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 مقدمة

 
 أ 

  

التعلیم هو  نأل إال كیة ،وما ذلانسنتعد المؤسسات التعلیمیة أداة حیویة في المجتمعات اإل

 التعلیمیة اإلدارةتحدیا في  األمور أكثرمن  أنلهذا ف غایتهو .التنمیة الشاملة المدخل إلى

نظام فعال لالتصال والمحافظة على استمراریة  تأسیسالمتنامیة الحجم والتعقد هو 

هو المكون الذي و . ت طبیعتهاانمهما ك فاالتصال من وظائف المؤسسة الضروریة؛فاعلیته

 فاإلداریون. األساسیة اإلدارةوهو الوسیلة التي یتم عبرها القیام بوظائف . ناجحا هانظامیجعل 

ب من الصع  أنحتى  یم من خالل عملیة االتصالعملیات التخطیط ،التنسیق،والتقین یمارسو 

  .إلیهمؤد  أویكون لالتصال دور فیه  أنممارسة أي عمل في أي نظام دون 

من  األكبرتستغرق الجزء  هاأن إلىاالتصاالت داخل المؤسسات التعلیمیة  أهمیةوترجع 

ؤه لمختلف وظائفه،حیث ینظر البعض ادخاللها أ یتم من الطریقة  التي هاأنوقت المدیر ،بل 

التي تلعب االتصاالت فیها الدور الرئیسي  ها مجموعة من األدوارأنفة المدیر على وظی إلى

  . كیتها وفعالیتها ،یدینام اإلداریة،وبدون االتصاالت تفقد العملیة 

بقدرتهم على ن ،وترتبط كفاءة العاملی مؤسسات بفعالیة نظم االتصاالتترتبط كفاءة ال و

جمیع المعلومات الالزمة للعاملین بوضوح وفي  إیصالاستطاع المدیر  فإذااالتصال الفعال،

الوقت المناسب ،سوف یستطیع هؤالء العمل بفعالیة أكبر،وسیزول الغموض الذي یعیقهم عن 

واتخاذ القرارات ،فهم  آلراءامعه في تبادل  العاملیناألداء الجید ، وعندما یشارك المدیر 

،فترتفع معنویاتهم وینشطون  ةعمل واحد ةجزء من المؤسسة ویعملون كفرق همأنبسیشعرون 

  .للعمل الجاد 



 مقدمة

 
 ب 

 المزید إلى بحاجة فهم التعلیمیة، العملیة نجاح في األساسي العنصر هم المعلمین أن وبما

 وتدعیم منها، التخلص أجل من أدائهم تعیق التي األسباب عن والبحث والرعایة العنایة من

 وتساعدهم تدعمهم التي كافة والمعنویة المادیة یاتنااإلمك وتوفیر وتعزیزها اإلیجابیة، المواقف

ال بتوفیر مناخ جید في المؤسسة تقل فیه العوائق والحواجز ولن یكون ذلك إ.أدائهم تحسین على

أي تأخیر في وصول  نالتعلیمیة فیما بینها ؛ألالتي تحول وممارسة االتصال الجید مع األسرة 

لمعوقات  إذ تعودتحول والتفاعل الجید  فهيالمعلومات أو عدم وضوح أو تشویه في المعنى 

معوقات االتصال في "بـ ة من هنا جاءت دراستنا لتعالج هذا الموضوع والموسوم.االتصال 

  :،حیث احتوى فصول أربعة تقسیمها إلى وقد تم "المؤسسة التعلیمیة و أثرها على األداء التربوي

على موضوع الدراسة ومنهجیتها الذي یحاول الجمع بكل شروط البحث  األولالفصل 

أسباب اختیار وتساؤالتها،الدراسة  إشكالیة :العلمي ویوضح كل عناصره والمتمثلة في 

،النظریات المؤطرة تحدید مفاهیم الدراسة،الدراسة  أهداف،الدراسة أهمیة،الموضوع

ثم االعتماد على عناصر اإلطار المنهجي المكون هو .للدراسة،واستعنا ببعض الدراسات السابقة

   .تهاعین،ثم تحدید مجتمع الدراسة و حدود الدراسة وأدواتها، منهج الدراسةكذلك من 

 لتربیةا وعلوم  االتصال التصال بین علومللتعریف با  يانالثالفصل في حین خصصنا 

 ،االتصال  االتصال، أهمیة ،عناصر مفهوم  االتصال  (ماطهأنماهیة االتصال و : وتناولنا في

 ،مفهوم االتصال التربوي  (التربوي ووسائله االتصالثم تناولنا ) تاالتصاالأو أشكال  ماطأن

  .)وسائل االتصال التربوي ،ماط االتصال التربوي أن ،أهمیة االتصال التربوي 



 مقدمة

 
 ج 

 ،التربوي في المؤسسة التعلیمیة واألداءمعوقات االتصال  انبعنو  أنفك الثالثالفصل  أما

  االتصاالتأثر التربوي وتقییمه،   األداءمعوقات االتصال، ماهیة : أجزاءثة ثالوقد قسمناه إلى 

  .سسة التعلیمیةؤ في الم األداءعلى فاعلیة 

ه أنب التطبیقي والتحلیلي للدراسة بحیث انفخصصناه للج الفصل الرابع أنفي حین 

 .یة التحلیلیة المتوصل إلیهاانتحلیل الجداول البسیطة والمركبة ،نتائج الدراسة المید: تضمن 

المدة الزمنیة القصیرة :الدراسة عدة صعوبات مادیة ووقتیة منها إجراءوقد واجهتنا أثناء 

عوبة التعامل مع المدارس مما جعلنا ص إلى باإلضافةجاز الدراسة أنالتي سرعت من وتیرة 

كذلك ندرة المادة التربویة خاصة فیما یخص متغیر .وقت طویال في توزیع االستمارات  نأخذ

   .التربوي  األداء
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  موضوع الدراسة:ال أو

  :اإلشكالیة-1

  المؤسساتهمیة  االتصال في أأكد معظم الباحثین والدارسین في المجال التربوي على    

ومدى نجاحها على استمراریة هذا االتصال ومدى  ؤسساتالتعلیمیة، ویتوقف استمرار هذه الم

، ومن ثم فإن تواجد جمیع عناصر االتصال  داخل المؤسسات التعلیمیة بشكل فیها فعالیته

بحیث یشكل االتصال . التعلیمیة المنشودة   األهدافمتكامل ومترابط من شانه ان یحقق 

تعلیمیة التعلمیة، كما أكدت الكثیر من والتفاعل المدرسي اإلیجابي الركیزة األساسیة للعملیة ال

الدراسات على أن األعضاء العاملین داخل المدرسة الذین ال یتقنون مهارات االتصال والتفاعل 

أن  الدراسات من عدید نتائج وأثبتتالمدرسي یصعب علیهم النجاح في مهماتهم التعلیمیة ، 

ر أن یعي بمستوى كفایته وفعالیته بشكل مستم لاو یحمدیر المدرسة الناجح والفاعل هو الذي 

وذلك  القتناعه التام بأهمیة هذه العملیة في . في أداء عملیة االتصال  في التنظیم المدرسي

   . تحقیق أهداف المدرسة

 األداءالفعال على  أثرهاالعملیة االتصالیة في المؤسسات التعلیمیة تكمن في  أهمیة أنكما    

، وذلك ألنه عادة ما یتم ربط الكفاءة التعلیمیة بمدى فعالیة االتصال داخل هاته  التربوي

وٕاعطائه المعلم  في المؤسسة التعلیمیة  المؤسسات  ،وقد اجمع المفكرون أن االهتمام بأداء

وبطبیعة الحال إن العملیة االتصالیة داخل  أسمى أهدافها ، إلىالعنایة الالزمة یصل بالمؤسسة 

مؤسسات تواجه العدید من العوائق والعراقیل التي تحد من فعالیتها وتؤدي بها في غالب هاته ال

عدم تحقیق أهدافها المسطرة وانجاز أعمالها بكفاءة وفعالیة عالیة ، ولذا البد من  إلىاألحیان 

التقلیل منها ومعالجتها بشكل یؤدي  أوالوقوف على هذه المعوقات حتى یتم تجنبها  أوالتعرف 

  .األهداف المطلوبة إلىزیادة فعالیة االتصال والوصول  ىإل

في هذه الدراسة العالقة بین االتصال  واألداء التربوي  داخل مؤسساتنا  لاو سنتنولذلك   

استخداما  من  األكثراالتصال ووسائله  أنماطالتعرف على  أوالتعلیمیة بمدینة بسكرة، للوقوف 
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تحد من أداء  أووجهة نظر المعلمین والمدراء فیها، و تحدید معوقات االتصال التي تخفض 

  .المؤسسةالمعلمین  الجید داخل هذه 

  :التالي يالرئیس لاؤ ستال على اإلجابة في الدراسة هذه ركزت

  ؟تأثیر معوقات االتصال على األداء التربوي في المؤسسة التعلیمیة  ما

  :التالیة  األسئلةعن  اإلجابةهذه الدراسة  لاو تح كما

 داخل المؤسسة التعلیمیة وأثرها على األداء التربوي  ؟ما معوقات االتصال الشخصیة  -

 وأثرها على األداء التربوي ؟ داخل المؤسسة التعلیمیة معوقات االتصال التنظیمیة ما -

أثرها على األداء داخل المؤسسة التعلیمیة االتصال االجتماعیة الثقافیة  معوقاتما  -

 التربوي ؟

  :عو موضالاختیار  أسباب-2

العالقة بینها وبین  إلیجاد لةاو مح،هو   اختیار معوقات االتصال كموضوع للدراسة إن 

في تطور ورقي ونجاح  األساسيباعتباره العنصر .التربوي داخل المؤسسات التعلیمیة  األداء

  :الختیار هذه الدراسة تكمن في  األسبابالمستوى التعلیمي ،وهناك جملة من 

  : أسباب ذاتیة 

  .أن هذا الموضوع من بین الموضوعات المهمة والتي تستحق الدراسة  إلىرؤیة الباحثة  -

جل االرتقاء أمن  التعلیمیة العملیةإثراء المعرفة العلمیة حول أهمیة االتصال في  لةاو مح -

 .وفعالیتها عناصرها بمختلفبها 

  :أسباب موضوعیة

 -الجزائري مجتمعنا في والدراسة البحث من كافیاً  نصیباً  ینل لم موضوعاً  لاو تتن أنها -

  .في المؤسسات التعلیمیة االبتدائیةخاصة . - الباحثة علم في حدود
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 بینهم، تجري التي االتصال معوقات على تعرفهم خالل من والمعلمین المدیرین تفید قد -

 .وسبل مواجهتها

االتصال  مهارات استخدام في والمعلمین المدیرین من كل كفایات رفع في تسهم قد -

  .الفعال التربوي

قد تشكل هذه الدراسة حافزا إلجراء دراسات أخرى لتطویر العالقة المهنیة واالجتماعیة  -

  .الفجوة بینهم واإلنسانیة بین المدیرین والمعلمین ،وجسر 

  :هداف الدراسة أ- 3

  : إلىتهدف هذه الدراسة  

االتصال المستخدمة في المدارس االبتدائیة بمدینة  أسالیب أهمعلى  تسلیط الضوء -

 .بسكرة 

التي تحد من ) التنظیمیة ،الشخصیة ،االجتماعیة والثقافیة(المعوقات الوقوف على  -

  .في المدارس االبتدائیة بمدینة بسكرة  والمعلمین المدیرین بینفاعلیة العملیة االتصالیة 

  . التربوي  األداءمعوقات االتصال على  تأثیرالتعرف على مدى  - 

  :الدراسة أهمیة - 4

  : یلي ما إلى الدراسة هذه أهمیة تعود

الوسائل  أكثروالتعرف على  االتصال السائدة أسالیبساعد هذه الدراسة في تحدید ت -

هذا ایجابیا على  فاعلیة ،مما ینعكس وأكثرهاالمدارس االبتدائیة بمدینة بسكرة المستخدمة  في 

  .التربوي أدائها

معوقات االتصال التي تواجهها المدارس  أهمتساعد هذه الدراسة في تحدید كما  -

 .لتفادیها  لةاو محاالبتدائیة بمدینة بسكرة 

معوقات االتصال في المؤسسة  تأثیرفي التعرف على مدى  أیضاوتفید هذه الدراسة  -

 .التربوي بمدینة بسكرة  األداءالتعلیمیة على 
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 :تحدید مفاهیم الدراسة -5

 اإلطارالتي تحدد  األساسیةضبط المصطلحات  لاو سنحهذا الجانب من الدراسة ، في

   ".على األداء التربوي  أثرها في المؤسسة التعلیمیةمعوقات االتصال " العام لموضوع الدراسة،

  :معوقات االتصال- أ  

 تعریف یمكن أنه إال ، والباحثین الكتاب من كثیر ذكرها لالتصال معوقات عدة توجد 

مجموعة العوامل التي تعوق وتؤثر على مضمون "هي ووالس سیزالقي أشار كما المعوقات تلك

المعلومات المتبادلة في عملیة االتصال ،ویتضمن ذلك تحریف المضمون بسبب خواص 

   1"المستقبل واإلدراك االنتقائي والمشكالت اللغویة والتوقیت ،والكم الهائل من المعلومات 

العقبات اإلداریة والبشریة والفنیة وهي تلك :أما التعریف اإلجرائي لمعوقات االتصال 

  .والتنظیمیة التي تقف أمام العملیة االتصالیة

هي تلك العقبات والصعوبات التي تقف :  معوقات االتصال في المجال التعلیمي بینما  

حائًال أمام المدیرین والمعلمین، فتمنعهم من التفاعل والتفاهم والمشاركة فیما بینهم، مما یعیق 

 .اف المدرسة المرجوةتحقیق أهد

 :التأثیر -ب

 المتأثر و المؤثر وهما عاملین بین اجتماعي تفاعل نتیجة" ویعرفه المختصون على انه 

  2".معین فعل رد علیه لدى المؤثر یخلق بحیث

حدوث استجابة للمستهدف هو یقصد بالتأثیر في عملیة االتصال ،ف اإلجرائيالتعریف أما 

 معینة األفراد لفترة من مجموعة أو فرد سلوك تغییر في هذه االستجابةمن هذه العملیة ،وتتمثل 

   .معین اتجاه في

 

                                                             

  .363،ص 1991السعودیة، العامة، اإلدارة احمد،معهد القاسم أبو جعفر ،ترجمةواألداء التنظیمي السلوك ،ووالس سیزالقي .1 

  
2
  .114،ص2004،دار الفجر للنشر والتوزیع ،القاھرة ،مصر ، المعجم اإلعالميمحمد منیر حجاب ،.  
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 :األداء التربوي-ج

 المختلفة والمهام باألنشطة الفرد قیام هو األداء " ویعرف كالتالي: األداء في االصطالح

 اإلنتاجیة العملیات أثناء مهامهم العاملون بها یؤدي التي والكیفیة عمله منها یتكون التي

  "1الكیفیة و الكمیة التحویلیة اإلنتاج واإلجراءات وسائل باستخدام لها المرافقة والعملیات

كل ما یقوم به المعلم من مهام ومسئولیات  فهو أما تعریف األداء في المجال تربوي       

نشاط تعلیمي، وذلك في ضوء أهداف وتوقعات  أوفي أي موقف  أوداخل قاعات التدریس 

  .مدرسته ومجتمعه

كلت أو هــي امتداد طبیعــــي لألســــرة "  وتعرف على الشكل التالي:المؤسسة التعلیمیة - د

لهــا مهمة تربیة و التعلیم و التكوین العلمي وعلى هذا األساس فان المدرسة هي الخلیة 

  من  إنتاجیا واستراتیجیا  استثمارا  باعتبارها  التربیة  تعداألساسیة في المنظومة التربویة و 

للتكفل   الضروریة  والوسائل  الكفاءات  تجنید  تسهر على  التي  للدولة  لىو األ  لویةو األ

الوطنیة وهذا طبقـــا    التنمیة  واالستجابة لحاجیات الوطنیة للتربیة  االجتماعي  بالطلب

فهـــي   2008/  01/  23المؤرخ في  04-08یهي للتربیة الوطنیة ألحكــــام القانون التوج

 2".مؤسســة عمومیـــة للتعلیــم تتمتـــع  بالشخصیــة المعنویــة و االستقالل المالي

 

 

 

 

  

                                                             

