواقف: مرحلة التصمیم.  
 من خالل اختیار احد البدائل من بین البدائل المتاحة:  االختیارمرحلة. 

على أن اتخاذ القرار یمر بست )٢٠٠٧حسین،(و) ٢٠٠٩ھالل والنحاس،(     واتفق كل من 
اإلحساس بالمشكلة وتحدیدھا، وجمع البیانات وتحلیلھا، وتحدید البدائل : خطوات رئیسیة ھي 

وتأتي ھذه الخطوة بعد أن : األفضل منھا، و تنفیذ القرار ومتابعتھالمختلفة، وتقییم البدائل واختیار 
ویتم التنفیذ من قبل أشخاص آخرین في المؤسسة، ویعتمد  یتم اتخاذ القرار، وبالتالي ال بد من التنفیذ

وعلى النجاح  االتصال في المؤسسة وعلى التخطیط الدقیق لعملیة التنفیذ، نجاح التنفیذ على فاعلیة
، واخیرًا متابعة )١٩٩٨حریم، (لقرارات للمنفذین وفھمھ واستیعابھ بصورة واضحة في شرح ا
التوجیھ المستمر  وھذه الخطوة تتطلب من القائد متابعة تنفیذ القرار عن طریق: تنفیذ القرار

، العقبات التي تنشأ أثناء التنفیذ لتالفیھا للمنفذین، والمالحظة المستمرة لعملیة التنفیذ والتعرف على
النظر إلى إمكانیة استمرار القرار أو إعادة النظر فیھ  والتعرف على األخطاء قبل وقوعھا وبالتالي

 ).٢٠٠٠المنصور،(وتعدیلھ 
  :المشاركة في اتخاذ القرار اإلداري

  :بعض االحتیاطات عند مشاركة األفراد
ات ومھارات إشراك العاملین في الموضوعات التي تدخل في نطاق عملھم، والتي یملكون قدر .١

  .تمكنھم من المساھمة فیھا
تھیئة المناخ الصالح والمالئم من الصراحة والتفاھم، وتوفیر البیانات والمعلومات الالزمة حتى  .٢

  .یتمكن األفراد من دراستھا وتحلیلھا وتحدید البدائل على أساسھا
یدلي بھا األفراد إذا وأخیًرا إعطاء الفرصة المناسبة لعملیة المشاركة، مثل األخذ باآلراء التي  .٣

كانت مالئمة وذات فائدة عملیة ویترتب على تطبیقھا نتائج إیجابیة تنعكس على فعالیة ورشد 
  ).٦٨، ٢٠٠١،عریفج.(القرار الذي یتم اتخاذه عن طریق المشاركة

 :أنواع القرارات اإلداریة 
 یوجد إجماع أو اتفاق على یأخذ السلوك اإلداري في اتخاذ القرارات أشكاال عدیدة، إال انھ ال     

  : وإنما تم تصنیفھا وفق ألسس ومعاییر عدیدة ،أنواع القرارات
إلى أن القرارات یمكن تصنیفھا حسب درجة التأكد من نتائج     ) ٢٠٠١،عریفج(فقد أشار     

  :القرارات إلى ثالثة أنواع 
    Decisions under uncertainty قرارات حالة عدم التأكد  

المناسبة أو  ي ھذه الحالة یكون القائد غیر قادر على تحدید وجمع المعلومات إلیجاد الحلول    وف
  .حتى الفتراض االحتماالت حتى یستطیع أن یتخذ القرار المناسب

  Decisions under certainty  قرارات حالة التأكد
المناسب  ة التخاذ القراروفي ھذه الحالة یكون القائد قادرا على تحدید المعلومات الالزم        

  . والختیار الحل المناسب
    Decisions under Riskقرارات حالة المخاطرة 

المعلومات  وھنا القائد یستطیع تحدید المشكلة والبدائل المناسبة في ظل معلومات، ولكن ھذه    
 درجة المشاركة لیست مؤكدة تماما ولكنھا مناسبة التخاذ القرار، وفیھا نوع من المخاطرة أما حسب

  :في اتخاذ القرارات فھناك نوعان من القرارات
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  )Democratic(  قرارات دیمقراطیة  -أ
وھي قرارات معتمدة على مشاركة المرؤوسین في اتخاذھا حیث یفوض القائد إلى المساعدین      

وقد یلجا القائد إلى  واقتراح البدائل وبالتالي اختیار البدیل األنسب ،والمعلمین  مھمة دراسة المشكلة
والمؤتمرات التي یستعان بالمشاركین فیھا التخاذ  أسلوب اللجان المتخصصة أو عمل اللقاءات 

  .القرار 
   )Autocratic(  قرارات اوتوقراطیة  -ب
على التابعین  وھي قرارات یحتكر القائد فیھا اتخاذ القرار بمفرده ویصوغھا ویعلنھا بنفسھ، وما   

 .الحرفي بمضمون ھذه القرارات عند التنفیذسوى االلتزام 
  : صنف القرارات حسب طبیعة القرار إلى ثالثة أقسام ھي ) ٤٢، ٢٠٠٨الصیرفي،( إال أن  
قبل اتخاذھا  أما القرارات األساسیة  فتتطلب إجراءات كثیرة:  القرارات األساسیة والروتینیة-أ

  .لمعالجة األعمال المتكررة روتینیة فیتم اتخاذھاأما ال. لمعالجة المشكالت التي ال تتكرر باستمرار
  : القرارات التنظیمیة والفردیة -ج
 القرارات المتضمنة لقواعد عامة وملزمة تنطبق على عدد غیر ،وتعتبر القرارات التنظیمیة   

 من األفراد كالقرارات جماعة فتخاطب  فردا أو،اللوائح أما الفردیة،محدود من األفراد ومن أمثلتھا
  .المتعلقة بالترقیة أو التعیین

القرارات المبرمجة فھي قرارات مخطط لھا تعتبر  : قرارات مبرمجة وغیر مبرمجة -د
وتتناول مشكلة متكررة أو روتینیة حیث یتم تحدید أسالیب وطرائق  وإجراءات حل أي مشكلة ،سلفا

 موضوعات عملیة اتخاذ أما القرارات غیر المبرمجة فھي قرارات تتغیر مع تغیر وتبدل.مسبقا 
  .بمعنى أنھا تتعامل مع المواقف غیر المحددة وغیر المألوفة ،القرار

  : صنف أنواع القرارات  بناء على ثالثة معاییر) ١٥٧، ١٩٩٨ ،حریم( إال أن    
تحتھا نوعان  یتعلق بصفة الشخص أو الھیئة التي تقوم باتخاذ القرار ویندرج :  المعیار األول    

  :اراتمن القر
أما القرارات التنظیمیة  فھي تلك القرارات التي یتخذھا : قرارات تنظیمیة وقرارات شخصیة -أ

القائد بصفة رسمیة، ألنھ عضو في المؤسسة أو موظف لدیة سلطة رسمیة أما القرارات الشخصیة 
  .فھي التي یتم اتخاذھا بصفة شخصیة كفرد یتصرف خارج نطاق وظیفتھ 

  :ثاني فیتعلق بآثار القرار والنتائج المترتبة علیھ ویضم أما المعیار ال    
  : القرارات االستراتیجیة-أ

وتتمیز بشمولیتھا وحیویتھا، فھي تعالج السیاسات واالتجاھات التنظیمیة على مدى فترة زمنیة     
  .طویلة حیث تستمر آثارھا لمدة طویلة

  :القرارات التشغیلیة-ب
تینیة، وھي تقوم على تسییر األعمال واألنشطة الیومیة والبسیطة في ویطلق علیھا القرارات الرو   

  .المؤسسة
  :أما المعیار الثالث فیتعلق بدرجة شمول القرار ویضم    

وھي قرارات تمتد نتائجھا وآثارھا إلى معظم وحدات المؤسسة، مثل القرارات : قرارات شاملة-أ
  .التي تتعلق بالرواتب والعالوات
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مثل إعادة تنظیم  وھي قرارات تشمل وحدة معینھ أو فئة معینة من الموظفین: القرارات الجزئیة-ب
  .قسم معین

  :فتحدث عن أنواع أخرى من القرارات) ٢٠٠٨،محمد(أما 
   :قرارات صریحة-١

  .   وھي القرارات التي یفصح القائد فیھا عن موقفھ سواء بالموافقة أم عدمھا
  :قرارات ضمنیة-٢

اء    وھن ل انتھ روج قب ین للخ ض المعلم تئذان بع ل اس صراحة، مث ھ ب ن موقف ر ع د ال یعب ا القائ
  .موعد الدوام الرسمي فیقوم القائد بعدم الرد علیھم أو یحاول تغییر مجرى الحدیث

  .تصدر في صیغة مكتوبة مثل اللوائح، التعلیمات واألوامر: قرارات مكتوبة-٣
  .نطوقةحیث تصدر بكلمات م: قرارات شفھیة-٤
  .وھي التي تعد طاعتھا واجبة: قرارات ملزمة-٥
بعض التعلیمات  وھي القرارات التي یستخدمھا القائد لتصحیح الغموض في: قرارات استئنافیة-٦

  .الصادرة للعاملین في ضوء المعلومات الجدیدة التي یستفسرون عنھا
ھ ومن عملھ ویترتب علیھا وھي التي تصدر عن اإلداري المتمكن من نفس: قرارات ابتكاریھ- ٧ 

  .تغییر في السیاسات
  :فیھ إلى إلى أنھ یمكن تصنیف القرارات حسب المجال الذي تتخذ) ٢٠٠٦،طعمة(  وأشارت   
  . قرارات تعلیمیة منھجیة-أ

  .قرارات شخصیة أخالقیة-ب
  . قرارات وظیفیة مھنیة-ج
  . قرارات إداریة سیاسیة-د

  وحسب طبیعة الموقف إلى  
  .في ظروف التأكد، المخاطرة، عدم التأكدقرارات -أ

  .قرارات مبرمجة وغیر مبرمجة-ب
  :قسم القرارات حسب أسلوب اتخاذھا إلى) ٢٠٠٧حسین، (إال أن 