  . 86 ،ص  2001نوفمبر ،(1 )العدد اإلنسانیة، العلوم ، مجلةوتقییم مفهوم والفاعلیة الكفاءة بین األداءالملیك، مزهودة عبد .1 
2
بثانویة بن خلدون عبد  2011/ 11/  15: ، ملتقى تكویني لمسیري المؤسسات التربویة لوالیة الجلفة یوم  التربویة میزانیة المؤسسةمزیان الشیخ،   

  .3ص.- الجلفة  -الرحمان 
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  : النظریات المؤطرة للدراسة-6

لى و الظواهر الطبیعیة واإلنسانیة وتعقدها فالنظریة العلمیة تعد نقطة البدایة األ نظرا لتعدد

والهامة ،حیت تمد الباحث بإطار تصوري یساعد على تحدید األبعاد والعالقات التي علیه ان 

بینها من ارتباطات  یدرسها ،وتمهد له الطریق لجمع معطیات وتنظیمها وتصنیفها وتحدید ما

  .وتداخالت

طیر لدراستنا ومن بین هذه ستخدم مجموعة من النظریات في التأوانطالقا من هذا یمكن ان ن   

  :  یلي النظریات ما

  :نظریة البنائیة الوظیفیة-أ

هي اعتبار المجتمع نسقا اجتماعیا  النظریة ه نطلق منها هذت إن الفكرة األساسیة التي 

ة بعضها ببعض، ینجز كل منها وظیفة مترابطا ترابطا داخلیا یشمل نظما متداخلة ومترابط

  .محددة من خالل تفاعلها فیما بینها باعتبارها مكونات النسق االجتماعي العام

تعتقد النظریة البنیویة الوظیفیة التي كان روادها كل من هربرت سبنسر وتالكوت  حیث      

كل مبدأ ،متكاملة  أساسیةبارسونز وروبرت میرتون و هانز كیرث وسي رایت ملز بستة مبادئ 

 1:اآلتيوهذه المبادئ هي على النحو .  اآلخریكمل المبدأ 

ووحدات  أجزاءالجماعة مهما یكن غرضها وحجمها من  أوالمؤسسة  أویتكون المجتمع -

 بةاو ومتجمترابطة ومتساندة  أنها إالمختلفة بعضها عن بعض وعلى الرغم من اختالفها ،

 .األخرىواحدتها مع 

وعناصر  أجزاء إلىالمؤسسة یمكن تحلیلها تحلیال بنیویا وظیفیا  أوالجماعة  أوالمجتمع -     

  .األساسیةعناصر لكل منها وظائفها  أو أجزاءأي ان المؤسسة تتكون من ، لیةأو 

                                                             
  .35،ص2009, دار غریب: القاهرة . النظریات المعاصرة في علم االجتماعطلعت ابراهیم لطفي ، . 1
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. النسق له وظائف بنیویة نابعة من طبیعة الجزء  أوالمؤسسة  أجزاءان كل جزء من -    

وعلى الرغم من اختالف  ،الوحدات التركیبیة أو األجزاءوهذه الوظائف مختلفة نتیجة اختالف 

مختلفة ولكن على  المؤسسیةلذا فوظائف البنى .الوظائف فان هناك درجة من التكامل بینها 

في  األستاذ أوفمثال وظیفة المدرس . ماالرغم من االختالف فان هناك تكامال واضحا بینه

ولكن وظائف كل منهما تكمل بعضها البعض . المؤسسة التربویة تختلف عن وظیفة الطالب 

وظائفه التعلیمیة والتربویة دون ان یكون هناك طلبة كما ان الطالب  أداءیستطیع  ال فاألستاذ،

لذا فاالختالف  ،هناك مدرس والتربیة دون ان یكون  المعرفة ال یستطیع تلقي العلوم و

 أووالتفاضل في المراكز هو شي وظیفي للتماسك والتكافل االجتماعي في المؤسسة التربویة 

  .میةیالتعل

فالنظام . هأو المؤسسة في مجالمعیاري تسیر البنى الهیكلیة للمجتمع  أووجود نظام قیمي  -    

 أسالیبكما یحدد ،ویحدد واجبات كل فرد وحقوقه األفرادهو الذي یقسم العمل على  ألقیمي

 یعاقبأو التي یكافأ علیها الفرد  األفعاللماهیة  هإلى تحدید إضافة.  اآلخریناتصاله وتفاعله مع 

عالقات إنسانیة التي تمرر عن طریقه  أوتعتقد النظریة البنیویة الوظیفیة بنظام اتصال -  

 إلىمن المراكز األخیرة  أوالمراكز القاعدیة  إلىة امر من المراكز القیادیو المعلومات واأل

 القیادیةالمراكز 

 أوفنظام السلطة في المجتمع .منزلة الة و طسلالتعتقد النظریة البنیویة الوظیفیة بنظامي  -  

القاعدیة  أوالوسطیة  األدوار إلى امرو واألالمؤسسة هو الذي یتخذ القرارات ویصدر القرارات 

 أما.وهناك ادوار تطیعها  مراو األفهناك في النظام ادوار تصدر ،لكي توضع موضع التنفیذ 

 1الجیدین لشدهم للعاملین والمكافآتنظام المنزلة فهو النظام الذي یقضي بمنح االمتیازات 

علما بأن الموازنة بین نظامي السلطة  ،العمل الذي یمارسونه  إلىمن زمالئهم  واآلخرین

  .النسق أوالنظام  أووالمنزلة هي شيء ضروري لدیمومة وفاعلیة المؤسسة 

                                                             
  .80،ص2004, دار الكندي: األردن . نظریات و مفاهیمأساسیات و : القیادة حسن ماهر محمد صالح ، . 1
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 :نظریة العالقات اإلنسانیة -ب

ثورن أو تقف هذه النظریة في صف العنصر البشري، وتتشكل أفكارها من نتائج دراسات ه     

 1 :وتتلخص فحوى هذه األفكار فیما یليهایو ومیتشجن، أو واألبحاث الالحقة في جامعتي 

إن العنصر اإلنساني هو أهم العناصر، واإلنسان في تركیبه المعقد وجوانبه النفسیة  -

 المطلوب التعاوناإلدارة منه على واالجتماعیة والجسمیة یتطلب تعامال واعیا معه حتى تحصل 

   .العمل أداء في

والمكافآت المادیة فحسب، بل إن هناك حاجات إن دوافع العمل ال تنحصر حول األجور  -

 .نفسیة واجتماعیة عند العاملین، أهمها احترام النفس وتأكید الذات واحترام اآلخرین

إن العاملین یكونون فیما بینهم جماعات عمل تكون التنظیم غیر الرسمي الذي یلتئمون فیه،  -

هاتهم وقیمهم، وبالتالي على دوافعهم ولهذه الجماعات أثرها الكبیر على تفكیر أعضائها واتجا

وسلوكهم وعالقاتهم مع بعضهم ومع اإلدارة، األمر الذي ینعكس في النهایة على إنتاجیتهم، مما 

 .یتطلب من اإلدارة التعامل معهم على أنهم جماعات ال أفراد منفصلین

مالئم للعمل، حیث إن االتجاه الدیمقراطي في معاملة الموظفین كفیل بأن یحقق لهم المناخ ال -

تشبع حاجاتهم الحترام الذات والتقدیر مما یجعلهم یشعرون بالرضا وارتفاع الروح المعنویة األمر 

  .زیادة اإلنتاجیة إلىالذي یفضي 

  

 

                                                             
  .104،ص2002دار حامد للنشر ، : قسنطینة  . األسس و النظریات و التجارب: علم اجتماع العمل  سعد بشاینیة،  . 1
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   :نظریة التفاعلیة الرمزیة-ج

رائد هذه النظریة بالتفاعل اإلنساني في دراسة العملیات " جورج هربرت مید"لقد اهتم      

االتصالیة بین األفراد ومواضیع االتصال وطرق االتصال ورموزه، حیث ینتج االتصال المستمر 

داخل الجماعات رموزا وقوانین خاصة بها ، وبمجرد تكون هذه الجماعة تبدأ الرموز والقوانین 

معیاریة أي متعارف علیها بین  أورات االتصال المتنوعة في الظهور فتصبح قیاسیة وشف

حیث انه أثناء تفاعل األفراد فیما بینهم فان هناك مجموعة من الخصائص التي تتدخل .األفراد

في عملیة التفاعل هذه فتؤثر في أفعالهم وسلوكهم وردود أفعالهم ،ومن هذه الخصائص 

ومستویاتهم التعلیمیة وكفاءتهم وخلفیاتهم االجتماعیة وهوایتهم  شخصیة أطراف االتصال

ومناصبهم وأدوارهم وقیمهم ومبادئهم وعاداتهم وطبائعهم وخصائصهم النفسیة وغیرها مما یتدخل 

في عملیة التفاعل والتي یمكن ان توجه العمیلة االتصالیة وتؤثر في مسارها ونتائجها 

  1.وأهدافها

د بان المدرسة هنا هي عبارة عن نسق یتكون من مجموعة من وانطالقا من هذا  نج

،ولكل عنصر من هذه العناصر دور مهم ....)المدیر ،اإلداریین ،المعلمین(عناصر أواألجزاء 

تفعیل االتصال و الذي   إلىفي إحداث التكامل واالنسجام فیما بینهم، وبالتالي یؤدي  ذلك 

وهذا ما یعني أن على مدیر .  نجاح المدرسة و تحقیق أهدافها إلىبدوره هو اآلخر یؤدي 

بشكل متكامل وذلك للحفاظ على التوازن ) المعلمین(المدرسة ان یقوم بتنظیم نشاط هذه العناصر

  .و ضمان استمرار یته  واستقراره

جانب عوامل نجاح االتصال في المدرسة، كحسن التنظیم وتحدید  إلىكذلك أنه  

توفیر اإلمكانیات المادیة والطاقات والكفاءات ،  فان هناك عوامل أخرى تؤدي المسؤولیات و 

 من معلمین و إداریین مدى تفهم مدیرها والعاملین معه فعالیة االتصال في المدرسة هي  إلى

، وبهذا یصبح  جیدا البعضهم البعض وتوثیق العالقات الودیة فیما بینهم ، وتماسكهم تماسك

                                                             
  .47-46ص.مرجع سبق ذكرهانظر ناصر قاسیمي ،. 1
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سوده العالقات اإلنسانیة السلیمة التي تعمل على تماسك الجماعة المدرسیة الجو المدرسي جو ت

، كما أن هذا التماسك یتیح للمدیر أن یتعرف على معلمي المدرسة والعاملین معه ویتعرف 

  .أدائهمینعكس أثر ذلك على بحیث على قدراتهم ومیولهم واستعداداتهم 

االتصالیة باعتباره نتیجته األساسیة  كما ان التفاعل  في المدرسة هو محرك العملیة

،والتفاعل أعمق من االتصال ،فاالتصال یمكن ان یكون من طرف واحد فقط في اتجاه طرف 

استجابة منه بینما التفاعل هو حالة التأثیر والتأثر بین المرسل والمرسل  أيدون انتظار  آخر

بحیث یكون هذا التفاعل من خالل ) المدیر إلىمن المعمین  أوالمعلمین، إلىمن المدیر ( إلیه

نجد انه عدم وجود تفاعل  وبالتالي. فهمها اآلخروعبارات یسهل على الطرف  ألفاظاستخدام 

  العملیة االتصالیة داخلها إعاقة إلىبین عناصر المدرسة یؤدي حتما 

  :الدراسات السابقة-7

   :لىو الدراسة األ 

االتصال والتواصل التربوي بین المدیرین معوقات "س بعنوان دراسة زیاد احمد خلیل الدع

 هدفتحیث  "والمعلمین بمدارس محافظة غزة وسبل مواجهتها في ضوء االتجاهات المعاصرة

  :إلى الدراسة هذه

 بمدارس والمعلمین المدیرین بین التربوي والتواصل االتصال عملیة معوقات تحدید  -

 .والمعلمین المدیرین من كل نظر وجهة من غزة محافظة

 معوقات تجاه والمعلمین المدیرین من كل استجابات في االختالف عن الكشف  -

 الخدمة سنوات عدد - العلمي المؤهل -الجنس( من كل لمتغیر تبعاً  التربوي والتواصل االتصال

 .) )الوظیفة( المهنة نوع -التعلیمیة المرحلة نوع –

 والمعلمین المدیرین بین التربوي والتواصل االتصال معوقات مواجهة سبل على التعرف  -

  .المعاصرة االتجاهات ضوء في

 :التالیة األسئلة خالل من الدراسة هذه مشكلة تبلورت وقد 
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 من غزة محافظة بمدارس والمعلمین المدیرین بین التربوي والتواصل االتصال معوقات ما -

 ؟ والمعلمین المدیرین من كل نظر وجهة

 متوسطات بین (µ≥ 0.05 )الداللة  مستوي عند إحصائیة الة د فروق توجد هل -

 إلى تعزى التربوي والتواصل االتصال معوقات تجاه والمعلمین المدیرین من كل استجابات

 (المهنة نوع – التعلیمیة المرحلة نوع – الخدمة سنوات عدد –العلمي المؤهل– الجنس) متغیر

  ؟)الوظیفة)

 بمدارس والمعلمین المدیرین بین التربوي والتواصل االتصال معوقات مواجهة سبل ما - 

 ؟ المعاصرة االتجاهات ضوء في غزة محافظة

 استبیان بتصمیم قام حیث التحلیلي، الوصفي المنهج الباحث اتبع الدراسة أهداف ولتحقیق   

 واألخرى للمدیر إحداها صورتین شكل على االستبیان هذا وجاء المعوقات، هذه عن للكشف

 المتعلقة المعوقات : كالتالي هي مجاالت خمسة على موزعة فقرة ( 70 ) على للمعلم،واشتمل

 االتصال وسیلة ، التواصلیة االتصالیة الرسالة ، والمعلمات المعلمین ، المدرسة ة/مدیر:  بـ

  .التواصلیة االتصالیة بالعملیة المحیطة لبیئةا، والتواصل

 :أهم نتائج الدراسة 

 حسب المعلمین وكذلك المدیرین تواجه التي التربوي والتواصل االتصال معوقات إن -

 المحیطة بالبیئة تتعلق التي المعوقات لىو األ المرتبة : كالتالي مرتبة جاءت نظرهم وجهة

 المدیرین عند (% 48.7 ) مقداره نسبي وزن على وحصلت ، التواصلیة االتصالیة  بالعملیة

 االتصال بوسیلة تتعلق التي المعوقات الثانیة المرتبة في یلیها ، المعلمین عند (% 45.2 )و 

 عند (% 45 ) و المدیرین عند (% 48.2 ) مقداره نسبي وزن على وحصلت والتواصل،

 التواصلیة،وحصلت یةلاالتصا بالرسالة تتعلق التي المعوقات الثالثة المرتبة في یلیها المعلمین،

 في یلیها ثم ، المعلمین عند (% 43.2 ) و المدیرین عند (% 48 ) مقداره نسبي وزن على

 وزن على حصلت وقد ، والمعلمین بالمدیرین تتعلق التي المعوقات واألخیرة الرابعة المرتبة

 .المعلمین عند (% 43.3 )و المدیرین عند (% 37.3 ) مقداره نسبي
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 استجابات في    ( µ ≥0.05)الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم-

 جنس متغیر إلى تعزى التربوي والتواصل االتصال لمعوقات غزة بمحافظة المدارس مدیري

 .المدرسیة اإلدارة في المدیر خدمة ومتغیر للمدیر، العلمي المؤهل ومتغیر المدیر،

 مدیري استجابات في (µ ≥0.05) الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود-

 نوع متغیر إلى تعزى التربوي والتواصل االتصال لمعوقات غزة بمحافظة المدارس

 .الدنیا األساسیة المدارس مدیري لصالح المدیر بها یعمل التي التعلیمیة المرحلة

 استجابات في ( µ ≥0.05) الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم-

 المؤهل متغیر إلى تعزى التربوي والتواصل االتصال لمعوقات غزة بمحافظة المعلمین

  .التعلیم في المعلم خدمة سنوات عدد متغیر ٕالىو  للمعلم، العلمي

   :الدراسة الثانیة  

فاعلیة أسالیب االتصال اإلداري ومعوقاتها لدى مدیري دراسة ذیاب سعد جبیر المطرفي،  -

حیث هدفت هذه الدراسة ، المدارس االبتدائیة في مدینة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمین

  : إلى

 في بتدائیةاال المدارس يیر مد ىعل اإلداري تصالاال أسالیب لیةعفا ةجدر  لىع التعرف-  

 .المعلمین نظر ةهجو  من المكرمة مكة مدینة

 بتدائیةاال المدارس في اإلداري تصالاال أسالیب لیةعفا من تحد التي المعوقات لىع التعرف -

 .المكرمة مكة مدینة في

    .المدرسة في اإلداري تصالاال أسالیب دةیاز  في سهمت أن یمكن بتوصیات الخروج اولةمح-

 لیةعفا حول راسةلدا عینة أفراد جاباتتسا بین اإلحصائیة لداللةا ذات العالقة توضیح-

 مع العمل سنوات ، الخبرة ، المؤهل(التالیة لمتغیرات تعزى أن یمكن والتي اإلداري تصالاال

 ).الحالي ری المد

 راسةلدا لطبیعة المناهج سبنا عتبارهبا لیليحالت الوصفي المنهج معتمدا في ذلك على

 سبنوال التكرارات دامخاست تم كما المعلومات لجمع أداةً تبانة سإ دادعإعن طریق .وأهدافها
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 نیالتبا وتحلیل)بیرسون معامل(رتباطا وتحلیل المعیاري نحرافاالو  الحسابي والمتوسط المئویة

 .اديحاأل

 :راسةالد نتائج أهم

 آراء أهمیة ونكیدر  المكرمة مكة مدینة في بتدائیةاال المدارس ريیمد أن النتائج أظهرت -

 .االجتماعات أثناء النقاش في هماكإشر  اللخ من المعلمین

 في بتدائیةاال المدارس ريیمد لدى تصالاال لیةعفا ةجدر  مالمح رزبأ أن النتائج أظهرت- 

 .ةجالحا عند تصالاال لةسهو  هوو  المكرمة مكة مدینة

 في بتدائیةاال المدارس ريیمد ىلد دمةخالمست تصالاال أسالیب رزبأ أن النتائج أظهرت -

 .لمعلمین المباشرة المقابالت هي المكرمة مكة مدینة

 ىلد اإلداري تصالاال أسالیب لیةعفا من تحد التي كالتالمش رزبأ أن النتائج أظهرت- 

 أعمال من یرثكل السریة في المبالغة في تمثل المكرمة مكة مدینة في بتدائیةاال المدارس ريیمد

  .المدرسة ریمد

  :الدراسة الثالثة

دراسة میدانیة "طبیعة االتصال اإلداري في المؤسسات التربویة،  بورویس دراسة وردة 

  :   إلىحیث هدفت هذه الدراسة فتمثل ."بمتوسطات  بلدیتي جمورة و برانیس

االتصال وقنواته المستخدمة بهذه المؤسسات  أسالیبمعرفة  -   

.المؤسسة التربویة  أعضاءمعرفة طبیعة العالقات االتصالیة بین -   

.المعوقات التي تحد من فعالیة االتصال بهذه المؤسسات  أهممعرفة -   

  .االستمارة  ،المقابلة  ، المالحظة: المستخدمة هي  واألدوات ،تم استخدام المنهج الوصفيكما 

  : ــــــــــــائج الدراسة ـــــــنتـــ- 
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تستخدم المؤسسات التربویة محال الدراسة  عدة وسائل اتصالیة من بینها االجتماعات والتي    -  

.الجمیع حضورها واالستفادة منها  على حیث   أهمهاتعتبر    

أعضاء المؤسسات التربویة كانت عموما جیدة حیث عبر علیها االتصال بین ان طبیعة -    

  .في العمل  اإلخالصاغلب المبحثین وتجسدت في مبدأ 

  :التعقیب على الدراسات السابقة

 من حقه ینل لم المؤسسات التعلیمیة داخل أهمیته ورغم التربوي االتصال موضوع إن        

 معظم الباحثین ركز وقد ، المعلمین التربوي لدى باألداء المرتبطة خاصة المیدانیة الدراسات

على أو  المؤسسة التربویة داخل االتصاالت دراسة طبیعة  على الموضوع إما هذا لوااو تن الذین

كعالقتها وارتباطها باألداء التربوي كمتغیر  أساسیة راو مح فاعلیة أسالیبها ومعوقاتها وأهملوا

  . تابع مهم

 موضوع لتاو تن التي الدراسات السابقة وعلى األدبیات، من إطالعها الباحثة خالل وقد وجدت  

 التي واألبحاث الدراسات،ن م الكثیر هنالك أن أبعاده، بمختلف والمعلمین المدیر بین االتصال

 لتاو تن علمها حد على دراسة وال تجد لم ولكن المدارس، مدیري عند االتصال مهارات لتاو تن

  .المعلم لدى الذاتیة لكفاءة على والمعلم المدیر بین ومعوقاته االتصال مهارات أثر

  :ةجه االستفادة من الدراسات السابقأو 

 .شكالیتهاإو  الدراسة موضوع  بناء في -

 .الدراسة منهج تحدید-

 .الدراسة أداة إعداد-

 .الدراسة إجراءات-
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  منهجیة الدراسة:ثانیا

  :منهج الدراسة-1

عبارة "إن عملیة تحدید منهج الدراسة یعتبر من العملیات في البحث ،وعلیه ان المنهج    

تنظیم دقیق،في شكل خطوات معلومة یحدد فیها مساره  إلىإخضاع الباحث لنشاطه البحثي 

مما جعل العدید من الباحثین .البحثي ،من حیث نقطة االنطالق وخط السیر ونقطة الوصول 

   1."یق الواضح المحدد المراحلیشبهون المنهج بالطر 

 وتبعا البحث موضوع ومشكلة طبیعة حسب على أخرى إلى دراسة من المنهج ویختلف     

 الوصفي المنهج فان المنهجیة كتب إلى واستنادا .وٕامكاناتهم وقدراتهم الباحثین الختالف

 یرید فحین خصائصها، وٕابراز الظاهرة حقیقة عن الكشف في كفاءة األكثر هو التحلیلي 

 دراستها یرید التي الظاهرة وصف هي بها یقوم خطوة لأو  فان ما ظاهرة یدرس أن الباحث

 توجد كما الظاهرة بدراسة یقوم "الوصفي فالمنهج،ومنه  عنها دقیقة ومعلومات معطیات وجمع

   2."كمیا تعبیرا أو كیفیا تعبیرا عنها والتعبیر دقیقا، وصفا ووصفها الواقع في

آخرون أن المنهج الوصفي  یعتبر طریقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیا ویرى 

  3.عن طریق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وٕاخضاعها للدراسة الدقیقة

 الوصفي األسلوب تطبیق على اعتمدنا فقد الدراسة موضوع وطبیعة أهداف مع وتماشیا 

 . التربوي واألداء العالقة بین معوقات االتصال  على التعرف لةاو مح خالل من التحلیلي

   :الدراسة أدوات -2

 استخدمنا تتم عملیة جمع البیانات المیدانیة من مجال الدراسة ،عن طریق أدوات معینة ،وقد 

المضبوطة علمیا ومنهجیا لجمع المعلومات والبیانات التي  األدواتفي بحثنا هذا جملة من 

  )المنهج الوصفي التحلیلي(تخص بحثنا ،وذلك بمراعاة توافقها مع منهج الدراسة 

                                                             
1
  .283ص.2003دیوان المطبوعات الجامعیة ،: الجزائر ، واالتصالمناهج البحث العلمي في علوم االعالم احمد بن مرسلي ،.  

  .45،ص2009 ،دار وائل : عمان، مناهج البحث االجتماعي، محمد الحسن إحسان . 2
 نقال عن. 80،ص1985المكتب الجامعي الحدیث،: اإلسكندریة، البحوث االجتماعیة إلعدادالخطوات المنهجیة :البحث العلمي محمد شفیق ، .  3

 الجامعیة،الجزائر، المطبوعات دیوان ،البحوث إعداد وطرق العلمي البحث مناهجالذنیبات، محمود بوحوش،محمد عمار عمار بوحوش،

  .139،ص2011
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من أهم األدوات تعد المالحظة أساس الدراسة المیدانیة،وتعتبر المالحظة ":المالحظة -أ

المستخدمة في الدراسات الوصفیة وتكمن أهمیة تلك األداة في جمع البیانات المتعلقة في كثیر 

     1 . "من أنماط  السلوك التي ال یمكن دراستها إال بواسطة تلك األداة

من أجل جمع بعض المعلومات عن في هذه الدراسة دنا على هذه األداة اعتمولقد   

داخل المؤسسة، وكذا التواجد الشخصي في  المعلمینو المدیر طریق رصد بعض سلوكیات 

، أیضا اعتمدنا علیها مع المعلمین  هفي مكتب المدیرالتي تدار من طرف المقابالت بعض 

التي یعتمدها المدیر أثناء اتصاله  واألسالیباالتصالیة بشكل كبیر لمالحظة أهم الوسائل 

وجودة ضمن ، ومن النقاط التي وجب علینا مالحظتها كانت بعض العالقات المبالمعلمین 

وكذا تأثیرها بطریقة غیر  وكیف تؤثر على أداء المعلمداخل المؤسسة التربویة  شبكة العالقات

  .على تحصیل التالمیذ  مباشرة

في  شیوعا أكترها و المستعملة الوسائل أنسب من األخیرة هذه تعتبر إذ:استمارة االستبیان-ب

 على والتحلیل اإلجابة أجل من للباحث أساسي كمنطلق تكون التي البیانات على الحصول

 أسئلةنموذج یضم مجموعة من ": بأنها اٍالستمارة وتعرف البحث، بدایة في طرحها التي األسئلة

.  2"مشكلة البحث أوجل الحصول على معلومات حول موضوع أمن  األفراد إلىموجهة 

 وسیلة لالتصال بالمبحوثین واستفسارهم واحدا واحدا ،وبشكل مماثل ،وهي"وتعرف أیضا بأنها

تقنیة مباشرة لتقصي المعلومات من األشخاص تسمح باستفسارهم مباشرة ،قصد الحصول على 

  3"عالقات ریاضیة وعقد مقارنات كمیة 

  

  

                                                             
  . 55،ص2006األهلیة للنشر والتوزیع،:،لبنان  منهجیة البحث في العلوم اإلنسانیةنبیل احمد عبد الهادي، .  1
2
  .123،ص2002دار هومة للنشر ،:،الجزائر على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیةتدریبات  رشید زرواتي ،.  

3
 .Maurice Angers ،Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines ،Algérie  : Edition 

CASBAH ،1997 ،P 146 .64نقال عن میرفت على خفاجة ،أسس ومبادئ البحث العلمي ،االسكندریة :مكتبة االشعاع الفنیة،2002،ص. 
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  1: االستبیان قسمین من األسئلة استمارة تضمنتولقد 

وضعنا فیه أسئلة خاصة بالمعلومات الشخصیة للمبحوث، كالجنس حیث  لواأل  القسم 

 وعدد سنوات التدریس ووضعنا فیه عددا من األسئلة قصد التعرف على جزئیات والسن

ذلك أن كل ما تم ، )المؤهل العلمي(المبحوثین خاصة من ناحیة طبیعة التكوین األكادیمي

المغلقة، لكل أفراد  أواألسئلة المفتوحة  السؤال عنه عوامل لها تأثیرها في اإلجابة سواء على

  .العینة

والعشرون  أربعجملة من األسئلة بلغ عددها فیها  ثالث محاورفتضمن  القسم الثاني أما 

علم للم االحتماالت، وهذا حتى نتركتنوع في األسئلة المفتوحة والمغلقة واألسئلة ذات  سؤاال، مع

 .نقاط لم ننتبه إلیها قبال المجال لیعطي رأیه دون قید وكان الهدف من ذلك الرغبة في اكتشاف

 التي وضعناها سابقا، إذ تساؤالت الفرعیةحسب عدد ال راو محأربعة  إلىقسم هذا الجزء  و

 .في الدراسةأدرجنا لكل محور جملة من األسئلة تقیس المؤشرات الموضوعة 

یدرسون في المراحل االبتدائیة الذین  المعلمینالدراسة االستطالعیة ومعرفة عدد  وبعد

، لنحصل لم یتوفر العدد كله توزیع االستمارات، وبعد جمعها والذین تم اختیارهم تمت عملیة 

الجدول وهذه النتائج موضحة في .استمارة تم توزیعها 54من أصل  استمارة 46في األخیر على

  :التالي

  

  

  

  

                                                             
بقسم  أستاذة" بلقواس زرفة األستاذة و, " اإلنسانیةبقسم العلوم  أستاذ" محمودي بشیر األستاذ: حكمت االستمارة من طرف . 1

  ".علن االجتماع
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  عدد االستمارات المسترجعة  عدد االستمارات الموزعة  اسم المدرسة االبتدائیة

  12 12  عبد الحمید بركات

  8  11  رقاز محمد بن محمد

  12  17  تمامي لخضر

  14  14  بركات العرافي

  46  54  وعـــــــــــــــالمجمــــ

  

  والمسترجعة یوضح عدد االستمارات الموزعة -1-جدول رقم ال

  :مجتمع الدراسة وعینتها-3

الذین سیتم التعامل معهم والذین ستجري علیهم الدراسة،ویعرف مجتمع  ونقصد به األفراد

عدة خاصیات مشتركة  أوانه مجموعة عناصر لها خاصیة " البحث حسب مادلین قرافیت

  1". تمیزها عن العناصر األخرى والتي یجري علیها البحث والتقصي

معلم  54تتمثل عینة الدراسة في معلمي ومعلمات المدارس االبتدائیة والمقدر عددهم بـ   

كان على ) المدارس االبتدائیة(مدارس ،حیث أن اختیار هذه األخیرة  4ومعلمة موزعة على 

  :أساس التوزیع الجغرافي لها أي 

  ".الدالیةحي "تم اختیار ابتدائیة عبد الحمید بركات:المنطقة الشمالیة      

  ".العالیة"تم اختیار ابتدائیة رقاز محمد بن محمد:المنطقة الشرقیة      

  ".بسكرة القدیمة"تم اختیار ابتدائیة بركات العرافي : المنطقة الجنوبیة      

  ". الكورس"تم اختیار ابتدائیة تمامي لخضر: المنطقة الغربیة     

                                                             
  .62،ص2006دار القصبة ،: ،الجزائر آخروني أو ، ترجمة بوزید صحر  اإلنسانیةمنهجیة البحث العلمي في العلوم ، أنجرسموریس .  1
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  :نحو التاليوكان توزیع المعلمین في هذه المدارس على ال

  عدد المعلمین  اسم االبتدائیة  الرقم

  12  عبد الحمید بركات  1

  11  رقاز محمد بن محمد  2

  17  تمامي لخضر  3

  14  بركات العرافي  4

ــــوع ــــ   54  المجمـــــ

  االبتدائیات المختارة یوضح عدد المعلمین الموزعین على -2-الجدول رقم 

  :الدراسة حدود -4

اقتصرت هذه الدراسة في التعرف على معوقات االتصال في : الحدود الموضوعیة 

  .المدارس االبتدائیة وما مدى تأثیرها على األداء التربوي في مدینة بسكرة 

تم الجزء المیداني من الدراسة في مدینة بسكرة حیث بدأنا باستطالع   :الحدود المكانیة  

اقتصرت هذه الدراسة  ثم. قصد تحدید أماكن تواجدهایة التعلیمالمجال الجغرافي للمؤسسات 

التابعة لقطاع التعلیم العام في مدینة في أماكن متفرقة على عینة من مدارس المرحلة االبتدائیة 

 .بسكرة 

السداسي الثاني للسنة ثانیة خالل  البحث لهذا المیدانیة الدراسة تطبیق تم :الحدود الزمنیة -

  ).افریل07غایة  إلىمارس 20أي من(رماست
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  ماهیة االتصال و أنماطه:أوال                   

  :االتصال مفهوم 1

مأخوذة من األصل )Communication (  اتصال كلمة إن :اللغویة الناحیة من  

المدلول اللفظي لكلمة اتصال یدل إن  "تعني عام أو مشترك ،و )communes(الالتیني لكلمة 

، فیقال وصل فالن للشيء بمعنى بلغة وانتهى إلیه، )وصل(على أن أصلها في اللغة العربیة 

."ومنه وصل الخبر
 1.  