تقدیره الشخصي  وھي القرارات التي یعتمد القائد فیھا على خبراتھ، ذكائھ الفطري: قرارات كیفیة-أ
  .وبناء على ذلك تعتمد على التقدیرات الذاتیة

یختار البدیل  وتكون محكومة بقواعد وأسس علمیة تجعل متخذ القرار) معیاریة(قرارات كمیة -ب
  .األمثل الذي یحقق أكبر عائد وأقل تكلفة
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  معوقات اتخاذ القرار  -١
قد یحجب القائد أو یمتنع عن اتخاذ القرار وذلك لوجود الكثیر من المعوقات التي تجعلھ یقوم      

  ):٢٠٠٩،كنعان(و ) ٢٠٠٨،الصیرفي(ر إلیھ بذلك ومنھا ما أشا
البدائل مما  ضعف كفاءة القائد، بمعنى أن القائد قد یكون عاجزا عن اختیار األفضل من -١

یؤدي إلى نتائج سیئة، ألنھ ربما اختار البدیل الذي یرضى الجمیع عنھ ولیس البدیل الذي یحقق 
  .الھدف

إلى المحیط االجتماعي والوظیفي الذي یكون القائد خوف القائد من اتخاذ القرار، ویعود ذلك  -٢
مما یؤدي إلى خوف  فیھ باإلضافة إلى عدم االستقرار في األنظمة اإلداریة، وكثرة التنقالت

  .القائد من اتخاذ القرار
بعدم  حداثة القائد في العمل فعندما یكون القائد جدیدا في عملھ فانھ یمیل إلى الشعور -٣

  .عن اتخاذ القرار  وح اللوائح والتعلیمات وبالتالي یمیل القائد إلى االمتناع االطمئنان لعدم وض
اتفقا على أربعة معوقات ) ٢٠٠٣أحمد،(و) ٢٠٠٧المعایطة،( باإلضافة إلى أن كل من     

  :رئیسیة تعیق عملیة اتخاذ القرار وھي كاآلتي 
ط أساسي من الشروط التي حیث أن البیانات والمعلومات شر: قصور البیانات والمعلومات -١

ینبغي توافرھا لدى متخذ القرار، ألنھا لھا دور كبیر في تحدید المشكلة والتعرف على أسبابھا 
وقد تكون البیانات غیر متوفرة بالدرجة والدقة المطلوبة وقد یرجع ذلك إلى أسباب عدیدة لعل 

  :من أھمھا
  .للقیام بھذه العملیةأن یكون القائمون على جمعھا وترتیبھا غیر مؤھلین  -أ

قد یتم جمع البیانات والمعلومات في وقت ضیق، مما قد یؤدي إلى عدم الحصول على كافة -ب
  .البیانات والمعلومات، وبالتالي عدم اتخاذ القرار السلیم

ولعل ھذه  ویقصد بھ ما یشعر بھ متخذ القرار من حیرة في اختیار البدیل األفضل: التردد-٢
  :الحیرة تعود إلى

 عدم المقدرة على تحدید األھداف أو المشكلة بدقة .  
 عدم المقدرة على تحدید النتائج المتوقعة من كل بدیل.  
  تعدد أسالیب الرقابة على تصرفات متخذ القرار مما یؤدي إلى الشعور بالخوف عند اتخاذ

  .القرار
 الضغوط الداخلیة والخارجیة التي یتعرض لھا متخذ القرار.  
 ولیات والسلطات لدى متخذ القرار خاصة عندما یكون جدیدا في عملھعدم وضوح المسؤ.  
وقت القرار ویعتبر من أھم المعوقات التي یتعرض لھا متخذ القرار، ألن اتخاذ القرار في -٣

مما یؤدي إلى أن  عجلة من الوقت یؤدي إلى عدم إجراء البحث والبحث الكافي عن الموقف
  .  الھدف المطلوب منھیصبح القرار غیر سلیم، وال یحقق 

  :الجوانب النفسیة والشخصیة لمتخذ القرار-٤
أكدت الكثیر من  الدراسات والتجارب  في مجال العلوم السلوكیة إلى أن ھناك تفاعال بین   

 وبین العمل الذي  یؤدیھ  وینتج عن ھذا التفاعل سلوك ،شخصیة القائد كظاھرة نفسیة واجتماعیة
ئدون  عند اتخاذھم للقرار فالقائد الجريء  یقبل المخاطرة القائمة على إداري متمیز یمتلكھ القا

البحث والتحلیل للوصول إلى البدیل األفضل، في حین أن القائد الجامد  یخشى المسؤولیة 
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ویتصف سلوكھ اإلداري بالجمود، إضافة إلى تلك  العادات والتقالید السائدة والتي  لھا دور في 
 ولعل عدم ،ك األفراد وھي من الجوانب التي  تؤثر في اتخاذ القرارالتحكم في أفكار وسلو

  .اإللمام بھا من قبل متخذ القرار یشكل عائقا أمام متخذ القرار 
  :فقد تحدث عن معوقات أخرى تعیق عملیة اتخاذ القرار )  ٢٠٠٨،محمد( أما

 تعبیرا عن تعتبر المشاركة في اإلدارة المدرسیة ،تدني المشاركة في اتخاذ القرار  
دیمقراطیة ھذه اإلدارة  واتجاھاتھا  نحو إشراك المھتمین بالعملیة التربویة سواء أكانوا  

مبدأ المشاركة ؛   وقد یختلف القائدون  في مدى أخذھم  . أولیاء أمور أم معلمین أم غیرھم 
 المشاركة وبعضھم یرفضھا    وذلك الختالف جوانبھم النفسیة والشخصیة  فبعضھم یشج

  .ولھذا فإنھ إذا قلت المشاركة فإن القرارات غالبا ما تأتي غیر سلیمة  ویصعب تنفیذھا 
 العاملین،  تعد عملیة التفاعل االجتماعي بین قائد المؤسسة وغیره من: ضعف الثقة المتبادلة

والعاملین من  من العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار، لذلك فان ضعف الثقة بین القائد 
 ،التي تؤدي إلى عدم التشجیع على اتخاذ القرارات، وتحمل مسؤولیة  إصدارھااألسباب 

  سلیمة  لذلك فان ضعف الثقة یؤدي إلى عدم  اتخاذ القرار بصورة غیر
 أي بمعنى الرؤیة المحددة للمواقف اإلداریة حیث أن قائد المؤسسة : النظرة الضیقة لألمور

ل ینظر إلیھا نظرة محدودة ومقیدة؛ لھذا تفشل ال ینظر إلى المواقف نظرة واسعة وشاملة، ب
  .القرارات المتخذة 

  . عالقة أنماط االتصال بعملیة اتخاذ القرار 
ر            ین أو أكث دائل اثن دة ب وفر ع ى ت عملیة اتخاذ القرار ھي أحد أسس عمل اإلدارة وتعتمد عل

ن   على أن یتم اختیار أحدھما بناًء على معاییر وقواعد معینة وھي المفاضلة ب      وفرة وم ین البدائل المت
  ثم اختیار البدیل المناسب

ائج             د كشفت نت ة، ولق ة اإلداری رار ھي جوھر العملی ة الق یجمع علماء اإلدارة على أن عملی
وفر            ن ت د م ھ الب ى أن سلوك اإلداري أو التنظیمي عل دان ال ي می ت ف ي أجری البحوث والدراسات الت

ة      مجموعة من الشروط أو العوامل التي تواكب عم     اءة والفعالی ق الكف رار لضمان تحقی لیة صناعة اق
  ). ٢٩٠- ٢٨٩،ص٢٠٠٩الخطیب ومعایطھ، :(للقرار اإلداري وھي 

 .فھم القائد العمیق والشامل لألمور  -

 .مقدرة القائد على التوقیع -

 .مؤھل القائد وتخصصھ في مجال اإلدارة -
 .قدرة القائد على المبادأة واالبتكار -

 .لمسؤولیةقدرة القائد على تحمل ا -
 .أھداف القائد وأغراضة الشخصیة -

 .اتجاھات القائد وقیمھ وأخالقیاتھ -

 .قدرة القائد على ضبط النفس في المواقف الحرجة -
ة           - وفرة لدی ات المت ن المعلوم تفادة م ى االس ي     . خبرة القائد ومدى قدرتھ عل ساعد ف ا عوامل ت كلھ

  .تحقیق الكفاءة وفعالیة القرار لدى متخذي القرار اإلداري
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ة     ة عالق رارات اإلداری اذ الق نع واتخ ة ص صال اإلداري وعملی ة االت ین عملی د ب ذلك توج  ل
ي         مترابطة وقویة مما یمكن معھ الجزم بالقول أنھم یمثالن أو یشكالن أو یعتبران قطبان متالزمان ف

ة    ائف اإلداری ات أو الوظ ف العملی یط (مختل یم  ،التخط س،والتنظ ھوالتن ة ،یق والتوجی  والمتابع
حیث إنھ ال یمكن أن یوجد نظام اتصال فعال دون توفر قرارات مناسبة ورشیدة بشأنھ كما       ) والتقویم

ال            ام فع ود نظ سة دون وج ي أي مؤس یدة ف رارات رش اذ الق نع واتخ تم ص ن أن ی ھ ال یمك أن
  ).  ٨٦، ١٤٣٠،قنادیلي(٠لالتصاالت

ن   ل م ك ك ي ذل د ف ان، (وأك أن ) ١٠٥، ٢٠٠٩كنع اذ" ب صال واتخ شكالن االت رارات ی  الق
ھ     اك   ،جانبیین ھامین من جوانب العملیة اإلداریة ویعتمد كل منھما على األخر ویتأثر ب ى أن ھن  بمعن

ز                 ق مراك ھ یجب إن تنطب ة ان ھ سایمون بقول ر عن ا عب ذا م رار واالتصال وھ ین الق ة ب عالقة متبادل
  . ملحقھ باألولى اتخاذ القرارات بالضرورة مع المراكز االتصال أو إن تكون األخیرة 

حیث إن عملیة اتخاذ القرارات تتطلب نظام اتصاالت ذات كفاءة جیدة یخلق الحركة 
وكذلك وجود شبكات االتصال السریع . والتدفق في شرایین نظام المعلومات والتغذیة الرجعیة

 اتخاذ والسھل بین مواقع جمع البیانات ومراكز المعلومات في المؤسسة وبین القیادة المسئولة عن
القرار بدقة وإتقان كما یساھم في اتخاذ القرارات العاجلة التي قد تتطلبھا الظروف الطارئة 

  .والمستعجلة
إن نظام االتصال الفعال  ) ٧ ،ھـ١٤٣٠،قنادیلي( وفیما یلي یتم عرض ألھم المنافع التي أوضحت 

  :یحققھا المدراء والقادة صانعي ومتخذي القرارات والتي ھي
  .ة المدراء والقادة على اإلفادة من كافة المعلومات والتنسیق بین الخبراتتنمیة قدر .١
  . توفیر بدائل وأسالیب حدیثة لحل المشكالت .٢
  ).اإلدارة(ضمان قرارات سلیمة في جمیع أقسام المؤسسة  .٣
  .ترشید وتنسیق الجھود المختلفة في المجال الواحد .٤
 .لمتابعة وتحلیل التغذیة الراجعةرفع مستوى فعالیة وكفاءة جمیع العاملین من خالل ا .٥

  )منافع عالقة أنماط االتصال بعملیة اتخاذ القرار(

اتصال (صنع القرار
  )قبلي

–الرسالة –المرسل 
  المستقبل–الوسیلة 

  
  التغذیة الراجعة

  )اتصال أثناء(اتخاذ القرار  
–الوسیلة –الرسالة –المرسل 
  المستقبل

  
  التغذیة الراجعة

  )اتصال بعدي(متابعة القرار  
–الوسیلة –الرسالة –المرسل 
  المستقبل

  
  التغذیة الراجعة

  التغذیة الراجعة

  )١(شكل 
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  :ونعني بذلك إن عملیة االتصال تدخل في كافة مراحل وخطوات عملیة صنع واتخاذ القرار
  فائدة االتصال بالنسبة لھا  خطوات صنع واتخاذ القرارات

  ت وبیانات الھدفتوفیر معلوما  تحدید الھدف
  توفیر معلومات وبیانات المشكلة  تحدید المشكلة

  توفیر معلومات وبیانات البدائل  البحث عن  بدائل حل للمشكلة

  توفیر معلومات وبیانات ومعاییر تقویم البدائل  تقویم البدائل الممكنة أو المتاحة للمشكلة
  علومات وبیانات تساعد في االختیارتوفیر م  اختیار بدیل الحل المالئم أو األفضل للمشكلة

وجمع ) تبلیغھ(نقل المعلومات وبیانات القرار   تنفیذ القرار متابعتھ
  معلومات وبیانات عنھ

  )٧، ١٤٣٠ ،قنادیلي(     المصدر 
ولكي یلقى االتصال اإلداري أھمیة كبیرة لدى المؤسسات یمكن توفیر المتطلبات 

  ) : ١١ت،.ھاجر،ب(التالیة

 .تشجیع االتصال من أسفل إلى أعلىالعمل على  -
تنظیم اجتماعات دوریة بین القیادات العلیا لتوعیة اإلدارة الوسطى بأھمیة بالدور الذي تلعبھ  -

 .كحلقة وصل لشرح الرسائل للمستویات الدنیا
 .العمل على إظھار الود واالحترام للعاملین -
 .االستماع واالصغاء للعاملین -
 .ن بدون انفعالمحاولة المناقشة مع العاملی -
 .العمل على االلتزام بالوقت المحدد إلنجاز ما ھو مطلوب من أعمال -
محاولة التعرف على المشكالت ومناقشتھا معھم وعمل استقصاء دوري للعاملین وتحلیل  -

 .نتائجھ
 .إشراك العاملین في اتخاذ القرارات اإلداریة -
یر الرسمیة وتوصیل المعلومات التعرف على جماعات العمل غیر الرسمیة وكذلك القیادات غ -

 .الصحیحة لھم ومتابعة توصیلھم للمعلومات
 .تشجیع االجتماعات التنسیقیة بین القیادات في المستوى التنظیمي الواحد -

في ضوء ما سبق تتضح العالقة المترابطة والقویة بین عملیة االتصال اإلداري وعملیة 
بالقول أنھم یمثالن أو یشكالن أو یعتبران قطبان اتخاذ القرارات اإلداریة مما یمكن معھ الجزم 

والتنسیق والتوجیھ ،والتنظیم ، التخطیط(متالزمان في مختلف العملیات أو الوظائف اإلداریة 
حیث انھ ال یمكن إن یوجد نظام اتصال فعال دون توفر قرارات مناسبة ) والمتابعة والتقویم ،

 واتخاذ القرارات رشیدة في أي مؤسسة دون وجود ورشیدة بشأنھ  كما انھ ال یمكن ان یتم صنع
  .نظام فعال لالتصاالت
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  : الدراسات السابقة : رابعًا
ھناك العدید من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع االتصال اإلداري وسوف نذكر في ھذا 

  : البحث عدد من الدراسات التي تناولت االتصال اإلداري واتخاذ القرار كما یلي
  : لدراسات العربیة التي تناولت االتصال اإلداريا

ین    واز یاس ة ف دي       ) ٢٠٠٩(دراس دى قائ صال ل ة االت ة ممارس اس درج ي قی دفت إل ھ
ن        ث م ة البح ت عین ین وتكون ر المعلم ھ نظ ن وج د م ة ارب ي مدین دارس ف ا ) ٥٣٤(الم معلم

صا       ة االت ي عملی ر ف ھ اث ي ل ل العلم ائج أن المؤھ م النت ن أھ ت م ة وكان ى  ومعلم افة إل ل باإلض
حة      صال اإلداري وص ة االت ي عملی ر ف شكل كبی ؤثر ب اعي ی ستوى االجتم نس والم الج

  .   القرارات اإلداریة
ة ة دراس ي) م ٢٠٠٦ ( الھزایم دفت الت رف ھ ى للتع ة عل ة فاعلی صال عملی  االت

ین · اإلداري ستویات   ب ة  م دیري  التربی دارس  وم ة  وكانت،الم ة  الدراسة  عین ن  مكون  ١٧١ م
دیرً  دیرةم ون ا وم ع  ویمثل لي المجتم م األص ترجاع وت تبانة ١٥٥ اس ق ،اس داف ولتحقی  أھ

تبانة  بتطویر  الباحث  تالدراسة قام   ة  اس ن  مكون رة  ٥٢ م ى  موزعة  فق ة  عل  مجاالت  أربع
ي وح  :ھ شفافیة والوض ام ،ال شاركة االھتم رق ،والم ائل ط صال ووس ات ،االت  العالق

 : نتائجھا من  وكان.التحلیلي الوصفي المنھج الباحثة واستخدمت. اإلنسانیة واالجتماعیة
ة  درجة  أن -١ ة  فاعلی ین  اإلداري االتصال  عملی دیریات  ب ة  م دیري  التربی ت   وم دارس كان  الم

 .الدراسة مجاالت لجمیع كبیرة
اك  أن -٢ اً  ھن ة  ذات فروق ین  إحصائیة  دالل ة  لدرجة  الحسابیة  المتوسطات  ب ة  فاعلی عملی

صال ین اإلداري االت دیریات ب ة م دیري التربی دارس وم زى الم ى تع ة إل  ،المدیری
 . الخبرة،الجنس

اك  أن -٣ ر  ھن ر  أث ع  العلمي  المؤھل  لمتغی تثناء  الدراسة  مجاالت  لجمی ات   مجال  باس العالق
  .الدكتوراه درجة ولصالح واالجتماعیة اإلنسانیة

ي  )م ٢٠٠٦ ( ھجان  دراسة            دفت  والت ى  للتعرف  ھ  ياإلدار االتصال  وسائل  عل
ي  المستخدمة · دارس  ف یم  م ام  التعل ي  الع ة  ف ة  المملك سعودیة  العربی ذلك  ،ال ى   التعرف  وك عل

ات  ي  المعوق ؤثر  الت ى  ت ة  عل ي  اإلداري االتصال  فاعلی ذه  ف دارس  ھ ك  الم ن  وذل ة  م نظر   وجھ
ویین  املین  الترب ي  الع دارس  ف ار  وتم،الم ة  اختی ن  عشوائیة  عین م  ) ٢٢٨ ( م  ) ١٠٢ (و معل

دیر مدرسة   ار  م ة  واخت تبانة  الباحث أداة  االس ان  للدارسة  ك نھج  وك نھج  الدراسة  م الوصفي   الم
 .التحلیلي

 :نتائجھا من وكان
ن  كل  استخدام  -١ شفھیة  اإلداري االتصال  وسائل  م ة  ،ال ي  والكتابی دارس  ف ام   م یم الع  التعل

ة طة بدرج وق ،متوس ط تف ري المتوس ات وأن ،النظ صیة المعوق ة،الشخ  ، والتنظیمی
 .النظري تفوق المتوسط ،متوسطة بدرجة اإلداري االتصال فعالیة في تؤثر والبیئیة

ات أن -٢ ة  المعوق أتي التنظیمی ي ت ة ف ل مقدم ي  العوام ؤثر  الت ي ت ة ف صاالت فعالی  االت
 .البیئیة المعوقات ثم ،الشخصیة المعوقات تلیھا ،المدارس اإلداریة في

روق  وجود  -٣ ة  ذات ف ین  إحصائیة  دالل ة  ب راد  رؤی ة  أف ن  كل  إزاء العین وسائل   استخدام  م
صال شفھیة اإلداري االت ات ،ال صال ومعوق ة االت ة ،التنظیمی وع والبیئی ي، المجم  الكل
 .المنطقة إلى تعزي للمعوقات
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روق  وجود  -٤ ة  ذات ف ین  إحصائیة  دالل ة  ب راد  رؤی ة  أف  وسائل االتصال   استخدام  إزاء العین
 .الحالیة المدرسة في العمل سنوات إلى تعزي والكتابیة الشفھیة اإلداري