یصل فالن "ورد مدلول كلمة االتصال في المعجم الوسیط في مادة وصل  حین في      

 . ، بمعنى بلغة وانتهى إلیه"اتصاالً واتصل به " ووصل للشيء علیه وصوًال،  …"وصوالً 
2   

 اتجاهات باختالفلقد اختلفت وتعددت تعریفات االتصال  :من الناحیة االصطالحیة 

 طبیعة إلى االختالف ذلك ویرجع المصطلح، لهذا ومفهومه نظرته ولكل دراسته على القائمین

  :اللفظ هذا یتناول من كل میدان

 أو بالكالم تبادلها أو توصیلها أو األفكار نقل "بأنه إكسفورد قاموس عرفه بحیث -

 3".ةباإلشار  أو بالكتابة

 األفراد في أمرظرف یتوافر فیه مشاركة عدد من  أي"وعرفه تشارلز موریس بأنه  -

4"معین
  

 5"المعلومات وتبادل نقل بموجبها یتم التي العملیة "بأنه واالس سیزالقي ویعرفه -

 ونقلها األفكار تبادل وٕاشاعته،أي التفاهم خلق عملیة" بأنه  األمریكیة جمعیةال تعرفهو  -

  6  ".األفراد بین ونشرها

                                                             

  .89،ص2003, دار المشرق :  بیروت. المنجد في اللغة و األعالم. 1 
  .44ص ،2006 ,الكتب العلمیة : لبنان .معجم الطالب الوسیط .  2

  .13،ص2007دیوان المطبوعات الجامعیة ،  : ،الجزائر االتصالوم اإلعالم و لمدخل لعزهیر،  إحدادن.  3
  .24ص.2013دار المعرفة الجامعیة،:اإلسكندریة،مدخل الى االتصال الجماهیري جمال مجاهد،شدوان شیبة ،طارق الخلیفي،.  4

  .323،ص 1991السعودیة، العامة، اإلدارة احمد،معهد القاسم أبو جعفر ،ترجمةواألداء التنظیمي السلوك ،ووالس سیزالقي.  5 

  .65،ص2011 ،للنشر دار الیازوري: األردن  ،مقدمة في العالقات العامة ، لبنان هاتف الشامي, عبد الناصر جرادات.  6
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هو العملیة التي یتفاعل بمقتضاها ملتقى االتصال " أنهان رشتي على یج أكدتوكذلك 

في مضامین اجتماعیة معینة ،وفي هذا -آالت  أوبشرا  أوكائنات حیة –ومرسل الرسالة 

 1".واقعه معین أومعنى مجرد  أوالتفاعل یتم نقل أفكار ومعلومات بین األفراد عن قضیة وعینة 

وقد استعمل علماء االجتماع  مفهوم التفاعل االجتماعي للداللة على االتصال الذي 

ا علماء النفس فیركزون على االتصال ینطوي على حالة التأثیر والتأثر بین طرفین أو أكثر ،أم

في العالم الداخلي لألفراد واآللیات التي یتصل بها األفراد مع أنفسهم وكیف یحاورونها وما هي 

  2.رموز هذه المحاورة وكیف یتفاعلون مع أنفسهم ومع هذه الرموز

  :عناصر االتصال -2

على الرغم من تنوع تعریفات االتصال وتعددها بحسب األطر النظریة المستخدمة او 

 و المتلقيو  المرسلحسب منظورات معینة ،فإنها تتضمن جمیعا خمسة عناصر رئیسیة هي 

  3:،وهذه العملیة یمكن توضیحها في الشكل التالي رجع الصدىو  الرسالةو  أداة النقل

 

  

 المستقبل                          القناة                           الرسالة                المرسل       

  أو المتلقي                               القائم                                                     أو      

  باالتصال      

  

                     أو رجع الصدى المرتدة التغذیة                                       

  

  االتصال عملیةعناصر  ( 01 ) رقم الشكل                            

    

                                                             
 .25، صمرجع سبق ذكرهجمال مجاهد،شدوان شیبة ،طارق الخلیفي،   1
  .8ص ،2011دیوان المطبوعات الجامعیة،:الجزائر ،"دراسة نظریة وتطبیقیة"االتصال في المؤسسةناصر قاسیمي،ینظر . 2
  .32،ص1997, المكتب الجامعي الحدیث  : اإلسكندریة. ووسائله في المجتمع الحدیث االتصالخلیل الجمیلى،  خیريینظر   3
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قد یعترض الرسالة بعض  إذعملیة االتصال ال تتم دائما بهذه السهولة  أن هنا إلىنشیر  و 

یعرف بالتشویش ،وفیما یلي  المستقبل وهو ما إلىالمعوقات التي تمنع أو تعوق وصولها 

  :تفصیال أكثرنوضح عناصر عملیة االتصال بطریقة 

  :)باالتصالالقائم (المرسل-2-1

المستقبل وقد  إلىیوصلها  أنوهو الجهة التي تصدر منها الرسالة و التي یرید صاحبها  "   

  1 "جمعیة أومؤسسة  أوهیئة  أویكون المرسل شخصا 

 أو الوجه تعابیر أو صور أو كلمات لغویة، مفردات أو إشارات استخدام للمرسل یمكن وهنا    

 كما .الرسالة من المطلوب المعنى أو الهدف فهم من المقصود المستقبل لتمكین أخرى أمور أیة

 -االتصال موضوع -الرسالة لنقل المناسبة الوسیلة یستخدم أن المرسل المصدر على یجب

  2.المستهدف للمستقبل وصولها تعرقل عراقیل أیة ودون إیصالها وراء من الهدف یحقق بشكل

  :الرسالة- 2- 2  

هي األفكار أو المعلومات أو اآلراء أو المشاعر التي یرسلها المرسل، إذ یعبر عنها "     

  3."برموز لفظیة أو غیر لفظیة أو بهما معا

 یكون ال مكتوبة غیر أو مكتوبة كانت سواء رسالة بدون أي ،االتصال عملیة جوهر وهي    

 الرموز استخدام حیت ومن الهدف، حیت من واضحة الرسالة تكون أن ویجب .اتصال هناك

 مقدرة مع وتتناسب سلیمة الرسالة لغة تكون وأن مختلفة، تفسیرات تحتمل ال حتى والمصطلحات

  4.اللغویة المستلم

  

  

                                                             
  .18،ص2003مؤسسة شباب الجامعة للنشر،:،اإلسكندریة في المجتمع المعاصراالتصال والعالقات العامة غریب عبد السمیع غریب ،.1

, دار الفكر العربي: ،لقاهرة  األسس النظریة و اإلسهامات العربیة: و الرأي العام  االتصالمدخل إلى عبید عاطف عدلي العبد، ینظر  2

  .25،ص1999
  19،صسبق ذكرهمرجع غریب عبد السمیع غریب، 3
  .43ص. 2000, الكتاب الجامعي: العین ، التنظیمي االتصال،الجوهر محمد ناجي ینظر  4
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  : الوسیلة -3 -2   

 ةوهذه الوسیل"المستقبل  إلىرسالة من المرسل نقل  من خاللهایتم وهي القناة التي "

تختلف في خصائصها وٕامكانیاتها باختالف الموقف االتصالي وحجم المتلقین وانتشارهم وحدود 

وال توجد وسیلة أفضل من األخرى، إذ یحدد الموقف  . 1"المسافة بین المرسل والمستقبل

وكلما تعددت الوسائل التي تقدم من خاللها الرسالة كانت . االتصالي الوسیلة المثلى لالتصال

  2.الرسالة أكثر تأثرا عما لو جرى تقدیمها من خالل وسیلة واحدة

  : المستقبل أو المتلقي -2-4

وتؤثر خصائصه الدیموغرافیة . الة عبر الوسیلةوهو الذي یستقبل من المرسل الرس"     

ویعد أهم حلقة . والثقافیة في عملیات التعرض للرسالة وٕادراكها وتفسیرها وتذكرها والسیكولوجیة

  3 ."في عملیة االتصال، وهو إما أن یكون فردا أو جماعة أو مؤسسة أو جمهورا واسعا

 صفات تحدید في كبیرا دورا ویلعب إلیه الرسالة وصول المراد الشخص به والمقصود    

   .المطلوب التأثیر إحداث إلى تؤدي التي المناسبة الرسالة وضع یمكن حتى الرسالة وخصائص

  : رجع الصدىالتغذیة المرتدة أو -2-5

التي تصل  -سواء بالرموز اللفظیة أو غیر اللفظیة أو بهما معا-والمقصود بذلك ردة الفعل "    

  4."المرسل تجاه الرسالةمن المستقبل إلى 

  5 :ولرجع الصدى أنواع هي   

  .ویشجع المرسل على االستمرار في تقدیم رسائل مشابهة: رجع الصدى اإلیجابي  - أ

  .ویتطلب أن یعدل المرسل شكل أو محتوى الرسائل التالیة: رجع الصدى السلبي-ب

  .تعلیقكمقاطعة المرسل أثناء كالمه بسؤال أو : رجع الصدى الفوري -ج   

                                                             
1
  .33، صمرجع سبق ذكرهشدوان شیبة ،طارق الخلیفي،  جمال مجاهد، 

  .44، صمرجع سبق ذكره، الجوهر محمد ناجي ینظر   2
  .34، صمرجع سبق ذكره خلیل الجمیلى، خیري 3
4
  .26،صمرجع سبق ذكرهعبید عاطف عدلي العبد، 

  .27-26،صمرجع سبق ذكرهعبید عاطف عدلي العبد،ینظر   5
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ویتأخر وصوله إلى المرسل كما یحدث في وسائل االتصال : رجع الصدى المؤجل -د  

   .الجماهیري

إذ یضع الرسالة في شكل , إذن یبدأ االتصال حیث یجري التعبیر عن رسالة بواسطة المرسل   

صدر فیقوم المستقبل بفك الرموز وتفسیرها، ثم ی, رموز، وینقلها إلى المستقبل بوسیلة معینة

  .إشارات تدل على أنه فهمها أو لم یفهمها

  :أهمیة االتصال-3

 اآلخرین، مع والتفاعل المشاركة على المقدرة إلى والتواصل االتصال عملیة أهمیة ترجع     

 في والتحكم والنجاح البقاء في الفرد فرص من تزید التي والمعلومات واألفكار اآلراء وتبادل

 نظام على یتوقف أهدافها تحقیق في منظمة أي نجاح أن "، كما به المحیطة المختلفة الظروف

 عملیة أنها على إلیها النظر ال ینبغي التنظیمیة االتصاالت أن یعني وهذا بها االتصاالت

ن أهمیة ا ،1"المنظمة في اإلداریة العملیات كافة علیها تعتمد عملیة وٕانما بذاتها، قائمة مستقلة

 2 :تنبع من عدة نواحي أهمها ما یلي  والمنظمةاالتصال بالنسبة للمدیر 

أن القدرة على إنجاز األهداف تتوقف على كفاءة االتصاالت التي یبرزها المدیر في  -

 (%85)في الدراسات أن النجاح الذي یحققه اإلنسان في عمله یعتمدمعظم   و أوضحتعمله ،

فقط تعتمد على المهارات العملیة أو المهنیة  (%15)منه على البراعة االتصالیة و 

 .المتخصصة 

ویقدر بعض الخبراء أنها  -أن االتصاالت تمثل جزءًا كبیرًا من أعمال المدیر الیومیة  -

تعتبر  التي المنظمةمن وقت المدیرین ، هذا فضًال عن أعمال مدیر  95-75تستهلك ما بین 

 اتصاالت  كلها

والبیانات واإلحصاءات والمفاهیم عبر القنوات المختلفة بما أنها تفید في نقل المعلومات  -

 .ة وتطورهانظمیسهم في اتخاذ القرارات اإلداریة وتحقیق نجاح الم
                                                             

  .35،ص2005, دار صفاء : عمان، االتصال والعالقات العامة، ربحي مصطفى علیان 1
  .194-193،ص2007, الفجر دار : القاھرة،  العامة للعالقات الفعال االتصال ،منیر محمد حجابینظر  2
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 المنظمةأنها ضرورة أساسیة في توجیه وتغییر السلوك الفردي والجماعي والعاملین في   -

 . نظمة، وهو ما تسعى وتدور حوله كافة الجهود في الم

في نقل المفاهیم واآلراء واألفكار عبر القنوات الرسمیة لخلق التماسك بین  أنها تسهم  -

  .، وتوحید جهودها بما یمكنها من تحقیق أهدافها نظمةمكونات الم

 . للمنظمةوسیلة هادفة لضمان التفاعل والتبادل المشترك لألنشطة المختلفة  -

   .ةنظمفعالیات العاملین في الموسیلة رقابیة وٕارشادیة لنشاطات المدیر في مجال توجیه   -

 .للقیام باألدوار المطلوبة منهم  نظمةوسیلة لتحفیز العاملین في الم  -

  :االتصاالت أشكال أو أنماط-4

وا یكون أنربما یستعمل العاملون في المؤسسات أنواعا عدة من شبكات االتصال دون "    

على وعي بها أو یقصدونها ،وقد تعمد اإلدارات في وضع الهیكل التنظیمي إلى تبني أنواع من 

 على تستند تقریباً  جمیعها االتصال أنماطشبكات االتصال تقوم على تخطیط مسبق، حیث أن 

 1: "التالیة األربعة األنماط

 ):شكل العجلة( األولالنمط  - 

  المحور في واحد لعضو یتیح النمط وهذا "   

  المجموعة بأعضاء یتصل أن ) المشرف أو الرئیس( 

  هذا في المجموعة أعضاء یستطیع وال ، اآلخرین 

  االتصال أن أي بالرئیس، إال المباشر االتصال النمط 

  األسلوب هذا واستخدام فقط، طریقه عن بینهم فیما یتم 

  -2-الشكل       ."المدیر أو الرئیس ید في تتركز القرار اتخاذ سلطة یجعل 

  

 

                                                             
  .22ص. 2006, الجامعیة. م.د: اإلسكندریة  ،القضایا–المداخل النظریة - المفاهیم : اإلعالمو  االتصالنظریات  ،بو شنب أ جمال محمد 1
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 ):الشكل الدائري(النمط الثاني - 

  بعضوین، مرتبط عضو كل فیه یكون النمط وهذا"   

   مباشراً  اتصاال یتصل أن یستطیع فرد كل أن أي 

  أعضاء ببقیة االتصال ویمكن ، آخرین بشخصین 

   بهم یتصل الذي األفراد أحد بواسطة المجموعة 

 -3-الشكل                                                1 ."مباشراً  اتصاال 

 ):شكل السلسلة(النمط الثالث  - 

 خط في األعضاء جمیع یكون النمط هذا وفي"

  بفرد المباشر االتصال منهم أي یستطیع ال حیث واحد،

  الذین األفراد أحد كان إذا إال ) بفردین أو (آخر 

   في یقع الذي الفرد أن مهمة،ویالحظ مراكز یمثلون 

 األكبر والتأثیر النفوذ یملك السلسلة )منتصف( وسط

 -4-الشكل                                           2."الوسطي منصبه في

 ):الشكل المتكامل(النمط الرابع - 

 أو التنظیم أفراد لكل یتاح النمط هذا في"

 فرد بأي المباشر االتصال ) الجهاز (المنظمة

 كل إلى یتجه هنا االتصال إن آخر بمعنى فیها،

 یؤدي النمط هذا استخدام أن غیر ، االتجاهات

 وٕالى المعلومات، توصیل عملیة في البطء إلى

  -5-الشكل                                        3 ."فیها التحریف زیادة إمكانیة

  

                                                             
  .23-22ص.مرجع سبق ذكره، بو شنبأ جمال محمد 1 

2
  .34،ص2003 االتصال  اجتماعمخبر علم : قسنطینة  . الجماھیري االتصالمدخل إلى  ،دلیو فضیل  
3
  .23ص.ذكره مرجع سبق،بو شنبأ جمال محمد   
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  ووسائلهاالتصال التربوي :ثانیا 

  :مفهوم االتصال التربوي .1

یزال یعاني من الضبابیة وعدم وضوح المرجعیة حتى داخل  مفهوم االتصال التربوي ما إن

األوساط العلمیة التربویة والتعلیمیة التي تمثل الساحة األساسیة للنشاط االتصالي التربوي ، وهو 

ومن بین هذه التعریفات  والتفسیر، التعریفذلك شانه شان المصطلحات التربویة التي یكثر فیها 

  :یلي  ما

عملیة  مشاركة في الخبرة بین شخصین أو :"حیث عرف االتصال في التربیة بأنه

تشكیل أو تعدیل  إعادةهذه الخبرة وتصبح مشاعة بینهم مما یترتب علیه  أكثر،حتى تعم

المشاركة في هذه العملیة ،أي أن عملیة  األطرافالمفاهیم والتصورات السابقة لكل طرف من 