د  ال -٥ روق  توج ة  ذات ف ین  إحصائیة  دالل ة  ب راد  رؤی ة  أف ن  كل  إزاء العین  وسائل االتصال   م
شفھیة اإلداري ة ال ات والكتابی صال ومعوق صیة االت ة الشخ ة تعزي  والتنظیمی  والبیئی

ى  ن  كل  إل ة،  م ة  الوظیف رة   والمؤھل  والتخصص،  ،التعلیمي  والمرحل  العلمي، والخب
  .لتعلیما مجال في

ي   دراسة                 ي  )م ٢٠٠٥ (الزعب دفت   والت ى  للتعرف  ھ دى  عل وفر  م ارات  ت  مھ
ارة(· االتصال  راءة مھ ة الق ارة ،الكتابی تماع مھ ارة ،االس دث  مھ ة  والرسائل  (التح  ) اللفظی
ات،المظھر  صوت ، الحرك ان ،التصرفات  ،ال دى ،الزم ان  ل اء المك ن الرؤس ة  م ر  وجھ نظ

ین م ،المرؤوس ان ث ا بی ى أثرھ ة عل صال فاعلی ع.اإلداري االت ي  واتب ي الزعب تھ ف  دراس
نھج  ي  الوصفي  الم ن  التحلیل ق  خالل  م تبانة  تطبی ى  اس ة عشوائیة   عل ا  عین ا  ٧٠٤ قوامھ  موظف

ة  ن  وموظف ة  المؤسسات  م ة  الحكومی د  ،األردنی ارة  أن أظھرت الدراسة   وق راءة  مھ ر  الق  أكث
ارات  وفرة  المھ دى  المت املین  ل ر أ وان ،الع ارات  كث أثیرا  المھ ة   ت ى فاعلی  اإلداري االتصال  عل

دث  ارات التح ا مھ تماع ھم د ،واالس ت وق ة أوص د الدراس ة بعق دریب دورات تدریبی  لت
اء ى الرؤس ة عل تخدام كیفی ك اس ارات تل داث المھ ل إلح ابي التفاع ة اإلیج ز فاعلی  وتعزی
  .تصالاال عملیة إلجراء مالئمة األوقات أكثر واختیار ،اإلداري االتصال

سى   دراسة              ي   )م ٢٠٠٢ ( باعی دفت   والت ى  للتعرف  ھ ع  عل دیري  ممارسة  واق  م
دارس  ارات · الم ع  اللغوي  االتصال  لمھ ین  م ن  المدرسة  داخل  المعلم ة  م دیري  نظر  وجھ  م

ة  دارس االبتدائی ا الم شرفي ومعلمیھ یة اإلدارة وم تخدمت.المدرس ة واس نھج الباحث  الم
في ي الوص د،التحلیل م  وق ار ت ة اختی ة عین ن مكون رد ( ٧٥٩ )م تخدمت .ف ة واس  الباحث

 :نتائجھا من  وكان.محورین ذات استبانة
اك  أن - ١ ا  ھن ع  حول  واضحا  اختالف دیري  ممارسة  واق دارس  م ارات  الم  االتصال  لمھ

  .المدرسة داخل مع المعلمین اللغوي
ارات  أن - ٢ ودي  اللغوي  االتصال  مھ ا  دورا ت ي  مھم ل  ف ة  تفعی ع  التصال ا عملی ین   م المعلم

 :الدراسة توصیات ابرز من  وكان.المدرسة داخل
دء  - ح  للقصور  سریعة  بمعالجة  الب ي  الواض دیر  ممارسة  ضعف  ف ة  م ارات  المدرس  لمھ

وي صال اللغ ك االت ن وذل ق ع د طری ات عق ة حلق ة تدریبی ن مكثف دیري تمك  م
 .لدیھم المھارات تنمیة ھذه من المدارس

ار  إجراء  ضرورة  - دیرین لل اختب ع  كل  م ى  سنوات  أرب ن  لیبق ذه  مؤھل  ھو  م المناصب   لھ
  .الحساسة القیادیة

اط  دراسة                ي  )ھ ١٤١٥( خی دفت  والت ى ھ اء إل ضوء إلق ى ال ع عل ة واق  عملی
صال مي· االت وات  الرس ة والقن ي المتاح ضل الت یة اإلدارة تف تخدامھا المدرس ذلك ،اس  وك
ة  ى   محاول ب عل شاكل  التغل ة  م اء  المدرسي  تصال اال عملی وات  باستخدام  واالرتق  االتصال  قن

ي  ع   الت ة  تتناسب م ة  الھیئ ي  العام یم  ف ات  تعل رار  اتخاذ  وسرعة  البن ي  المدرسي  الق ت  ف  الوق
ب د.المناس تخدمتت  وق ة اس نھج الباحث في الم ي الوص اره التحلیل نھج باعتب ب الم  المناس

ة ة الدراس دافھا لطبیع ان ،وأھ تبیان وك و االس بةال األداة ھ ع مناس ات لجم ن المعلوم  م
دان  ھ   ،المی م تطبیق ي  وت اني  الدراسي  الفصل  ف ام  الث دیرات  آراء الستطالع  ـھ  ١٤١٣ لع  م

یالت ل    ووك ثالث مراح دارس لل دائي( الم ط  االبت انوي المتوس ات ) الث ضا والمعلم  أی
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ثالث  یم   مراحل  لل دارس تعل ات  بم سام  ورؤساء  ،البن سات  األق ھ  ورئی وي  التوجی إدار  الترب  ةب
یم  ات تعل دینتي البن ة بم ة المكرم دة مك م .وج ار وت ة اختی شوائیة عین ة ع ت ممثل ن تكون                 م

  . فرد ) ٧٢٧ ( 
  :الدراسات األجنبیة التي تناولت االتصال اإلداري 

رى              ین       STEIN) 2000(أج صال ب ى االت رف عل ى  التع دفت إل ة ھ دراس
اء الھیكل   ة البن وظفین وعملی وظفین     الم ص إدراك الم م فح ث ت سة حی ل المؤس ة داخ ي للجماع

ادي              یط الھ رب المح مال غ ي ش صحة ف سات ال ي مؤس ة ف روح الجماع ساس ب د اإلح لتواج
اله روح          ي أع صال ف ض أدوات االت اح بع دى نج اعلیتھم  وم ى ف ك عل أثیر ذل دة ت ذلك م ك

ی            ات ب ن العالق ة م واع مختلف ى  أن ث إل ائج البح ارات نت د إش ة وق صال   الجماع ام االت ن نظ
ستوى         سام والم ستوى األق ي م ا وھ سة ومحیطھ ل المؤس ستویات داخ ة م دى ثالث ة ل والجماع
ل       اء الھیك ي بن صال دور ف بعض أدوات االت ائج ل رت النت ي وأظھ ستوي التنظیم ي والم اإلقلیم

  . الجماعي للمؤسسة
انبیي             ي · (Gunbayi, 2007)دراسة غ دفت  والت ى ھ ص إل ات فح ینا توقع  لمعلم

ة   ي  التنظیمي  االتصال  نحو فاعلی ا  ،مدارسھم  ف ت  إذا وفیم ذه  كان ات  ھ ف  التوقع د  تختل عن
ین  ي  سواء  المعلم دارس  ف یة الم دارس أو األساس ة  الم ذلك  ،الثانوی ى  التعرف  وك ر عل  أث

ر  نسمتغی ر ،للج ة ،والعم ة والحال ل ،االجتماعی رة ،والمؤھ ى والخب ة عل صال فاعلی  االت
   .التنظیمي

ت           ة  وتكون ن  الدراسة  عین راد  كل  م ع األصلي   أف ددھم  المجتم ا  ٣٣٤ وع ي  معلم  ٦٣ف
ن مدرسة  ي  یعلمون  مم دارس ف دارس  األساسیة  الم ة والم ي  الثانوی ة مركز  ف ون مدین  أفی

اك ي ویوس ا ف تخدمتت ،تركی تبانة واس ورت اس ن ط ل م ورقن قب ام ق ع م١٩٩٧ ع  لجم
ات د البیان راء بع دیل إج ي تع یاغتھا ف ین بلتناس ص تخدمت.المعلم ة واس نھج الباحث  الم
 .الوصفي

 :التالیة النتائج الدارسة وأظھرت
 .التنظیمي االتصال فاعلیة على مرتفعة جاءت المعلمین معدالت أن - ١
 قبل عملھم من في بھ القیام یجب بما أبلغوا أنھم إلى والثانویة األساسیة المدارس معلمي أشار - ٢

 أما % ٢٧ نسبتھ  ما العمل وورش واالجتماعات % ٥٥ نسبتھ ماب شفویا إبالغھم تم المدیر
 %٨ تشكل كانت الرسمیة البالغات

 یعزى االتصال التنظیمي فاعلیة على المعلمین لتوقعات إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم- ٣
 .االجتماعیة الحالة أو للجنس

 درجات خبرة حققوا األكثر ینالمعلم أن حیث للخبرة تعزى إحصائیة داللة ثالث فروق وجود- ٤
 .التنظیمي االتصال فاعلیة في الخبرة حدیثي المعلمین من أعلى

 التعلیمي ذوي المؤھل المعلمین إن حیث العلمي للمؤھل تعزى إحصائیة داللة ذات فروق وجود- ٥
 .األقل المؤھل ذوي المعلمین من أعلى درجات حققوا األعلى

 مھارات االتصال إن حیث ،التنظیمي االتصال فاعلیة أبعاد نبی موجبة إرتباطیة عالقة وجود- ٦
  .بعضھا عن تنفصل ال التنظیمي
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  : دراسات التي تناولت القرار اإلداري: ثانیًا
 دراسة حالة ھدفت إلى Maninger(2010)& Garrettأجرى كل من جاریت ومانجر 