أو تلقین معلومات ولكنها لقاء خبرتین حول موضوع الدرس ، وهي  إلقاءالتعلیم لیست عملیة 

 إماخبرة المعلم التي اكتسبها نتیجة مروره بمواقف متعددة أكسبته هذه الخبرة وخبرة الطفل التي  

 أنبرة المعلم ، ومن الضروري على المعلم  جزئیة ولكنها غالبا ال تساوي خ أومعدومة  أنها

 من خبرة المعلم بالتفاعل بینهما یهیئ الفرصة للطفل لینمي مجال خبرته حتى تشبه أو تقترب

 1."وهنا یتحقق االتصال 

االحتكاك المباشر بین  "هو الى أن االتصال التربوي وآخرونتیسیر الدویك  ویذهب

 2. "عالقات ایجابیة معه إقامة یه والمدرسة والمجتمع المحلي الذي توجد ف

والمعلومات التربویة من  األفكارعملیة نقل "نه أرف االتصال التربوي كذلك على كما یع

من  أو، أخرىمجموعة  إلىالمعلمین أو بالعكس أو من مجموعة من المعلمین  إلىالمدیر 

                                                             
  .197،ص2011عالم الكتب للنشر ،:القاهرة  ،مهارات االتصال والتفاعلحصة محمد ال مساعد،أحالم العقباوي، .  1
  .25،ص2006العالمیة للنشر، :الدار،شارع الملك فیصل،السعودیة  ، االتصال التربويأمیرة علي محمد،.    2
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الكتابي أو الشفهي مما  األسلوبلیمیة وبالعكس ،وذلك عن طریق  عالت اإلدارة إلىالمدرسة 

 1" وفلسفتها التربویة  ةسیؤدي في النهایة الى وحدة الجهود لتحقیق أهداف المدر 

ولیس اعتباطیا تحدد معالمه المؤسسة التربویة والمؤسسات  انه نشاط مقصود:"ویعرف كذلك    

 أو أمور أولیاء أوباحثین  أو إداریین أومن معلمین  إطارهاالتي المساندة لها ،والعاملون في 

طبقا لمنهج  وأهدافهومحتواه  آلیاتهالتربویة ،كما تحدد   األهدافغیرهم ، والتي تشترك معها في 

واالتصال  والتربیة  اإلعالمتشاركي تفاعلي ،یعتمد نتائج البحث العلمي في میادین علوم 

بشكل عام ،وذلك والمجاورة  األخرىواالجتماع بصورة خاصة ،والتطورات الحاصلة في المیادین 

  2." مع مراعاة خصوصیات الزمان والمكان وظروف البیئة التي یجري فیها هذا النشاط

ومن بین التعریفات المهمة لالتصاالت في مجال التربیة بصفة عامة واإلدارة التعلیمیة   

یؤثر تلك العملیة الدینامیكیة التي "بصفة خاصة تعریف هاني عبد الرحمان والذي عرفها بأنها 

فیها شخص سواء عن قصد منه أو غیر قصد على مدركات شخص أخر أو آخرین من خالل 

مواد ووسائل مستخدمة بشكل وطرق رمزیة ،ولهذا فان االتصاالت المدرسیة یمكن أن تعرف 

بأنها عملیة نقل وتبادل اآلراء والمعلومات والخبرات والتوجیهات في المدرسة بین األطراف 

 3".التعلیمیة واإلداریة بغرض المساعدة في تحقیق األهداف التربویة  المختلفة للعملیة

عملیة تعلیمیة تقوم بها المؤسسات االجتماعیة المدرسیة "ویرى علماء التربیة أن االتصال 

وغیر المدرسیة الن موضوعات التعلیم لیست كسلع التي یمكن نقلها من مكان ألخر أو یمكن 

دیا كما تنقل األشیاء إنما یتحقق التعلیم وتتم المشاركة في األفكار أن تنقل بین األفراد نقال ما

     4"والمهارات والعادات وما أشبه ،نتیجة عملیة تفاعل بین األفراد أي عن طریق عملیة االتصال

                                                             
    .73،ص2008دار غیداء للنشر،: ،ألردن ،عمان التربیة والتعلیمإدارة الجودة الشاملة في مصطفى نمر دعمس، .  1
2
  .65،ص2009، ،دار وائل للنشر :عمان،األردن  ، االتصال التربويحارث عبود ،.  

  .26،صمرجع سبق ذكره أمیرة علي محمد ، . 3
  .14ص ، مرجع سبق ذكرهغریب عبد السمیع غریب ،  . 4
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بأنه یعني نقل أو توصیل وتبادل  "في هذه الدراسةوأخیرا یمكننا تعریف االتصال التربوي  

التربویة والتعلیمیة بین العاملین في المجال التربوي لغرض تحقیق الفهم المعلومات واآلراء 

  ."المشترك والمتبادل بین المشرفین على هذه العملیة والقائمین بها فعال

أي هو العملیة المحددة التي یتم فیها توجیه رسالة لفظیة او غیر لفظیة ،تحمل خبرات  

خر أو من رموز وٕاشارات من طرف آل او او توجیهات او معلومات او أفكار او مهارات

  .مجموعة ألخرى داخل المدرسة 

  :أهمیة االتصال التربوي-2

تمثل عملیة االتصال أهمیة كبیرة في جمیع المؤسسات المختلفة بشكل عام   

،والمؤسسات التعلیمیة على وجه الخصوص،واالتصال التربوي متنوع فهناك اتصال داخلي على 

مستوى المؤسسة التعلیمیة كالذي یتم بین مدیر المدرسة والمعلمین ،وبین المعلمین بعضهم 

كالذي یتم بین مدیري المدارس بعضهم بعضا او بین مدیر   البعض ، وهناك اتصال خارجي

ولعل ابرز مبررات أهمیة "1،المدرسة وٕادارة التعلیم ،أو بین مدیر المدرسة وأولیاء األمور 

  2: االتصال في المجال المدرسي هو 

 .إنشاء عالقات ودیة وٕانسانیة بین أفراد األسرة المدرسیة  -

 .بطریقة فعالة تحقق أعلى كفاءة  تنظیم الموارد المادیة والبشریة -

 .توثیق وتطویر العالقة بین المدرسة والمجتمع المحلي  -

  .توجیه األفراد داخل المدرسة وتحفیزهم نحو تحقیق األهداف -

  .اتخاذ القرارات اإلداریة السلیمة والرشیدة  -

 "كفاءة االتصاالت اإلداریة داخل المدرسة تزید من قدرتها على تحقیق أهدافها -

                                                             
  .17،ص2010دار الفكر للنشر ، : األردن،عمان ، االتصاالت التربویة في المؤسسات التعلیمیةفاعلیة ینظر رافدة الحریري ،  1 

2 . MARIE DURU-BELLAT ،SOCIOLOGIE DE L'ECOLE ،PARIS : ARMAND COLIN, 2011،p86. 
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كما انه یساعد على تحقیق أهداف المدرسة من خالل المتابعة والتوجیه وتحدید " 

الواجبات والمسؤولیات لكل عضو من أعضاء أسرة المدرسة ،وهو أیضا یساعد المؤسسة 

  1 ".التعلیمیة او المدرسة على معرفة المستجدات التربویة واالستفادة منها ما أمكن وذلك 

ولالتصال التربوي أهمیة كبیرة في تحقیق األهداف وفاعلیة األداء التربوي وتخفیض تكلفة    

،فمن خالله یمكن خلق نوع من االستجابة تجاه التنظیم وربط أجزاء المؤسسة المدرسي  العمالة

  .وتعمیق مبدأ التناسق في األداء وهذا یمكن المدرسة من تحقیق الكفاءة والفاعلیة 

  :االتصال التربويوسائل  -3

تتعدد وسائل االتصال في المؤسسات التعلیمة ، ولكل وسیلة دورها في توصیل    

ومن أھم ھاتھ الوسائل ما .بین المدیر والمعلمین او بین المعلمین أنفسھم المعلومة أو الرسالة 

  :یلي

 بین التنسیق طریق عن التربویة العملیة في مهماً  دوراً  تؤدي وهي" : التربویة المجالس-أ

 هذه تكون وقد التربویة، القرارات اتخاذ عملیة في المشاركة طریق عن أو المختلفة األجهزة

 المشورة تقدیم مهمتها االستشاریة والمجالس ، نوعیة أو عامة أو تنفیذیة أو استشاریة المجالس

 الذي الشكل تحدید في إیجابیة مساهمة بأفكارها وتسهم ، المطروحة الموضوعات في والنصح

 یشترط فإنه عالیة كفاءة من المجالس هذه عمل طبیعة تتطلبه لما ونظراً  ، القرار علیه سیكون

 : المجالس هذه ومثل المتنوعة، الواسعة الخبرة ذوي المتخصصین من یكونوا أن أعضائها في

 أولیاء أو اآلباء مجالس المعلمین، مجالس ، المدیریات أو الوزارة مستوى على التخطیط مجالس

  2." وغیرها األمور

                                                             
1
  .99-98،ص2008،دار المناھج للنشر ،عمان ،األردن ، مھارات القیادة التربویة في اتخاذ القرارات اإلداریةرافدة الحریري، .  

2
دار الحامد للنشر : عمان.  االتصال القیادي في المؤسسات التربویةمحمد محمود  العودة الفاضل ، علي أحمد عبد الرحمن عیاصرة ، . 

  .67،ص2006والتوزیع،
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 أو معین، بعمل تكلف المتخصصین األفراد من مجموعة هي واللجنة" : التربویة اللجان -ب

 وقد ، دوریة اجتماعات صورة في عادة نشاطاتها وتمارس محددة، بمسؤولیة القیام إلیها یوكل

 1".مؤقتة أو دائمة تكون وقد تنفیذیة أو استشاریة اللجان هذه تكون

 : التربویة اللجان ممیزات أهم من وٕان   

  .القرار باتخاذ واحد شخص انفراد وعدم القیادة جماعیة -

 .المختلفة اإلداریة والمستویات األجهزة بین التنسیق -

 إلى للوصول السبیل یمهد مما مختلفة نظر وجهات من المشكلة أبعاد على الضوء إلقاء -

  .بشأنها سلیم قرار

 في.متخصصة ومعرفة عالیة خبرة من األعضاء به یسهم بما للموضوع العلمیة الدراسة -

 .المشاكل وتحلیل دراسة

 : عیوبها أما

 .منها والتهرب وتجزئتها المسئولیة تشتت -أ

 تكون قد والتي المتطرفة الحلول عن وتبتعد الوسط حلول هي إلیها تصل التي الحلول - ب

 .مفیدة

 .االتفاق وعدم والمداوالت المناقشات لكثرة العمل في الشدید البطء -ج

 المجاملة عن بعید سلیم شكل ب تشكیلها یتم لم إذا وخاصة ، األعضاء بعض سلبیة -د

 .والمحسوبیة

  2 .اللجان أعضاء على تصرف التي النفقات كثرة -ه

  :المقابالت-ج

 تختلف نهاوأل ، لوجه وجها تكون ما عادة انهأل االتصاالت وسائل أوضح من تعد والمقابلة"    

 مع عادة تعقد ولذلك ، والتفاهم والتحلیل والرد األخذ بجانب تمتاز انهأ في األخرى الوسائل عن

                                                             
  .117،ص2007دار الحامد للنشر ،:عمان .  االتصال المؤسسي في الفكر التربويعلى العیاصرة ،.دختام العناتي ، .  1
2
  .40-39ص.مرجع سبق ذكرهأمیرة على محمد، ینظر.  
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 والخطط الموضوعات مناقشة تتم وبذلك ، وظروفه موقفه حسب كل ، والمدیرین الرؤساء

 1 :التالیة األمور مراعاة یجب غرضها وتحقق المقابلة تنجح وحتى الغامضة، واألمور

 أسئلة له یقدم وال ، یقبله الذي الجانب من یأتیه وأن ، أمامه الذي الشخص وتقدیر احترام  -

 .والمواقف األسئلة هذه مثل یتحاشى أن یجب بل ، صعبة مواقف في یضعه أو محرجة

 إجاباته وقیمة بقیمته یحس الشخص یجعل وأن ، والمرح والبساطة الهدوء طابع یستخدم أن  -

  .بجدیة إلیه یصغى وأن ،

 عن الخروج وعدم ، األسئلة في والبساطة ، الكالم وعذب ، االستحسان جمل یقدم أن  -

 ، االعتبار بعین سیؤخذ كالمه وأن ، لخدمته یسعى وأنه ، المتكلم مقاطعة وعدم ، الموضوع

  .لآلخرین یقدمها خدمات هو إنما كالمه وأن ، مقابلته من استفاد وأنه

ورغم أن المقابلة سهلة من جانب إلى أنها صعبة من جوانب أخرى لحاجتها للقائد الكفء ذو   

   ."خبرة واسعة إلدارة مثل هاته المقابالت 

  :االجتماعات. د 

تلعب االجتماعات دورا هاما في اإلدارة التربویة فهي من الوسائل األساسیة الضروریة "

 ما إذا الفعال أثرها اعاتماالجت لهذه ویكون"، 2 "المدیر لإلشراف اإلداري التي ال یستغني عنها

 ومقدرة اإلشراف فعالیة زیادة في منها الحقیقي الغرض تؤدي بحیث وتوجیهها تنظیمها ُأحسن

 األفكار وتناول البناء التعاوني للتفكیر الفرصة تتاح وفیها المدرسي، البرنامج وتحسین المدرسین

 تتناول أن االجتماعات إعداد في مراعاته ینبغي ما وأول والبرامج، الخطط ووضع واآلراء

 ومناهج ومرافق وعاملین ومدرسین طالب من عامة بصورة المدرسة تهم التي الموضوعات

 كل فیه ویشترك االجتماع قبل مسبقاً  إعداده یتم أعمال جدول اجتماع لكل یكون وأن وغیرها،

 أو نهایته في أو المدرسي الیوم بدء قبل تتم قد واالجتماعات ، التدریس هیئة وأعضاء العاملین

 لالجتماعات دائم بمحضر االحتفاظ ویستحسن ، لالجتماع معینة فترة تخصص بحیث خالله

                                                             
  68ص.مرجع سبق ذكره، االتصال المؤسسي في الفكر التربوي ،علي عبد الرحمن عیاصرة .. 1
2
  .71ص.مرجع نفسھ .. 
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 جمیع علیه ویوقع فیه دار وما ومكانه االجتماع وتاریخ المجتمعین أسماء فیه یسجل المدرسیة

  1." االجتماع في المشتركین

  :وحتى تكون االجتماعات ناجحة یجب أن     

 .یحدد جدول األعمال مسبقا ویشارك في اإلعداد المشاركین  -

 .إتاحة الفرصة لتناول وجهات النظر بین قائد االجتماع واألعضاء  -

  2.إن یسود االجتماع جو األلفة واالحترام المتبادل وحسن االستماع أثناء المناقشة -

    :التقاریر -ه  

 األعلى، اإلداریة المستویات إلى والمعلومات واألفكار المعارف نقل في كبیر بدور وتقوم  

  :3 یلي ما التقاریر كتابة عند یراعى أن ویجب

 الهیئة أو الفرد منها یستفید التي الضروریة والبیانات المعلومات على تقتصر أن -أ

 .التقریر إلیها المرسل

 .الطنان اإلنشائیة العبارات استخدام عن والبعد والتحدید والبساطة بالوضوح تتسم أن - ب     

 .األلفاظ استخدام في والموضوعیة بالدقة تلتزم أن -ج     

 وتظهر ، بوضوح المشكلة تبرز متكاملة منظمة بطریقة معروضاً  لتقریر ا یكون أن -د      

 .وأبعادها عناصرها

 في التقریر أن یعني وهذا هدامًا، سلبیاً  ال ءابنا ایجابیاً  نقده في التقریر یكون أن -ه     

  .واإلصالح العالج إلى یشیر أن ینبغي المآخذ أو للعیوب عرضه

  :لوحة اإلعالنات  -و

ن العدید من المدارس تستخدم لوحة اإلعالنات لتوصیل المعلومات والبیانات والتعلیمات إ"

مكان بارز للجمیع وتكون أخبارها  اإلعالنات فيإلى العاملین بها ویجب أن توضع لوحة 

   . 4"متجددة ویجب اخذ موافقة المدیر قبل نشر أي إعالن على هذه اللوحة

  
                                                             

1
  .199ص.مرجع سبق ذكرهحصة محمد ال مساعد ،. 

  .144-143،ص1997, المكتب الجامعي الحدیث  : اإلسكندریة. ووسائله في المجتمع الحدیث االتصال، خلیل الجمیلى خیري.  2

3
  .65ص.2001, دار وائل : األردن. االتصال التربوي واإلنساني، الرحیم نصر اهللا مبادئ عمر عبدینظر . 

  .87،ص2011, للنشر والتوزیع المستقبل : األردن ،دراسة تربویة: اإلدارة واإلشراف التربوي ، محمد صالح ابراهیم . 4
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  :اإلذاعة المدرسیة - ز

تعتبر اإلذاعة المدرسیة من أدوات االتصال التربوي السهل والسریع في توصیل األخبار "    

في المدرسة ،وهي وسیلة اتصال یمكن لمدیر المدرسة والمعلومات واآلراء والتوجیهات للعاملین 

  1."أن یوظفها لالتصال بالعاملین  لتبلیغهم األمور الهامة في وقت واحد

  :مجلة المدرسة  -ح

وهي مجلة تصدرها المدرسة في نهایة كل عام وتحتوي على أخبار المدرسة والمعلمین "   

ونشاط الطالب ،ویشارك فیها مدیر المدرسة والمعلمین وبعض التالمیذ مما یرفع من روحهم 

المعنویة ویجعلهم یشعرون بأنهم أسرة واحدة تنمي لدیهم شعور االنتماء واالعتزاز نحو المدرسة 

  2. "ومن بین من یوزع علیهم هذه المجلة أعضاء المجتمع المحلي .والفخر بها 

  :أنواع االتصال التربوي -4

یمكن تبویب االتصال اإلنساني والتربوي في ،حیث  لالتصاالت وتصنیفات أنواع عدة توجد   

 :عدة أنواع نوجزها كما یلي

 :األسلوبأنواع االتصال حسب .4-1

   :اللفظي االتصال -أ

 إلى المرسل من الرسالة النتقال وسائالً  والكلمات األلفاظ من یتخذ الذي االتصال وهو" 

 المرسل بین والحدیث الكالم طریق عن ویتم الشفوي، االتصال :نوعان وهو المستقبل،

  .3"الكتابة طریق عن متی الكتابي واالتصال والمستقیل،

 

                                                             
  .154ص.مرجع سبق ذكره، مھارات القیادة التربویة في اتخاذ القرارات اإلداریة ،رافدة الحریري .   1
2
  .200ص.مرجع سبق ذكرهحصة ال مساعد،.  

دراسة میدانیة في مدارس مدینة دمشق "الذاتیة اتصال المدیر بمعلمیه من وجهة نظر المعلم وعالقتها بكفاءة المعلم مهارات" كابور هند.3 

  .291،ص  2010ملحق  26– المجلد –شقدم جامعة مجلة"أساسي تعلیم -الحلقة األولى-الرسمیة
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   :اللفظي غیر االتصال - ب

 هذا المرسل یستخدم وقد المسموعة، أو المقروءة الكلمة مادته تكون ال الذي االتصال وهو"     

 ومن الكتابي، أو منه الشفوي سواء اللفظي، االتصال مع جنب إلى جنباً  االتصال من  النوع

 حالة أو معین، موقف عن للتعبیر الید حركة المرسل یستخدم حیث األیدي :االتصال هذا أنماط

 دالالت لها الحركات هذه كل بالقدم، الضرب أو الرأس، كحركة الجسم وحركة ینة،عم انفعالیة

 عن ومعبراً  للمعنى، نقالً  الجسم أجزاء أكثر یعتبر الذي والوجه المستقبل عند بالغ وأثر ثابتة

  عكس على قادر الوجه أن االتصال خبراء أحد ویذكر واالنفعاالت، المشاعر

  .1"مختلف تعبیر)(250.000

  :  حسب طبیعة التنظیم اإلداريأنواع االتصال .4-2

  : الرسمیة االتصاالت.4-2-1

یتكون هذا النظام االتصالي من قنوات ووسائط لالتصال ،واالتصاالت الرسمیة هي تلك    

 خالل من تحصل التي االتصاالت وهي االتصاالت التي یتضمنها  التنظیم الرسمي للمنظمة ،

 االتصال على ،ویغلب المكتوبة والقرارات اللوائح بموجب والمعتمدة الرسمیة السلطة خطوط

 الشخصي االتصال أكان سواء ،) لوجه وجهاً ( المواجهي أو الشخصي االتصال أسلوبالرسمي 

 من جماعیاً  االتصال كان أو ، المدیر مع أو العمل في الزمالء بین والمحادثة كالحوار ثنائیاً 

 والمنظمات المؤسسات في الرسمي االتصال أهمیة وتزداد . األقسام واجتماعات اللقاءات خالل

 وأننا خاصة معهم، لالتصال فعال مناخ وتوفیر بالجمهور صالتها تعمیق إلى تسعى التي

 والمعلومات الرسائل لنقل مفتوح اجتماعي كنظام المؤسسة تعمل حیث المؤسسات عصر نعیش

  2. )أخرى مدارس مع( خارجیة تكن وقد)المدرسة داخل(داخلیة تكون وقد .جمهورها وٕالى من

   

                                                             
1
  . 31،ص2009المجموعة العربیة للتدریب والنشر ،:مصر ،القاھرة . مھارات االتصال الفعال مع االخرینمدحت ابو النصر ،.  

2
  . 27،ص2009دار كنوز المعرفة للنشر،:عمان".االتصال مع اآلخرین "مھارات االتصال ینظر حسین جلوب ،. 
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 1 : التالي النحو على أنواع ثالثة إلى تقسم عامة بصفة وهي 

 : إلى وتنقسم : العمودیة االتصاالت:األول 

 : نازلة اتصاالت   - أ

 مختلف إلى المدرسة مدیر من( أسفل إلى التنظیم أعلى من تتدفق التي االتصاالت وهي     

 األوامر نقل إلى دفتهو ،)ألخ…ومستخدمین وموظفین معلمین من المدرسة في العاملین

 مثل االتصال، في المألوفة الصیغ من بالعدید عادة وتتم ، والقرارات والتوجیهات والتعلیمات

 هذا في العكسیة التغذیة تكون ما وغالًبا ، الجماعیة، واللقاءات والمنشورات یملوالتعا المذكرات

 .منخفضة االتصاالت من النوع

 : صاعدة اتصاالت   - ب

 الخطط تنفیذ نتائج وتضم ، المدیر إلى المدرسة في العاملین من الصادرة االتصاالت وهي    

 االتصاالت هذه تحقق وال ، واآلراء والمالحظات التنفیذ في والصعوبات المعوقات وشرح

 المدیر وبین بینهم الثقة من معینة درجة بوجود العاملون شعر إذا إال المطلوبة األهداف

 عن االتصاالت هذه وتعزز ، التطویر إلى الهادفة واآلراء المقترحات الستیعاب الدائم واستعداده

  . وغیرها المقترحات صنادیق طریق وعن المدیر قبل من المفتوح الباب سیاسة طریق

 : األفقیة االتصاالت:الثاني

 مثل (المتقابلة المستویات في الجماعات أو األفراد بین تتم التي الجانبیة االتصاالت وهي    

 من النوع هذا ویعزز ، )البعض ببعضهم المدرسین أو آخر بمدیر المدرسة مدیر اتصال

 : على ركز ما ذا خصوًصا المختلفة اإلداریة المستویات بین التعاونیة العالقات االتصاالت

 واالحتكاكات الصراعات حدة من والتقلیل المشكالت وحل ، المعلومات وتبادل ، العمل تنسیق

  . العاملین بین التعاون صالت ودعم ،

 

                                                             
1
  .111- 110ص.مرجع سبق ذكره، فاعلیة االتصاالت التربویة في المؤسسات التعلیمیة ،الحریريینظر رافدة . 
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 : المحوریة أو المتقابلة االتصاالت:الثالث

 مثل ( تنظیًما لهم تابعة غیر إدارات في العمل وجماعة المدراء بین االتصاالت وهي      

 أنشطة بأعضاء المدرسة في نشاط رئیس أو أخرى مدرسة في بمدرسین المدرسة مدیر اتصال

 في التقسیمات مختلف بین الجاریة التفاعالت االتصاالت من النوع هذا ویحقق، ) أخرى

  . التنظیمیة الخرائط في االتصاالت من النوع هذا یظهر ال وعادة ، المدرسة

 : الرسمیة غیر االتصاالت.4-2-2

 واإلجراءات اللوائح تتضمنها وال رسمیة غیر بوسائل تنشأ التي االتصاالت وهي"     

 حفالت في المعلومات تبادل ( االجتماعیة والعالقات الشخصیة الصالت تحددها وٕانما الرسمیة

 وقد الرسمیة باالتصاالت قیاًسا بسرعته االتصاالت من النوع هذا ویمتاز ، )الشكاوي ، العشاء

 ویتسم ، المعلومات نقل في الوقت من % 75 من أكثر یختصر أنه إلى البحوث بعض أشارت

  1"الشفهیة االتصال وسائل على باعتماده

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .34،ص2004, الدار الجامعیة  : اإلسكندریة .االتصالكیف ترفع مھاراتك اإلداریة في  ،أحمد ماھر.  1
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  معوقات االتصال:أوال

تواجه عملیة االتصال في كافة المجاالت معوقات  قد تعیق او تعطل استمراریة     

على الرغم من اتفاق العلماء .المرغوب حدوثه  التأثیر إحداثتحد من  أوعملیة االتصال 

 األفرادواالتجاهات بین  األفكارعلى تبادل  تأثیرهامعوقات االتصال وخطورة  أهمیةعلى 

، ومن أخر إلىیختلفون في تحدید معوقات االتصال من مجال  أنهم إالوالمنظمات ، 

،وكذلك تختلف تصنیفات وتقسیمات تلك  ألخرى،ومن بیئة أخرجهاز  إلىجهاز 

كاتب لطبیعة ومضمون هذه  ،حسب نظرة واهتمام كل ألخرالمعوقات ،من مكان 

  :یلي المعوقات،ومن بین هذه التصنیفات ما

 :معوقات شخصیة 1-

المرسل والمستقبل من عملیة  إلىویقصد  بها مجموعة المؤثرات التي ترجع      

الفروق الفردیة  إلىعكسیا ونعزو هذه المعوقات بصفة عامة  أثرااالتصاالت وتحدث فیها 

یختلفون في حكمهم وفي عواطفهم وفي مدى فهمهم لالتصال  األفرادالتي تجعل 

  :یلي  واالستجابة له ،ومن هذه المعوقات ما

إدراك المرسل الخاطئ للمعلومات التي یرسلها وبالتالي وهي ":تباین اإلدراك -

إدراكه  أومحتویاتها  إلىاختالف إدراك وفهم اآلخرین لها وعدم انتباه مستقبل الرسالة 

 إلىنتیجة اختالف الفروق الفردیة والبیئیة  اإلدراكتویاتها وبالتالي یؤثر تباین الصحیح لمح

الكلمات المتضمنة في الرسالة قد تكون  أنكما , مختلف المعاني التي یعطونها لألشیاء 

 1. "األخرلها دالالت ومعاني مختلفة لكل شخص عن 

                              
 .71،صمرجع سبق ذكرهعلى عیاصرة ،محمد محمود الفاضل،  1
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یولهم وقدراتهم یجعل الناس في رغباتهم واتجاهاتهم وم اختالف" :الفردیةالفروق -

في إدراك الرسالة وفهمها ،فكلما زادت القدرة على إدراك وفهم الرسالة كلما هناك تباینا 

 1 ".نجحت عملیة االتصال والعكس صحیح

قد تكون الطریقة التي یستجیب بها األشخاص المختلفون ": المتلقي خصائص-

 والتجارب التعلیم منهاتماما ألسباب أو دوافع شخصیة مختلفة  لنفس الرسالة متباینة

 موضوع حول مختلفتین بیئتین من شخصین فعل رد یختلف ذلك على وبناء ، السابقة

  2."وتفسیرها الرسالة رموز فك في الشخصیة الدوافع تؤثر كما ، واحد

درجة  إن تدفق المعلومات بین الرئیس والمرؤوسین یحددها": معوقات نفسیة -

استعداد الرئیس لتقبل أو رفض أراء المرؤوسین ،فالرئیس الذي یتضجر  ویضیق من 

 3."االتصاالت مرؤوسیه یجعلهم یحجمون عن تزویده بالمعلومات

في االتصال یعیق عملیة االتصال لما فیه عبئ  اإلفراط إن":في االتصال اإلفراط-

  4. "على المتصل وقد یفوق طاقته االستیعابیة

یقوم الفرد باستیفاء كل عناصر  " :القصور وعدم الخبرة في مهارات التحدث -

الموضوع عند الحدیث من حیث المحتوى ،ولكنه یفشل في استخدام حركاته وصوته 

كذلك المبالغة في االتصال حیث  بصورة تضمن وصول الحدیث للمستهدفین وٕادراكهم له،

ن الموضع الواحد عدة مرات مما یفقد یقوم الفرد باالتصال باآلخرین في كل شيء وم

 . 5 "عملیة االتصال أهمیتها وتأثیرها في كال الحالتین

                              
 .748ص،2000, دار المعرفة الجامعیة: اإلسكندریة ، مدخل وظیفي: إدارة األفراد بالمنظمات  ، عبد الغفار حنفي  1
  .366،صذكرهمرجع سبق ،سیزالفي ووالس  2
 .59،ص2007 ،دار الفكر: عمان  ،مدخل نفسي اجتماعي لإلدارة التربویة:   اإلداريالسلوك  ،محمد علي شمس الدین  3
 .81،صمرجع سبق ذكرهأمیرة على محمد ،   4
 .65،ص2009, دار المجموعة العربیة: القاهرة  ،مهارات االتصال الفعال مع اآلخرین،مدحت أبو النصر   5
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الرغبة في االتصال والمشاركة في التفاعل مع  إن":عدم الرغبة في االتصال-

لذا فان انعدام تلك الرغبة یحول دون فعالیة 1 ،"من مقومات االتصال الناجح اآلخرین

  .االتصال 

  :تنظیمیة  معوقات 2- 

 وأسالیب وأهدافهاالتي تظهر نتیجة  لطبیعة تنظیم المنظمة  وسیاستها  هي المعوقات     

ومن تحدید .یعة نشاط المنظمة طبقا لطبستخدمها النجاز المهام والواجبات العمل التي ت

لالختصاصات والمسؤولیات أمام العاملین وتوضیح لخطوط السلطة والمستویات التنظیمیة 

ن مدى مركزیة اتخاذ القرارات ومستوى العالقات الرسمیة بین أفراد التنظیم وأسلوب ،ویعی

تدفق المعلومات والبیانات ،فان فعالیة االتصال تتوقف على مدى مرونة وتحدیث الهیاكل 

  :المعوقات التنظیمیة التي تحول دون فعالیة االتصال أبرزوفیما  التنظیمیة،

انخفاض  إلىتتعدد أوجه القصور التي تؤدي : انخفاض كفاءة الهیكل التنظیمي- 

عدم وجود هیكل تنظیمي یحدد  إلىوربما یرجع أوجه القصور هنا "الهیكل التنظیمي،كفاءة 

 اإلداریةبوضوح مراكز االتصال وخطوط السلطة الرسمیة في المنظمة،مما یجعل القیادات 

مع  أهدافهفي  األحیان،الذي ال یتفق في كثیر من  تعتمد على االتصال غیر الرسمي

 2."التنظیمیة األهداف

كلما كان حجم المؤسسة كبیرا تعقدت عملیة االتصال وتطلبت ":المؤسسةحجم -   

نظاما خاصا لالتصال ووسائل متماشیة مع كبر حجم المؤسسة ،ویتفاوت حجم 

المؤسسات فیوجد منها المؤسسات متعددة الفروع في المستوى القطري أو المستوى العالمي 

عیة بحیث یضمن وهذه الوضعیة تتطلب أیضا نظاما لالتصال یتناسب مع هذه الوض

 3."المرونة وسهولة انسیاب وتبادل المعلومات وفعالیة تسییرها 

                              
 .78،صسبق ذكرهمرجع ، أمیرة على محمد.1 

 .2008،134 ،دار أسامة: األردن ، السلوك التنظیمي اإلداري، عامر عوض 2
  .73،صمرجع سبق ذكرهناصر قاسیمي ،. 3
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یترتب على عدم وضوح سیاسة  االتصال تبني  ":عدم وضوح سیاسة االتصال- 