صنع القرار في ھذا اللون من تعقیدات التعلیم في الریف، والتصورات االجتماعیة لالتعرف على 
في بلدة ) CISD, Apple Arbor(وأجریت البحث على قائد مؤسسة كومباس الدولیة   ، البیئات

وأشارت إلى أن التركیز على القضایا القانونیة  شجرة التفاح والتي تقع جنوب شرق والیة تكساس،
 القرار التي یستخدمھا قائد وعملیة صنع،والمعاییر االجتماعیة تؤثر على وضع المدارس العامة

المؤسسة االبتدائیة المبتدئ من أجل تحقیق توازن بین االثنین، وھذه الحالة تقدم نظرة واقعیة 
  .وملموسة مع قاعدة بحوث أخالقیة قویة لدعم عملیة صنع القرار

مشاركة المعلمین في عملیة صنع  إلى التحقق من Ijaduola (2009)وھدفت دراسة 
 مناطق للحكم ٥مؤسسة ثانویة من ) ٥٠( البحثوشمل باإلنجاز ألھداف المؤسسة، القرار وربطھ

وتوصل . قائدًا) ٥٠(معلمًا و) ٥٠٠(المحلي في والیة اوجون بنیجیریا، وبلغ إعداد أفراد العینة
 ینبغي أن یشارك جمیع المعلمین في اتخاذ قرار داخل المؤسسة وذلك لتأكید تعاونھم البحث إلى أنھ

  . زیز إنتاجیة عالیةبھدف تع
 بدراسة العالقة بین استخدام االنترنت والتقنیات واتخاذ YATRAKIS (2003)قامت          

القرارات في جمھوریة الصین الشعبیة وتم دراسة العالقة بین استخدام االنترنت وفعالیة صنع 
اإلداریة ورفع األداء القرار، وقد تبین إن شبكة االنترنت فعالة جدا في تسھیل اتخاذ القرارات 

وتوصي دراسة باالستفادة الكاملة  من قدرات شبكة االنترنت وتطویر مھارات العاملین الستخدامھا 
وذلك الن االنترنت یؤدي الي زیادة فعالیة اتخاذ القرارات اإلداریة التي تشكل عامال رئیسیا في 

 . القدرة التنافسیة للمنظمات
  :ین االتصال واتخاذ القراردراسات التي تناولت العالقة ب

ھدفت الي التعرف على دور نظم وتقنیات االتصال اإلداري في خدمة اتخاذ ) ٢٠٠٨(دراسة طبش 
القرارات في وزارة التربیة والتعلیم في قطاع غزة وقد خلصت النتائج الى أن واقع نظم وتقنیات 

یر وأظھرت النتائج بأن نسبة االتصال المستخدمة بالوزارة جیدة ولكنھا تحتاج الي تحسین وتطو
أفراد العینة یمیلون الى الموافقة بشكل كبیر على توظیف تقنیات االتصال الحدیثة یساھم في سرعة 

  . أداء المھام في اتخاذ القرارات 
ت تخدام    )(HARRISON  2002قام ة اس دى فاعلی ول  م ة ح أجراء دراس  ب

ي المنظم      رارات ف اذ الق ة واتخ صال المختلف ائل االت ي    وس ث إل دفت البح ة ھ ات الحكومی
ت     د قام سین األداء ولق رارات وتح اذ الق ي اتخ ة ف صال المختلف ائل االت ة وس دى فاعلی ة م معرف

ع  ي إن      ٢٦٤بتوزی ل إل ا وتوص ة العلی ب اإلداری حاب المناص وظفین أص ى الم تبانھ عل  اس
ھ ی     رارات وان اذ الق ة اتخ ي عملی ستخدمة ف ائل الم ضل الوس ن أف ابي م صال الكت د االت وج

شفویة    ائل ال ي الوس افة ال ة باإلض سة االلكترونی ي والمؤس صال االلكترون ر باالت ام كبی اھتم
ي      د عل ات تعتم ات او البیان ودة المعلوم ات وان ج ستخدم المنظم زال ت ي ال ت ة الت ر اللفظی وغی

  . الوسیلة المستخدمة في االتصال
ة  ي) Harrison,2002(دراس دفت والت رف ھ ى للتع دى عل ة و م ائلفاعلی  س

صال ة االت ي المختلف اذ ف رارات اتخ سین الق د ،األداء وتح ت ولق تخدام قام نھج  باس الم
ي  الوصفي  ع  التحلیل تبانة  ٢٦٤ بتوزی ى  اس ة  المناصب  أصحاب  الموظفین  عل ا  اإلداری  ،العلی

ل  اذ         Harrisonوتوص ة  اتخ ي عملی ستخدمة ف ائل الم ضل الوس ن أف ابي م صال الكت ى االت   إل
رارات  ھ  الق د وأن ام  یوج ر اھتم صال كبی ي  باالت ة االلكترون افة  والمنظم ة  باإلض  االلكترونی

ى ائل إل شفویة الوس ر ال ة وغی ي اللفظی زال ال الت ستخدم ت ي ت ات، ف ودة المنظم  وأن ج
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ات ات أو المعلوم د البیان ى تعتم یلة عل ستخدمة الوس ي الم صال ف سین.االت ى بتح  وأوص
ارات  ع  االتصال  مھ املین  لجمی ي  الع ات  ف ي وا المنظم ي  لت وم  تبن ة (Harrisn) مفھ   الحكوم

ة  ات  وتعزي  االلكترونی ین  العالق املین  ب ات  داخل  الع ل  المنظم ى  والعم د اجتماعات   عل  عق
ین  ادة  ب شكل  والمرؤوسین  الق شة  دوري ب ات  لمناق ي  المعیق د  الت ن  تح اءة االتصال   م ي  كف  ف

   .لھا حلول إیجاد على والعمل المنظمة
ة سو (Robertson ,2001) دراس ي نروبرت دفت والت رف ھ ى للتع ة  عل العالق

ین  ط  ب دى  االتصال  نم دیري  ل دیرات  م دارس  وم ة  الم ي  العام ا  غرب  ف ن  وكل  فرجینی  م
اخ المدرسي   ن  الدراسي  والتحصیل  المن ة  م ین  نظر  وجھ ة  المعلم ك  وعالق ن  بكل  ذل  جنس  م
ستوى  دیر وم ة الم م المدرس ة وحج ز المدرس صادي والمرك اعي االقت دیر واالجتم  لم

د شملت   ،المدرسة  ة  وق ث  مدرسة  ٣٥٠ الدراسة  عین م  حی ار  ت ا  ١٢ اختی ن  معلم  مدرسة  كل  م
شوائیة ة الع تخدمتت بالطریق ة واس سح أدوات الدراس نمط م صال ل أظھرت االت ائج ف  النت

ة ذات  وجود  ة  عالق ین  إحصائیة  دالل ط  ب دى  االتصال  نم دیر  ل اخ  المدرسة  م  المدرسي  والمن
ا  ا  یتصوره المعلمون   كم ھ  كم ا  أن ا  كلم ط  نك ل  االتصال  نم ى  یمی صداقة  جو  إل ة  ال  والفطن

دوء  ا  والھ ون   كلم اخ  أن شعر المعلم اخ  المدرسي  المن ا  .إیجابي  من ت  كم دم  بین ة  وجود  ع  عالق
  .الطلبة تحصیل وزیادة المدیر اتصال نمط إحصائیة بین داللة ذات

  :التعلیق على الدراسات السابقة وموقع البحث الحالي منھا
سابق للدراسات التي تناولت موضوع االتصال وموضوع اتخاذ   من خالل العرض ال

  :القرار، ویمكن إدراج عدد من المالحظات وتحت عناوین محددة 
ھدفت معظم الدراسات التي تناولت أنماط االتصال  إلى دراسة الكشف عن واقع   :األھداف

بة للدراسات التي تناولت أما بالنس، االتصال اإلداریة أو عالقتھ بالھیكل الجماعي في المؤسسات 
                   .اتخاذ القرار فقد ھدفت إلى دراسة أثر أو عالقة القرار مع متغیر آخر 

وبشكل عام یمكن ، اختلفت عینات الدراسات السابقة من حیث الفئة المستجیبة وأعدادھا:العینات
ي المجال التربوي سواء قائدین القول أن أغلب الدراسات كانت الفئات المستجیبة لھا من العاملین ف

  .أم معلمین
استخدمت معظم الدراسات السابقة االستبانة كأداة رئیسیة لجمع البیانات والمعلومات : األدوات

  . المطلوبة
بد من اإلشارة إلى موقع ھذه البحث من تلك د ھذا العرض للدراسات السابقة ال وبع            

  :تالیة الدراسات السابقة واین البحوث ال

 تفعیل في ودورھا المؤسسة لقائد اللغوي االتصال مھارات".) ٢٠٠٢ (سعید  نزیھ ،باعیسى 
 .أم القرى جامعة.منشورة ماجستیر رسالة . "المؤسسة داخل المعلمین مع االتصال عملیة
 ١٤١٥ (زیني عواطف ،خیاط

 مدارس في رسيالمد القرار اتخاذ عملیة في ودورھا المدرسیة لإلدارة الرسمیة االتصال 
  .القرى أم جامعة. دكتوراه منشورة رسالة."وجده مكة بمدینتي البنات

على - دراستھما بدراسة العالقة بین متغیرین لم یسبق وأن تمحیث أن ھذه البحث تمیز               
  :حد علم الباحثة 

ما یرتبط بھما من وحیث تركز على  الكشف عن عالقة أنماط االتصال باتخاذ القرار              
واستخدمت االستبانة كأداة رئیسة لجمع البیانات والمعلومات  وتكمن  نقاط االختالف فیما  ،مفاھیم

  : یلي
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مكة (حیث تكون مجتمع البحث من عینة من قادة مدارس التعلیم العام في مدینة :البیئة المكانیة   .أ 
  ).المكرمة

 . ن أنماط االتصال اإلداري واتخاذ القرار ھدف ھذه البحث إلى الكشف عن العالقة بی: الھدف  .ب 
  :منھجیة البحث