سیاسة باب المغلق :بعض القادة  اإلداریین سیاسات خاطئة تجاه عملیة االتصال مثل 

ن القادة والمرؤوسین بما یعوق تدفق بی أوهذه تشكل حاجزا بین العاملین وزمالئهم 

كما ان عدم وجود سیاسة واضحة لدى المنظمة تعبر عن رؤیتها ألهمیة 1 ."المعلومات

االتصاالت ودورها في تحقیق المهام التنظیمیة واألهداف المرغوبة ،وكذلك عدم تحدید 

ساعد قنوات االتصال وأسالیبه یشكل صعوبة تحول دون تحقق فعالیة االتصال  حیث ی

سلبیة لدى العاملین والقیادات تجاه االتصال مما لو كانت  أكثرذلك في تكوین اتجاهات 

 . هناك سیاسة واضحة ومحددة لالتصال

تعدد مسؤولیات المدیر تعد إحدى عقبات الهیكل  " :تعدد مسؤولیات المدیر- 

زیادة حجم التنظیمي في االتصاالت ،نظرا لتأثیرها على أسالیب وطرق االتصال ،فنتیجة 

فانه  العمل باضطراد وشعور المدیر بعدم القدرة على  انجاز العمل في الوقت المحدد،

یقلص من عملیات االتصال لتوفیر الوقت الذي یستغرقه في انجاز العمل مما یؤدي إلى 

 2."تسرب المعلومات نتیجة عدم ارتیاح المسؤولین  لألضرار الناجمة عن قلة االتصاالت

 وثیقاة العاملین ترتبط ارتباطا اءخبرات وكف أنحیث " :وكفاءة العاملین قلة خبرة-   

العاملین حدیثي العهد بالعمل لدیهم خبرات قلیلة  أنالعمل من حیث  قدمأو بحداثة 

بالمقارنة مع القدامى، كذلك فإنهم ال یتمیزون بالكفاءة عند التحاقهم بالعمل وحتى وان 

 یعة المناخ التنظیمي والتقنیات المتبعة في كل جهازتوفرت لدیهم بعض الخبرات الن طب

 إلى  التي یسعى األهدافوكذلك  .و منظمة سوف تختلف تبعا لطبیعة العمل بالجهاز

ولذلك كان من الضروري التعرف على خبرات وكفاءة العاملین عند التحاقهم  3 ".تحقیقها

                              
 .85،ص 2000, الكتاب الجامعي: العین  ،التنظیمي االتصال ،الجوهر محمد ناجي  1
 .136،صمرجع سبق ذكرهعامر عوض،  2
 .78،صمرجع سبق ذكرهأمیرة على محمد،   3
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الذي یعملون فیه كذلك  من مدى مالءمة تلك الخبرات للعمل بالجهاز والتأكدبالعمل 

  .في تلك المؤسسة األداءالسعي نحو تطویر تلك الخبرات بغیة تحقیق كفاءة 

 في الموجودة العوامل مجموعة إلى ترجع والتي ":المحیطة بعملیة االتصال  ةالبیئ- 

 وسوء الحرارة درجة ومنها ، خارجها أو المنظمة داخل سواء الفرد فیه یعیش الذي لمجتمعا

،وحیث أن المنظمة تعد نظاما ) البعیدة المسافة ، األصوات( الضوضاء ووجود التهویة

،حیث تمارس 1مفتوحا فإنها تتأثر بكافة الظروف البیئیة المحیطة بها بدرجات متفاوتة 

) بیئة العمل(وتأثیرات داخلیة  )البیئة المحیطة (المنظمة أنشطتها تحت تأثیرات خارجیة 

إیجابا في عملیة  أوویؤدي تفاعل عوامل  البیئة الخارجیة والداخلیة إلى التأثیر سلبا 

 .االتصال 

ودائما یؤدي ضیق , یشكو المدیرون من أن الوقت هو أندر الموارد  : ضغوط الوقت- 

جوء إلى تقصیر ویعزي ضیق الوقت إلى الل", الوقت إلى تحریف المعلومات المتبادلة 

قنوات االتصال الرسمیة كان یصدر المدیر أمرا شفویا ألحد الموظفین النجاز عمل معین 

بحجة انتهاء فترة الدوام ومن ثم ال یسجل هذا األمر في السجالت الرسمیة لتحدد من 

الموظف بسبب ضیق الوقت قد ینفذ هذا األمر بشكل  أن إلىإضافة , خالله المسئولیات 

  2. "ال في ذهن المدیرلم یكن أص

  ثقافیةمعوقات اجتماعیة  -3

 یعیش التي والبیئة لألفراد االجتماعیة التنشئة إلى المعوقات من النوع هذا ویرجع     

وذلك انه  ، والمعاییر القیم ویتضمن خارجه، أو التنظیم داخل كانت سواء الشخص فیها

معتقداتهم وقیمهم أفكارهم و للمعلومات التي تتعارض مع  وٕادراكهمتفسیراتهم  عاملون فيقد یتجاهل ال

یسبب الفهم المختلف للرسائل ویشكل  هو ما اإلدراكي االنتقاءوثقافاتهم المختلفة ،وهذا 

                              
  . 78، صسبق ذكرهمرجع أمیرة على محمد،   1
  .369ص ،مرجع سبق ذكره ،سیزالفي ووالس  2
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نذكر ه المعوقات ومن بین هذ .یة الثقافیة لالتصاالتعائقا مهما من المعوقات االجتماع

  :يیل ما

 االتصال في المستخدمة موعاتلمجا ابرز نم اللغة تعتبر" : المشكالت اللغویة- 

 االتصال في االستخدام الشائعة الكلمات من كثیر أن في تكمن هنا المشكلة أن حیث

 بحیث متعددة ومعان عبارات للكلمة تكون فقد المختلفین، لألشخاص مختلفة معان تحمل

ففهم معاني الكلمات المستخدمة في االتصاالت من العوامل  ،مختلفة تفسیرات تحمل

ن اآلخرین یقع فیه الفرد عادة هو افتراضه ا الهامة المرتبطة بفعالیة االتصال والخطأ الذي

یفهمون معنى كلماته  طالما هو یفهمها، وهذا افتراض غیر صحیح ، فالكلمة الواحدة 

لك االختالف بسبب اختالف المستویات ویرجع ذ تعني أشیاء مختلفة بالنسبة لألفراد

التعلیمیة لألفراد والى المناطق الجغرافیة التي یأتي منها األفراد واختالف لغاتهم ولهجاتهم 

و إضافة إلى ذلك , وهذا مصدر أساسي من مصادر تعویق االتصاالت وعدم فعالیتها 

لذلك یجعل الرسالة فان استخدام بعض األفراد لكثیر من الكلمات في رسائلهم دون حاجة 

  1. "تزداد تعقیدا أو یصعب فهمها من جانب المستقبل لها

 وٕاهمال الرسالة من جزء سماع إلى الناس یتجه حیث" :اإلدراك االنتقائي -     

 یتجه لذلك المعرفي التناقض حدة تجنب إلى الحاجة منها أسباب لعدة األخرى المعلومات

 من فیهم رسخت التي المعتقدات مع تتعارض التي المعلومات عن النظر غض إلى الناس

فالمستقبل یمیل غالبا إلى قراءة أو سماع ما یتوافق مع قیمه واعتقاداته واتجاهاته و ،  قبل

القیم واالتجاهات أي تضارب  اإلطار  إهمال أي معلومات تتضارب أو تتعارض مع هذه

واالتجاهات والقیم والخلفیة المرجعي بین المرسل والمستقبل بسبب اختالف الشخصیة 

 2."والخبرة والثقافیة العلمیة

                              
  . 366ص ،مرجع سبق ذكره ،سیزالفي ووالس . 1
  . 367ص ،مرجع نفسھال  2
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تؤدي اتجاهات العاملین دورا مهما في عملیة االتصال ":ات السلبیة اهاالتج- 

فاتجاهات المرسل نحو الموضوع الذي یقوم بنقله ،نحو مستقبلي الرسالة  ونحو وسیلة 

،وهذه االتجاهات 1"المؤثرة في تحقیق فعالیة االتصال  األساسیة األموراالتصال ذاتها من 

كل وجهات نظر متباینة تؤثر في تحدید سلوك العاملین وتصرفاتهم واالتجاهات السالبة شت

تحول تلك االتجاهات السالبة  ،وغالبا ماهات نظر وعارضة لشخص أو موقف تعني وج

 .فعالیة االتصال دون

وتفضیل العمل الفردي وعادة ما یعود ذلك  آلخرینایتمثل في البعد عن " :االنطواء - 

،أو لعدم  اآلخرینبینه وبین  واالتجاهات المعتقداتو  االختالف الموجود في القیم إلى

وهذا السلوك یتناقض مع 2، "عدم الرغبة في العمل الجماعي أوالرغبة في االحتكاك ،

 .ة بین أطراف االتصالعملیة االتصال التي تقوم على العالقات المتبادلة والمتفاعل

العملیة االتصالیة واتخاذ القرارات  فعالیة أنمما ال شك فیه ":المعلومات إدارةافتقاد - 

لذا فان المنظمات في اشد 3،یتوقف على كمیة المعلومات والبیانات المتاحة و المتوفرة

الحاجة إلى جمع المعلومات والبیانات الالزمة للتخطیط ومعرفة اتجاهات العاملین 

،وعدم وجود مثل هذه العملیات سوف تعوق فعالیة  واحتیاجاتهم والمشكالت التي تواجههم 

  .االتصال

  

  

  

  

                              
  .61،صمرجع سبق ذكره ،محمد علي شمس الدین  1
  275،ص1989الدار الجامعیة ،:القاهرة  ،في المنظماتالسلوك االنساني أحمد صقر عاشور،  2
  .85،ص2011, المستقبل للنشر والتوزیع : األردن ،دراسة تربویة: اإلدارة واإلشراف التربوي  ، محمد صالح إبراهیم  3
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  التربوي وتقییمه األداءماهیة :ثانیا 

  :وي مفهوم األداء الترب - 1      

من معاجم اللغة یتضح أن األداء مصدر للفعل أدى :  لألداء المعنى اللغوي  

األداء هو "قام به، وتشیر بعض الكتابات إلى أن : ،وأدى الشيء"قضاه:أدى دینه"ویقال

 1.أداء مهارة ،القدرة على عمل شیئ ما ، أداء العمل 

 :تعددت تعریفات األداء حیث :  المعنى االصطالحي  لألداء

 إلىعمل ما اسند  أوهو تنفیذ أمر واجب " عرف احمد زكي ومحمد كامل األداء -

 . 2" شخص أو مجموعة للقیام به 

 به یقوم ما هو السلوك أن "یرى إذ  األداء على الضوء جلبرت توماس ویلقي -

 السلوك بین التفاعل وهو األداء ،أما بها یعملون التي المنظمة في من أعمال األفراد

  3."معا تحققت التي والنتائج السلوك مجموع واإلنجاز،أي السلوك أنه مجموع أي واإلنجاز،

 المكونة المهام وٕاتمام تحقیق درجة " أنه على كذلك األداء تعریف ویمكن -

 لبس یحدث ما وغالبا الوظیفة متطلبات الفرد بها یحقق التي یعكس الكیفیة وهو.للوظیفة

 على فیقاس األداء أما المبذولة الطاقة إلى یشیر فالجهد ، والجهد األداء بین تداخل أو

 4."النتائج أساس

 عمله منها یتكون التي المختلفة والمهام باألنشطة الفرد قیام "  :وعرف أیضا على أنه

 لها والعملیات المرافقة اإلنتاجیة العملیات أثناء مهامهم العاملون یؤدي بها التي والكیفیة

 5"الكیفیة و الكمیة التحویلیة واإلجراءات وسائل اإلنتاج باستخدام

                              
  .26،ص14،دار صادر ،بیروت ،المجلد  لسان العربابن منظور ،.  1
،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندریة،  مصطلحات القوى العاملةمعجم احمد زكي بدوي ، محمد كامل مصطفى ،. 2

  .166،ص1984
  .175،ص2005،الدار الجامعیة ،مصر ، الموارد البشریة من الناحیة العلمیة والعملیةصالح الدین عبد الباقي ، . 3

4 . J.Barraux , entreprise et performance globale , évaluation et pilotage , édition économica , 2000 .p120. 

  .23،ص2011 ،الیازوري  :  عمان ،تحسین فاعلیة األداء المؤسسي من خالل تكنولوجیا المعلومات ،وصفي عبد الكریم الكساسبة 5
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فیختلف  تربويال األداء أما ، عام بشكل األداء لمفهوم بالنسبةه التعاریف هي هذ      

مفهومه بحسب اختالف وجهة النظر إلیه على أنه أداء یقوم به المعلم فقط أو أداء یشترك 

  : فیه المعلم والتلمیذ

أثناء عملیة التعلم داخل حجرة  فيتؤدى  التيالممارسات :"بأنه فیعرفه المفتى  -أ 

  1".أداء التلمیذ ؛ لتعدیله ، وبالتالي تیسر حدوث التعلم  فيالدراسة بقصد التأثیر المباشر 

السلوك الذي یقوم به المعلم  أثناء التدریس :" انه على األداء التربوي یعرف كذلكو -ب

   ."قام به من إعداد لهذا الموقف  لموقف التعلیمي ، وماداخل ا العقلي، وهذا یشمل أداءه 

بأنه مجموع العملیات واإلجراءات واألسالیب التي یقوم بها المعلم : " وعرفه البعض-ج

 2".أثناء التدریس ، وهى تشكل فى مجموعها نمطًا ممیزًا لسلوك المعلم في التدریس 

مجموعة من االستجابات التي یأتي بها الفرد فى موقف : " بأنه وهناك من یعرفه- د

األداء (وبذلك یكون "معین ، وتكون قابلة للمالحظة والقیاس وفق معاییر سبق تحدیدها 

 3) .هو ما یقاس من السلوك 

 : اآلتيوبعد عرض التعریفات السابقة فإنه یالحظ 

 تركز بعض هذه التعریفات على أداء المعلم دون التالمیذ  -

  بویة وتنوع استراتیجیات التدریس یركز بعضها على أداء المعلم ویغفل األنشطة التر  -

  .تغفل بعض هذه التعریفات تحدید كیفیة مالحظة هذا األداء وكیفیة قیاسه  -

ربط موضوع :معلم مدى تنفیذ المعلم للدرس حیث یتطلب من ال"یقصد به كذلكحیث    

الدرس بالواقع االجتماعي للطالب واستخدام طرق تدریس متنوعة ،واستخدام الوسائل 

                              

  .93،ص2001, دار القباء  :القاهرة ،المعلم أداءتطویر - التنمیة البشریة-مداخله-عملیاته: التخطیط التعلیمي ،  شوقي البوهي فاروق .1 
  .56-55،ص2005عالم الكتب للنشر ،:القاهرة  ،)نماذجه ومهاراته(التدریس كمال عبد الحمید زیتون ،  2

 ،تقویم وتقییم أداء أعضاء هیئة التدریس في ضوء أهداف المؤسسة الجامعیة، عبد الحافظ حبیب 3 

ksu.edu.sa/sites/colleges/Arabic .http://www.           
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التعلیمیة المناسبة وربط المادة العلمیة بمشكالت الطالب الیومیة وتعمیق معلومات 

  1 ."المدرس أكثر مما بالكتاب المدرسي

 المعلم سلوك إلى یشیر لحمصط على انه.  :یمكن تعریفه في البحث الحالي هناومن   

 الترجمة هو األداء هذا أن ،ویالحظ خارجه أو الفصل داخل سواء التدریس مواقف أثناء

 للفصل إدارته في أو ، التدریس في واستراتیجیات ، أفعال من المعلم به یقوم لما اإلجرائیة

 أن یمكن التي األفعال األعمال أو من غیرها أو ، المدرسیة األنشطة في مساهمته أو ،

  .التالمیذ تعلم في تقدم تحقیق في تسهم

   :  أسالیب تقییم أداء المعلم -2

تقییم أداء المعلم داخل الفصل، وبیان مدى إتقانه  "هو یقصد بتقییم األداء التربوي   

واستخدامه لمهارات التدریس الالزمة لنجاحه في عملیة التدریس من استراتیجیات وأسالیب 

  2."طة متعددة، ومدى قدرته على إدارة الفصل، والقیام بكافة األنشطة التربویةتدریسیة وأنش