د        ث تحدی ن حی ث م داني للبح ب المی ذھا للجان م تنفی ي ت راءات الت فًا لإلج اول وص یتن
صمیم األداة         وات ت ا، وخط ث وعینتھ ع البح ف مجتم ث، ووص نھج البح ن   ،م ق م  والتحق

  .لتحلیل بیانات البحثالصدق والثبات لألداة، وتحدید األسالیب اإلحصائیة المناسبة 
  :منھج البحث

في     نھج الوص إن الم ا، ف ة علیھ اول اإلجاب ي تح ئلة الت ث واألس داف البح وء أھ ي ض ف
وع       ة بموض سابقة ذات العالق ات ال ات والدراس ل الكتاب ة وتحلی ك بمراجع ي، وذل التحلیل

  . البحث تمھیدًا لبناء أداة البحث المیدانیة
) مكة المكرمة(ن جمیع قادة مدارس التعلیم العام في مدینة متكون مجتمع البحث : مجتمع البحث 

  .قائدًا) ١٥٠(والبالغ عددھم 
حیث أن عینة البحث موضحة في ، %)٢٠(تم اختیار عینة عشوائیة بما نسبتھ : عینة البحث

   :الجدول التالي
رقم بعد توزیع أفراد عینة البحث وفقًا للخبرة العملیة والمؤھل العلمي حذف كلمة ): ١(جدول 

  كلمة جدول
  العدد  المتغیر

  ٥   سنوات٥ – ١
  ٩   سنوات١٠ – ٥

  ١٦   سنوات١٠       أكثر من 

         
           

  الخبرة العملیة

  ٣٠  المجموع
  ٢  معھد

  ٢١  بكالوریوس
  ٤  ماجستیر

  ٣      دكتوراه

  
  

  المؤھل العلمي

  ٣٠  المجموع
  :أداة البحث
 البحث من حیث أھدافھ، ومنھجھ، ومجتمعھ، فقد استخدمت الباحثة أداة نظرًا لطبیعة            

االستبانة لجمع المعلومات والبیانات المتعلقة بھذا البحث، والتي تعد من أكثر أدوات البحث شیوعًا 
المراجع العلمیة األبحاث : واستندت الباحثة في إعدادھا إلى، واستخدامًا في مجال العلوم اإلنسانیة

  .ئل العلمیة والدراسات السابقة التي تناولت االتصال اإلداري واتخاذ القراروالرسا
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 : صدق أداة البحث
      دى رار ل اذ الق ھ باتخ صال اإلداري وعالقت اط االت یس أنم ث تق ن أن أداة البح د م للتأك

دق أداة         ن ص د م ة بالتأك ت الباحث ة، قام ة المكرم ة مك ام بمدین یم الع دارس التعل ادة م ق
  . یقالبحث عن طر

  " :  صدق المحتوى"صدق المحكمین 
   ى ة عل ورتھا األولی ي ص تبانة ف رض االس م ع ة  )  ١٠(ت ضاء ھیئ سادة أع ن ال ًا م محكم

ول      اتھم ح م ومالحظ داء أراءھ ین إب ن المحكم ب م سعودیة، وُطل ات ال دریس بالجامع الت
دى          وح، وم ث الوض ن حی ارة، وم بة العب دى مناس ث م ن حی ك م تبانة، وذل ارات االس عب

دى      انت ى م م عل ھ، والحك ي إلی ذي تنتم د ال ال أو الُبع ارات للمج ن العب ارة م ل عب اء ك م
راح       ھ، واقت ن أجل عت م ذي وض دف ال ق الھ ا لتحقی ة، ومالئمتھ یاغتھا اللغوی المة ص س
ھ          ا یرون ك مم ر ذل ذف، أو غی صیاغة أو الح ادة ال افة أو إع سینھا، باإلض رق تح ط

  .مدى مالئمتھمناسبًا، وكذلك النظر في تدریج المقیاس و
  :األسالیب اإلحصائیة

 في تحلیل البیانات التي سیتم تجمیعھا، SPSSتم االستعانة بحزمة البرامج اإلحصائیة             
  :حیث سیتم استخدام األسالیب اإلحصائیة الوصفیة

 التكرارات والنسب المئویة لوصف خصائص أفراد عینة البحث، ولحساب تكرارات  -١
 . على العبارات في االستبانةمستویات االستجابة

 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبیان استجـابات أفراد العینة حول محاور  -٢
 . ثم حساب المتوسط العام لكل محور) انماط االتصال المتبعة واتخاذ القرار(البحث 

 . ومعامل االرتباط بیرسون   T قیمة -٣
   )٢ ( جدول

  یاس لیكرت الخماسي للسؤال األول والثاني والثالثالحدود الدنیا والعلیا لمق
  حدود الفئات ومعیار الحكم  درجة االستجابة

  ٤،٥٨ إلى ٤من   تنطبق دائما
  ٤  إلى ٣٫٢٥من  تطبق بدرجة متوسطة
  ٣٫٢٥  إلى أقل من ٢٫٥من   تطبق بدرجة منخفضة

 ٢٫٥ إلى أقل من ١٫٧٥من  ال تطبق
 ١٫٧٥ إلى أقل من ١من         ال تنطبق على االطالق

 

  :مناقشة النتائج
ك                   ا إحصائیًا، وذل ا وتحلیلھ دولتھا وتبویبھ د ج ة بع ائج البحث المیدانی ذا الجزء نت یتضمن ھ
اول                ا یتن ة البحث، بینم ل استجابات عین ي تمث ة الت ات المعیاری وفقًا للمتوسطات الحسابیة واالنحراف

  . الجزء الثاني مناقشة النتائج وتفسیرھا
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   تحلیل أبعاد االستبانة:أوًال
ث درجة      ن حی تم عرض النتائج الخاصة بالسؤال األول والثاني والثالث، والتي تم ترتیبھا م

  :موافقة عینة البحث علیھا في ضوء المعاییر التالیة
 االتصال بأعضاء المؤسسة :تحلیل فقرات المحور األول

والذي یبین آراء أفراد ) ٣( مبینة في جدول للعینة الواحدة والنتائج t تم استخدام اختبار          
، ویتبین أن آراء العینة في )االتصال بأعضاء المؤسسة(عینة البحث في فقرات المحور األول 

  .جمیع الفقرات ایجابیة
االتصال بأعضاء (وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور األول            
الوزن النسبي   وھي اكبر من %) ٩٠٫٩٧(، والوزن النسبي یساوي )٤٫٥٥(تساوي  )المؤسسة
الجدولیة والتي  t وھي اكبر من قیمة ) ١٨٫٩٣١(المحسوبة تساوي  t وقیمة% ) ٦٠(المحاید 
مما یدل على أنھ یتم ) ٠٫٠٥(من   وھي اقل )٠٫٠٠٠(، و مستوى الداللة تساوي )٢٫٠٤(تساوي 

  .ء المؤسسة في المدارس محل البحثتواصل وبشكل فعال بین القادة وأعضا
  ).االتصال بأعضاء المؤسسة(تحلیل فقرات المحور األول ) ٣(جدول 

المتوسط   العبــــــــــــارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
مستوى  tقیمة  النسبي

 الداللة
  )العاملین  (        المحور األول أنماط االتصال بأعضاء المؤسسة

اریر   أطل  -١ ین تق ن المرؤوس ب م
 خطیة عن طبیعة العمل

  
4.58 

  
0.502 

91.61 17.545 0.000 

ة   -٢ ي خدم اریر ف تخدمت التق اس
 اتخاذ القرارات

  
4.58  

0.502 91.61 17.545 0.000 

اذ      -٣ ي اتخ ات ف ل المقترح ُأفع
 القرارات

  
4.61  

0.495 92.26 18.137 0.000 

ة     -٤ لوب المقابل تخدمت أس اس
ي   صیة ف ات  الشخ ع البیان جم

 لتوصیل المعلومات

4.45  
 0.506 89.03 15.977 0.000 

ادل        -٥ ة لتب أعقد االجتماعات الدوری
ع   ة م ار واآلراء التربوی األفك

 المرؤوسین

  
4.39 0.495 87.74 15.598 0.000 

س        -٦ الجلوس مع المرؤوسین في نف
 لمكان 

  
4.39 

0.495 87.74 15.598 0.000 

االت الم   -٧ تم بانفع ین أھ رؤوس
شاعرھم   م م اءاتھم لفھ وإیم

  وأحاسیسھم
 

  
4.61 0.495 92.26 18.137 0.000 
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المتوسط   العبــــــــــــارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
مستوى  tقیمة  النسبي

 الداللة
ع   -٨ صال بجمی ضل االت أف

 المرؤوسین بنفسي
  

4.68 
0.475 93.55 19.654 0.000 

سل      -٩ اة التسل ى مراع ل عل أعم
ى   ى أعل ة عل اإلداري للمحافظ

 درجات المركزیة في االتصال

  
4.39 0.495 87.74 15.598 0.000 

ال      -١٠ ین المج ي المرؤوس أعط
 الكافي للتعبیر عن الذات

4.45 0.506 89.03 15.977 0.000 

 0.000 18.931 90.97 0.455 4.55 جمیع الفقرات  
  

 اتخاذ القرار : تحلیل فقرات المحور الثاني
والذي یبین آراء أفراد عینة ) ٤(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول  t تم استخدام اختبار

  .، ویتبین أن آراء العینة في جمیع الفقرات ایجابیة)اتخاذ القرار(البحث في فقرات المحور الثاني 
تساوي  )اتخاذ القرار(وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الثاني 

%) ٦٠(الوزن النسبي المحاید  وھي اكبر من %) ٩٠٫٩٧(یساوي  ، والوزن النسبي)٤٫٥٢(
، و )٢٫٠٤(الجدولیة والتي تساوي  t وھي اكبر من قیمة) ١٨٫٩٣١(المحسوبة تساوي  t ةوقیم

مما یدل على أن عملیة اتخاذ القرار تتم ) ٠٫٠٥(من  وھي اقل )٠٫٠٠٠(مستوى الداللة تساوي 
  .بشكل علمي سلیم في المدارس محل البحث

  ).اتخاذ القرار(تحلیل فقرات المحور الثاني ) ٤(جدول 
المتوسط   العبــــــــــــارة  الرقم

  الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
مستوى  tقیمة  النسبي

 الداللة
 المحور الثاني اتخاذ القرار 
د     -١ ى تحدی درة عل ك المق أمتل

واجھني   ي ت شكالت الت الم
 بدقة

  
4.58  0.502 91.61 17.545 0.000 

ي    -٢ ین ف ارك المرؤوس أش
 تحدید المشكلة

  
4.61  

0.495 92.26 18.137 0.000 

أستعین بالمرؤوسین لتحدید     -٣
 البدائل

  
4.58  

 
0.502  

91.61 17.545 0.000 

ددة   -٤ اییر مح ى مع د عل أعتم
  لتقییم البدائل

 

  
4.58  0.502 91.61 17.545 0.000 
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المتوسط   العبــــــــــــارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
مستوى  tقیمة  النسبي

 الداللة
د     -٥ ى تحدی درة عل ك المق امتل

دائل    ة  الب دى مالءم م
داف    ع أھ ة م المطروح

 المؤسسة

  
4.61  0.495 92.26 18.137 0.000 

ة    -٦ ارات میدانی وم بزی أق
ویم    رض تق ین بغ للمرؤوس

 عملھم

  
4.68  0.475 93.55 19.654 0.000 

صورة   -٧ رار ب یغ الق أص
 واضحة

  
4.39 

0.495 87.74 15.598 0.000 

ھ     -٨ رار أن ة الق ن أھلی د م أتأك
وائح   ة والل من األنظم ض

 المعمول بھا

  
4.39 0.495 87.74 15.598 0.000 

تطیع اك -٩ اء  أس شاف األخط ت
ل        رار قب في عملیة اتخاذ الق

 وقوعھا

  
4.61  0.495 92.26 18.137 0.000 

ذ       -١٠ أحدد الوقت المناسب لتنفی
 القرار

  
4.68  

0.475 93.55 19.654 0.000 

ة    -١١ راءات الالزم ذ اإلج اتخ
 في حالة وجود ازمة

  
4.61  

0.495 92.26 18.137 0.000 

ي اتخاذ         -١٢ دوات ف استخدام الن
 راراتالق

  
4.68 

0.475 93.55 19.654 0.000 

ي     -١٣ ھ ف ابیر الوج تخدام تع اس
 اتخاذ القرار

  
4.39 

0.495 87.74 15.598 0.000  

 0.000 18.931 90.97 0.455 4.52 جمیع الفقرات  
  

  :اختبار أسئلة البحث
ماط بین أن) α≤0.05(ھل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة : السؤال األول

  االتصال السائدة واتخاذ القرار؟
 لدى أنماط االتصال السائدة  واتخاذ القرارتم استخدام اختبار بیرسون إلیجاد العالقة بین              

والذي ) ٥(والنتائج مبینة في جدول رقم  )α≤0.05( قادة مدارس التعلیم العام عند مستوى داللة 
وھي اقل ) ٠٫٠٠٣(و قیمة مستوى الداللة تساوي ) ٠٫٤٢٥(یبین أن قیمة معامل االرتباط یساوي 

بین   )α≤٠٫٠٥( ، مما یدل على وجود عالقة ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة)٠٫٠٥(من 
  . لدى قادة مدارس التعلیم العامأنماط االتصال السائدة  واتخاذ القرار
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بین أنماط )  α≤٠٫٠٥(اللة وماذا بعد معرفة وجود عالقة ذات داللة احصائیة عند مستوى د
  االتصال السائدة  واتخاذ القرار لدى قادة مدارس التعلیم العام 

  أنماط االتصال السائدة  واتخاذ القرارمعامل االرتباط بین عملیة ) ٥(جدول 
  عملیة اتخاذ القرار  اإلحصاءات  المحور

 0.425 تباطمعامل االر
 0.003 مستوى الداللة

أنماط االتصال السائدة لدى 
  .قادة مدارس التعلیم العام

  30 حجم العینة
  

اني   ة             : السؤال الث د مستوى الدالل ة إحصائیة عن ة ذات دالل اك عالق اط   ) α≤0.05(ھل ھن ین أنم ب
  االتصال السائدة واتخاذ القرار تعزى لمتغیر المؤھل العلمي؟

 لدى تصال السائدة واتخاذ القرارأنماط االتم استخدام اختبار بیرسون إلیجاد العالقة بین            
والنتائج مبینة  )α≤0.05(قادة مدارس التعلیم العام تعزى لمتغیر المؤھل العلمي عند مستوى داللة 

وقیمة مستوى الداللة تساوي ) ٠٫٥١٢(والذي یبین أن قیمة معامل االرتباط یساوي ) ٦(في جدول 
ة ذات داللة احصائیة عند مستوى ، مما یدل على وجود عالق)٠٫٠٥(وھي اقل من ) ٠٫٠٠٠(

واتخاذ القرار لدى قادة مدارس التعلیم العام تعزى أنماط االتصال السائدة بین  )α≤0.05( داللة
  .للمؤھل العلمي للقادة

  معامل االرتباط بین أنماط االتصال السائدة واتخاذ القرار مع متغیر المؤھل العلمي) ٦(  جدول  
  لعلميالمؤھل ا  اإلحصاءات  المحور

 0.512 معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة

أنماط االتصال السائدة واتخاذ 
  .القرار

 30 حجم العینة
ث   ة          : السؤال الثال د مستوى الدالل ة إحصائیة عن ة ذات دالل اك عالق اط  ) α≤0.05(ھل ھن ین أنم  ب

  االتصال السائدة واتخاذ القرار تعزى لمتغیر الخبرة العملیة؟
 لدى أنماط االتصال السائدة واتخاذ القرارتم استخدام اختبار بیرسون إلیجاد العالقة بین             

والنتائج مبینة  )α≤0.05( عند مستوى داللة لمتغیر الخبرة العملیةقادة مدارس التعلیم العام تعزى 
لة تساوي و قیمة مستوى الدال) ٠٫٥٢٣(والذي یبین أن قیمة معامل االرتباط یساوي ) ٧(في جدول 

، مما یدل على وجود عالقة ذات داللة احصائیة عند مستوى )٠٫٠٥(وھي اقل من ) ٠٫٠٠٠(
 تعزى  لدى قادة مدارس التعلیم العامأنماط االتصال السائدة واتخاذ القراربین  )α≤0.05( داللة

  .للخبرة العملیة للقادة
  واتخاذ القرار مع الخبرة العملیةمعامل االرتباط بین عملیة أنماط االتصال السائدة  ) ٧(جدول 

  األسواق المالیة األردنیة  اإلحصاءات  المحور
 0.523 معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة

أنماط االتصال السائدة  واتخاذ 
  .القرار

 30 حجم العینة
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  :النتائج والتوصیات
  :النتائج

 بین أنماط االتصال )α≤0.05( وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة .١
 .السائدة واتخاذ القرار

 بین أنماط االتصال )α≤0.05( وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة .٢
 .السائدة واتخاذ القرار تعزى للمؤھل العلمي

 بین أنماط االتصال )α≤0.05( وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة .٣
 .عزى للخبرة العملیةالسائدة واتخاذ القرار ت

 . وجود أنظمة وتعلیمات متبعة في عملیة اتخاذ القرار لدى قادة مدارس التعلیم العام .٤
  :التوصیات

ضرورة مشاركة جمیع المعلمین في اتخاذ قرار داخل المؤسسة وذلك لتأكید تعاونھم بھدف  -١
 .تعزیز إنتاجیة عالیة

اث تأثیر فعلي لعملیة االتصال بین ضرورة تذلیل العراقیل والعقبات التي تحول دون إحد -٢
 .القائد وباقي أعضاء المؤسسة

ضرورة إجراء دراسات أخرى عن موضوع أنماط االتصال وعالقتھ بعملیة اتخاذ القرار  -٣
 على متغیرات أخرى
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 :المراجع العربیة 
  روت، ال    .،)العملیة اإلداریة (اإلدارة العامة   ). م١٩٩٤.(إبراھیم، شیحا شر    بی ة للن دار الجامعی

  ٤٠٢-٤٠٢ ص ص ،والتوزیع،

  د ي، أحم د عل سانیة ).م١٩٨٥.(أحم ات اإلن ة للعالق ة التطبیقی س النظری ین، األس ة ع ، مكتب
 .القاھرة، مصر 

  ،د   حسن  حسان ة  اإلدارة.) ٢٠٠٧ (والعجمي، محم ان .التربوی سیرة  دار:عم شر  الم  للن
 .والتوزیع

 ،ان  )٢ ط(المنظمة نظریة.) ٢٠٠٤ (وحمود، خضیر خلیل الشماع سیرة   دار: عم شر  الم  للن
 .والتوزیع

  دارالفكر  ،اإلدارة المدرسیة في مطلع القرن الحادي والعشرین).٢٠٠٣.(أحمد، أحمد إبراھیم
 .العربي، اإلسكندریة 

 تفعیل في ودورھا المؤسسة لقائد اللغوي االتصال مھارات".) ٢٠٠٢ (سعید  نزیھ ،باعیسى 
   .أم القرى جامعة.منشورة ماجستیر رسالة . "المؤسسة داخل نالمعلمی مع االتصال عملیة

  د  ،الحارثي صال ".) ١٤٢٠ (عویض  محم ابي  الرسمي  االت ي  الكت ة  اإلدارة ف یم  العام  للتعل
 .القرى أم جامعة. منشورة دكتوراه رسالة."والمأمول الواقع بین المكرمة مكة بمنطقة

 دارس من     درجة ممارسة االت ). م٢٠٠٩. ( فواز یاسین ،حراحشھ ادة الم دى ق صال اإلداري ل
 .األردن، اربد ،٤٢العدد  ،، مجلة علوم إنسانیة،وجھة نظر المعلمین في مدینة اربد

 ،للنشر الحامد دار :عمان.كلي منظور :المنظمات إدارة )٢٠١٠(حسین حریم 
 ات    )١٩٩٨(.حریم،حسین ي المنظم راد ف لوك األف ان،  ،، دار زھرانالسلوك التنظیمي س  عم

  .األردن
 سین یم ،ح د العظ وي ).٢٠٠٧.(سالمة عب رار الترب نع الق ة وص شاركة المجتمعی ، دار الم

  .  اإلسكندریة،الجامعة الجدیدة

  حلوان، مطابع الطوبجي التجاریة، دراسة في االتصال) .م١٩٩٨. (سید، أحمد، حلوة، علي ،
 .٣١-٣٠ص 

  ضیر ودة، خ ي ).م٢٠٠٢. (حم سلوك التنظیم ع  ١، طال فاء للتوزی ان،  ، دار ص شر، عم والن
 .االردن 

 د ،الخزامي یم احم د الحك ي ).١٩٩٨.(عب دخل تطبیق رار م اذ الق ن اتخ ة ،ف ن مكتب ینا،  اب س
 .القاھرة

   ھ،عادل ب، أحمد،معایع اذج  ) ٢٠٠٩(الخطی تراتیجیات ونم ات واس ة نظری  اإلدارة الحدیث
 . االردن ،عمان ، جدارا،حدیثة، عالم الكتب

 صا ") .١٤١٥ (زیني عواطف ،خیاط إلدارة  الرسمیة  لاالت ا  المدرسیة  ل ي  ودورھ ة  ف  عملی
ي  المدرسي القرار اتخاذ دارس  ف ات  م دینتي  البن ة  بم شورة   رسالة ."وجده  مك وراه من  دكت

 .القرى أم جامعة.

 ى    ،  درویش،عبدالكریم ة    ) .٢٠٠٥. (تكال، لیل اھرة،    أصول اإلدارة العام و، الق ة األنجل ، مكتب
 .مصر 

  الكویت، دار المسیلة . نماط القیادیة واتخاذ القراراأل).٢٠١٢(سعود عامر ، الدھمشي. 
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 نمط االتصال اإلداري لدى قادة المدارس الثانویة واثره ) ١٩٩٦(إبراھیم محمد ، الربایعة
 جامعة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،على عالقتھم مع المعلمین في محافظة عجلون

 .اربد ، الیرموك 
 رت ایمون، ھرب سلوك اإلدا).٢٠٠٣.(س ي (ري ال رار ف اذ الق ات اتخ ة لعملی ات  دراس المنظم

ة ة، )اإلداری ة، : ترجم د اإلدارة العام ة، معھ ة اھنی ان وعبدالل دالرحمن ھیج اض  عب .الری    

  مركز البحوث، المعھد القومي بعض االتجاھات في إدارة األفراد).م١٩٦٧.(السلمي، علي ،
 .لإلدارة

 مكتبة بیروت، بشریة و شؤون العاملین معجم إدارة الموارد ال) ٢٠٠٣. (حبیب، الصّحاف ،
   .لبنان 

 اإلسكندریة،دار الفكر الجامعي ،القرار اإلداري ونظم دعمھ).٢٠٠٨.(الصیرفي،محمد. 

 دور نظم وتقنیات االتصال اإلداري في خدمة اتخاذ ). م٢٠٠٨.( إسماعیل مصعب ،طبش
 رسالة ماجستیر ،ة حالة تطبیقیة على وزارة التربیة والتعلیم في قطاع غز،القرارات

 .غزة، فلسطین ،الجامعة اإلسالمیة 

  دار دیبون، عمان،األردن اتخاذ القرار والسلوك القیادي).٢٠٠٦(طعمة، أمل احمد ،  

 معھد اإلدارة العامة،  ،االتصال اإلداریة والمدخل السلوكي لھا).  م١٩٨٦(عامر، سعید
 .المملكة العربیة السعودیة ، الریاض 

 ،منشورات:بنغازي.التربویة اإلدارة إلى  مدخل )٢٠٠٢ (ومھدي، عباس عبداهللا العرفي 
  .قاریونس جامعة

 دار إثراء للنشر والتوزیع،الرقابة اإلداریة في منظمات األعمال). م٢٠٠٨(علي ،عباس ،  
 .ناألرد، عمان 

 ،منظمات في والجماعات األفراد سلوك التنظیمي السلوك) ٢٠٠٤ (حسین حریم 
  .والتوزیع للنشر الحامد دار:عمان.األعمال

  دار اثراء للنشر والتوزیع،الرقابة اإلداریة في منظمات االعمال) ٢٠٠٨(عباس، علي ، 
 . عمان ،األردن

 ،في اإلداریة القیادة وأسالیب اإلداریة االتصاالت.) ٢٠٠٦ (والفاضل، محمد  علي عیاصرة 
 .الحامد دار:عمان.التربویة المؤسسات

  ،الدار الجامعیة للنشر، القاھرة، ٣، طالسلوك التنظیمي) .م٢٠٠١.(صالح عبد الباقي ،
 مصر 

 الریاض ، الطبعة األولى،إدارة السلوك التنظیمي) .ھـ١٤١٦.( ناصر ،العدیلي . 

 داتھا · الحكومیة المدارس قائدي لدى اإلداري االتصال أنماط )١٩٩٨ (ناریمان ،زیدان  وقائ
ات  تھاوعالق قلقیلیة ،طولكرم ،نابلس محافظات في ة  باتجاھ الة  نحو المؤسسة   الطلب  رس

 .فلسطین.النجاح جامعة. منشورة غیر ماجستیر

 عمان،، دار الفكراإلدارة التربویة المعاصرة).٢٠٠١.(عریفج، سامي  سلطي. 
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 دار كنوز المعرفة، عمان، إدارة اتخاذ القرار اإلداري).٢٠٠٦.(خلیل محمد ،العزاوي ،
 .األردن

 ،الرسمیةالمنظمات في والتواصل االتصال في قراءات) ٢٠٠٨ (سالم محمد العطاس  
 .الرشد مكتبة:الریاض.

  الطبعة الثالثة، دار السلوك التنظیمي في منظمات األعمال). م٢٠٠٥. (محمود،العمیان ،
 .وائل للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، األردن 

 القرارات اإلداریة في دور المعلومات المحاسبیة في اتخاذ ) م٢٠١١.(فرج اهللا، محمد موسى
رسالة ماجستیر " دراسة میدانیة على البنوك العاملة بقطاع غزة" ظل ظروف عدم التأكد

  . غزة– الجامعة اإلسالمیة ،غیر منشورة
  دار وائل ٦، طالنظریات والعملیات والوظائف: اإلدارةمبادئ ) .م٢٠٠٤.(القریوتي، محمد ،

 .للطباعة والنشر، عمان، االردن 

 استرجعت في  .االتصال واتخاذ القرار)١٤٣٠،ربیع األول١٠(جواھر ،قنادیلي
 من ٢٠١٤مایو١٥

-1/.../files/filemanager/plugins/mce_tiny/2files/sa.edu.uqu://https
doc.3 

  مطابع االتصال اإلدارة ونظم المعلومات). م٢٠٠٢.(دیاب، عبد الحمید ، قوتھ، محمد ،
 .٩٣-٩٢الشرق األوسط،،ص ص 

  ،مذكرة مكتوبةمحاضرات في اإلدارة العلمیة المعاصرة،).م٢٠٠٦(رمزي كاظم . 

  دار الثقافة للنشر ، اتخاذ القرارات اإلداریة بین النظریة والتطبیق ).٢٠١١.(نواف ، كنعان
  .عمان األردن ،والتوزیع 

 عمان،األردن ،دار الثقافة،القیادة اإلداریة).٢٠٠٩.( نواف سالم ،كنعان.  

  ،دراسة : االتصال اإلداریة في المؤسسات الحكومیة األردنیة) .م١٩٩٩ (.موسىاللوزي
 .١٣٤-١١٣، ص ١٩٩٩، ٤، العدد ١٥تحلیلیة، أبحاث الیرموك، المجلد 

  الطبعة الثامنة، الدار، السلوك التنظیمي مدخل بناء المھارات) .م٢٠٠٧.(ماھر، أحمد ،
  الجامعیة للنشر، اإلسكندریة، مصر 

  الدار الجامعیة، اإلسكندریةاتخاذ القرار بین العلم واالبتكار. )٢٠٠٨.(ماھر، احمد ،. 

 الدار العالمیة، ،االتجاھات الحدیثة في اإلدارة المدرسیة).٢٠٠٨.(فتحي عبد الرسول،محمد
 .مصر

  مفاھیم وأسس سلوك الفرد والجماعة في : السلوك التنظیمي). ٢٠٠٤.(المغربي،كامل
  .فكر للنشر والتوزیع، عمان، االردن الطبعة الثانیة، دار الالتنظیم،

 رسالة )دراسة تحلیلیة (االتصال في األجھزة الحكومیة العمانیة).م٢٠٠٤. (المنجي، زھراء ،
 .غیر منشورة

 دار ومكتبة الحامد، عمان األردن نظریة القرارات اإلداریة).٢٠٠٠.(المنصور، كاسر نصر ، 

 ،مطابع الفرزدق، مصر الوظائفاألسس و: اإلدارة العامة ).م٢٠٠٦. (سعود النمر ،. 
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 مكتبة الوفاء القانونیة اإلسكندریةمبادئ اإلدارة). ٢٠٠٩.(ھالل، محسن والنحاس، أیمن ، .  
  .والتوزیع

 ،والتوزیع للنشر العلمیة یافا دار:عمان.االتصال مھارات.) ٢٠٠٧ (شریف الحمودي.  
 الصفحة األصلیة  م یمكنك الوصول إلى١١:٤٥:  الساعة٢٠١٨ -أغسطس- ٢١، الثالثاء 

  http://www.almethaq.net/news/news-2227.htm: عبر الرابط
  المراجع االجنبیة.ب 
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