  :3 هناك عدة أسالیب للتقییم تنتمي إلى اتجاهات ثالثة رئیسة هي

ویركز هذا االتجاه على معیار : تقییم أداء المعلم بناءًا على مخرجات التعلیم   -أ

 . تعلم التالمیذ مؤشرًا صادقًا ألداء المعلمین فياإلنتاجیة حیث یرى 

ویركز هذا االتجاه على مالحظة : تقییم أداء المعلم بناء على سلوك المعلم   -ب

هذه الحالة ببطاقة  فيیقوم بها المعلم داخل الفصل ویتم القیاس  التيالمهارات التدریسیة 

 . المالحظة

                              
  .56،صمرجع سبق ذكرهكمال عبد الحمید زیتون ،. 1

  http://www.facuty.ksu.edu.sa/aljarf :الموقع، أسالیب تقویم أداء عضو هیئة التدریس الجامعي   ،عبد الوهاب النجار . 2

  .126،ص2002, دار الفكر العربي : القاهرة ،التلمیذ و المدرس ءاتجاهات و تجارب معاصرة في تقویم أدا ،عبد الحمید جابر جابر.  3
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ویهتم هذا االتجاه بمدى قدرة المعلم : علمتقییم أداء المعلم بناًء على سلوك المت  -ج

تتیح للمتعلم وتساعده على اكتساب الخبرات والمعارف  التيعلى تهیئة البیئة التعلیمیة 

  .تظهر نتائجها على سلوك التالمیذ من خالل ممارسة األنشطة التعلیمیة  التيوالمهارات 

 : 1 وهى الباحثونلیب أخرى أشار إلیها وهناك أسا

 . ، وهو السائد غالباً الفنيضوء أراء التوجیه  فيتقییم المعلم  -

تقییم أداء المعلم عن طریق أخذ آراء تالمیذه، وهو فعال إذا تم ضبطه  -

 .جیداً 

 التدریسيللمعلم عن طریق مراجعته ألدائه وتعدیل سلوكه  الذاتيالتقییم  -

  . ضوء ما یكتسبه من معلومات وتوجیه في

 مالئه فیه، ویكون هذا األسلوب منطریق أخذ آراء ز تقییم المعلم عن  -

إلى الزمالء المعلمین بقصد التعرف على أحكامهم تجاه استبانه خالل تقدیم 

األسلوب العوامل الذاتیة وعدم  هذا فيمستوى زمیلهم، ولكن قد یتدخل 

 . الموضوعیة 

 :2 هياییر للمعلم یعتمد على ثالثة مع التدریسيیرى أن تقییم األداء من وهناك 

ویتضمن الحقائق والمبادئ ، والتصمیمات والمفاهیم المتوقع :  معیار المعرفة األول

الجوانب المعرفیة  فيلتقییم هذا الجانب یتم تطبیق اختبار تحصیلي  و توافرها لدى المعلم

 . المرتبطة بتنمیة مهارات التدریس من خالل اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة

وهو سلوك المعلم التدریس داخل الفصل، ولتقییم هذا الجانب :  معیار األداء الثاني

 .یتم تطبیق بطاقة مالحظة األداءات التدریسیة لمعلم اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة

                              
  .45ص ،سبق ذكرهمرجع هند كابور، 1
  .35ص.2007, دار غیداء: عمان  ،التدریس الحدیثةاستراتیجیات تطویر المناهج و أسالیب  ،مصطفى نمر دعمس . 2
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 فيوهذا المعیار یرتبط بمدى ما یحققه المعلم : معیار النتائج أو المخرجات الثالث

 . نمو تالمیذه

 :م األداء التربوي للمعلمأهداف تقیی-3

حددت األبحاث والدراسات السابقة وأیضًا األدبیات في هذا المجال عدة أهداف      

  1 :تقییم األداء التربويمن 

تزوید المعلمین بتغذیة راجعة حول أدائهم التدریسي ألغراض التقویم والتوجیه   -

الذاتي نحو تعدیل األهداف التدریسیة، ومحتوى التدریس، استراتیجیات التدریس وغیرها 

من عناصر منظومة التدریس، ولیكون لدى المعلم وعیًا كامًال بكفایته ومستواه المهني، 

 . تطویر ذاته وتنمیة مستواه المهني لكي یبذل جهوده ویعمل على

تزوید القائمین على العملیة التعلیمیة بتغذیة راجعة عن كفایة المعلم فى وظیفته  -

وذلك بغرض تعدیل مناهج إعداد المعلمین، ووضع برامج التدریب أثناء الخدمة 

 .اإلعداد فيلتالفى النقص 

 .واهم ورفع كفایتهمتحدید المعلمین غیر الفعالین تدریسیا بغرض تحسین مست -

 .التعرف على مستویات التالمیذ في إطار األهداف التي یرجى تحقیقها -

،  اتخاذ القرارات اإلداریة المناسبة الخاصة بأعمال الترقیة والمكافأة أو النقل - 

 .وغیر ذلك مما فیه صالح العمل

 : الجید التدریسيیقوم علیها األداء  التياألسس -4

ینبغــي أن یعتمــد التــدریس الجیــد علــى أســس علمیــة یلتــزم بهــا حتــى یحقــق األهــداف 

مثل النشاط الـذاتي والمشـاركة اإلیجابیـة للمـتعلم ، و التـي مـن خاللهـا قـد .المحددة له سلفًا 

یقـــوم بالبحـــث مســـتخدمًا مجموعـــة مـــن األنشـــطة والعملیـــات العلمیـــة ؛ كالمالحظـــة ووضـــع 

                              
  .مرجع سبق ذكره،عبد الحافظ حبیب 1
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البیانات واالسـتنتاجات وغیرهـا ؛ ممـا یمكنـه مـن التوصـل إلـى الفروض ، والقیاس ، وقراءة 

  1 . المعلومات المطلوبة بنفسه ، وتحت إشراف المعلم وتوجیهه وتقویمه

یعكس براعـة المعلـم فـى  الذي" من ناحیة أخرى یرى البعض أن التدریس الجید هو  

عرض مادته ، وتعضید العالقات الشخصیة بین التالمیذ وبینه ، وخلق اإلثارة العقلیة لدى 

تثیــــر  التــــيالمتعلمـــین وعقــــد الصـــلة اإلیجابیــــة معهـــم وتنمیــــة أنمـــاط العواطــــف والعالقـــات 

   "2 .دافعیتهم ، لبذل أقصى األداء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .مرجع سبق ذكره،عبد الحافظ حبیبینظر  1
  .70،ص2007, دار الثقافة: عمان  ،إدارة الصفوف و تنظیم بیئة التعلیم ،بشیر محمد عربیات 2
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  األداءأثر االتصاالت على فاعلیة :ثالثا

 أمراً  یعتبر المنظمات في وهو إنسانیًا، مطلباً  یشكل والمعلومات المعاني تبادل إن "

 اصطبغ أو منه التقلیل أو علیه الحجر أو االتصال كبح تم كلما إذ فیه ، للعاملین حیویاً 

 االتصال نأكما .بالعمل قناعاتهم وعلى العاملین أداء على سلبا ذلك انعكس بالغموض

 بالشكل االتصال خالل من ذلكالحقیقي، للقائد الهامة الفعالة األداة یعد جید بشكل

 تحسین على یعمل سوف وهذا السیئة، أو الجیدة األوقات في سواء باستمرار، المناسب

 في للتأثیر فعالة أداة كونه االتصال أهمیة تبرزو  .1" ناجحة منظمة ویخلق النتائج،

 الموظفین، لدى المعنویة الروح من یرفع الفعال فاالتصال للموظفین، الوظیفي السلوك

   .للمؤسسة باالنتماء الشعور عندهم ویقوي الفریق، روح لدیهم وینمي

 خالله من حیث یتمب ، جدا هامة عملیة وخارجها المدرسة داخل االتصال ویعد

 العملیة كفایة تحقیق على تساعد التي والبیانات بالمعلومات والعاملین بها المعلمین تزوید

 أهداف إلى للوصول الفكري والتبادل األداء تحسین في أساسي عامل فهو كذلك التربویة،

 لالتصاالت فعال نظام وجود عدم وان ، الجید االتصال في الجید فالعمل المرجوة المنظمة

 االتصال الن مالیة أو بشریة أو مادیة إمكانات من لدیها توافر مهما شللها إلى یؤدي

 2 .أهدافه لتحقیق والدافع وحیاتها المنظمة عصب

 العملیة في أساسیة ووظیفة المدرسة لمدیر الیومي العمل من جزءا االتصال كما یعد

 القدرة یمثل فهو سلیم اتصاالت نظام بدون فعال إداري نظام قیام یمكن ال إذ ، اإلداریة

 في األفراد بین واحد كفریق العمل روح خلق وعلى العاملین مع والتفاهم التفاعل على

 في االتصال تسهیل عملیة في مهما دورا المدیر عاتق على یقع وبالتالي هنا  . التنظیم

 أهمیة المهارات أكثر من هي بفاعلیة االتصال تحقیق على القدرة أنحیث .المدرسة

  3.عمله في للمدیر

                              
  . 260،ص مرجع سبق ذكره ،و العیاصرة العناتي1 

  .20ص،مرجع سبق ذكره، فاعلیة االتصاالت التربویة في المؤسسات التعلیمیة،رافدة الحریريینظر   2

  .75ص.1999, وائل  :، األردنوآفاق...مفاهیم    :اإلدارة التعلیمیةعبد الرحمن صالح الطویل ، هانيینظر   .3 
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 سبیل في وجهتهم ویوحد العاملین جهود ینظم المدرسة داخل الجید االتصال إنكما 

 الرسمیة االتصال قنوات تحدد أن المدرسة إدارة على یجب ولذا ، األهداف تحقیق

 تدفق في منها االستفادة تحسن أجل من الرسمیة غیر االتصال قنوات على وتتعرف

 تفهم على المدیر مقدرة على یتوقف كبیر حد إلى اإلدارة نجاح فإن ولهذا ، المعلومات

 یساعد حیث المدیر تفهم على اآلخرین األشخاص مقدرة وعلى اآلخرین األشخاص

   .1أفضل بطریقة األعمال أداء على الجید االتصال

 إذ تحفیز وأسلوب رقابة كأسلوب یفید مع المعلمین  التصاالته المدیر تقویم ٕانو " 

الدارسین  یشیر كما الفعال فالمدیر . حفیزهمت على ویعمل الجید األداء على همیساعد أنه

 تقویم في یعتمد أن ویمكنه مستقبلها، جانب من رسالته فعل رد على یقف الذي هو

 یظهرها التي الفعل ردود خالف من وذلك موظفیه من المرتدة المعلومات على اتصاالته

 أو واستفسارات أسئلة صورة في تكون والتي یرسلها، التي المعلومات تجاه موظفوه

  2. "المستقبل في سیقوله ما أو قاله ما تعدیل في تفید وهذه اقتراحات، أو انتقادات

 ألهمیة رؤیتها نع فیها تعبر المدرسة لدى واضحة سیاسة وجود عدم أن كما     

 تحدید عدم وكذلك ، المرغوبة واألهداف التربویة المهام تحقیق في ودورها االتصاالت

 یترتب األداء فیها، مما فعالیة تحقق  دون تحول صعوبة یشكل وأسالیبه االتصال قنوات

 تفوق بصورة المعلومات تدفق في مبالغة أو المتبادلة المعلومات في تشویه أحیاناً  علیه

 بصورة االتصاالت من اإلقالل أو ، منها واالستفادة لها على استیعابها المستقبل قدرة

 المحرك البشري العنصر علىوهذا ما یؤثر ،  تدفقها وقلة المعلومات حجب في تؤثر

                              
، 2008 للنشر، والتنمیة التربویة للبحوث القومي المركز:اإلسكندریة.الشاملة·الجودة معاییر ضوء في المدرسیة اإلدارة تطویر،محسنعزب  ینظر. 1 

  .200ص
  .43ص،مرجع سبق ذكره،،مهارات القیادة التربویة في اتخاذ القرارات ،رافدة الحریري.  2
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 التنظیمیة العملیة في إغفالھ أو تجاھلھ یمكن ال جزءا وباعتباره المنظمات لعمل األساسي

 1.أھدافھا أو وظیفتھا كانت مھما للمنظمة واإلنتاجیة

  2.االتصاالت وأثرها على فاعلیة األداءوالشكل التالي یوضح أهمیة 

  

  

  

  

  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  یوضح  أهمیة االتصاالت وأثرها على األداء-6-الشكل رقم

 تفتقر وقد المهارات، من مجموعة إلى یحتاج االتصال، عملیة إتمام أن المؤكد ومن

 3 :المهارات هذه ومن بدونها، فعالیتها أو نجاحها شروط أهم إلى االتصال عملیة

                              
  .66،صمرجع سبق ذكره،حارث عبود ینظر . 1

  .17،ص2010دار الفكر للنشر ، : األردن،عمان ، التعلیمیةفاعلیة االتصاالت التربویة في المؤسسات ینظر رافدة الحریري ، .  2

  .120،صمرجع سبق ذكرهختام العناتي ،على العیاصرة ، ینظر . 3

 أوضحتحدید 

 لألدوار

االتصاالت 

 الفعالة

نوعیة األداء األفضل 

والقدرة على التطویر 

 واالبتكار  

جهود أكثر تركیزا على 

 األداء

 تقلیل الغیاب

 قرار أفضل

مواقف 

واتجاهات 

من  أفضل

 جانب العاملین
تخفیض في تكلفة 

الموارد البشریة 

مثال تكالیف (

)التوظیف والتدریب   

 تخفیض دوران العمل
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 إلى اآلراء أو والقرارات المعلومات، توصیل في المدیر قدرة وهي :التحدث مهارة 1-

 الصوت واختیار ومناسب، واضح وبصوت ومفهومة صحیحة لغویة بصورة  المعلمین

 .المعلمین من السامعین انتباه لجذب الموقف، مع  تتناسب التي والنبرة

 من یقترحونه وما المعلمین، فهم على المدیر المهارة هذه وتساعد :االستماع مهارة 2-

 والمعلم المدیر من كل یستوعب لكي الفعالة الطریقة هو الجید واالستماع وآراء، أفكار

 .اآلخر لدى والهامة األساسیة األفكار

 واآلراء واألفكار المعلومات توصیل على المدیر تساعد المهارة وهذه :الكتابة مهارة 3-

 الرسمیة، الكتب الكتابة، وسائل ومن للمستقبلین؛ ومفهومة واضحة بطریقة والقرارات

 .المكتوبة التعلیمات أو واألوامر والنشرات

 كان إذا وصیاغتها، أسلوبها في متقنة كانت مهما معناها تفقد فالكتابة :القراءة مهارة 4-

  ).القراءة مهارة یتقن ال مستقبًال؛ أم مرسالً  معها یتعامل الذي الشخص

 للمعلم مشوهة تصل قد الرسالة فإن الكتابة، طریق عن المعلم مع المدیر اتصل ما فإذا .(

 ).القراءة مهارة یتقن ال الذي

 مهارات عدة لدیه تتوافر حتى بنجاح، االتصال عملیة إتمام من یتمكن ال فالمرسل"       

 متصلتان مهارتان و والتحدث، الكتابة وهما الفكرة، بموضوع متصلتان مهارتان أساسیة،

 ویتحدث یسمع أن للمرسل المهارات هذه تسمح إذ واالستماع، القراءة وهما الفكرة، بترجمة

 1 .)"المقصود المعنى ( في التشویه أو التحریف، تمنع ووضوح بدقة فكرته عن

 التي والمعارف واالتجاهات المهارات یمتلك أن المدرسة، مدیر على یفرض وهذا     

 والقراءة والكتابة التحدث، مهارات من تتطلبه بما الرسالة، صیاغة حسن على تساعده

                              
  .70،ص2011 للنشر ، دار الوائل  :عمان، معاصرة رؤیة   :العالقات العامة، الرزاق محمد الدلیمي عبد1 



  التربوي في المؤسسة التعلیمیةمعوقات االتصال واألداء : الفصل الثالث

 
62 

 واإلدارة وبالبیئة بمدرسته البشریة بالقوى اتصاله قنوات تكون وأن .وغیرها والتفكیر

   1.تحریفها أو الرسالة وصول دون تحول التي العقبات، من خالیة متعددة التعلیمیة

  

 

                              

, للنشر دار الفكر العربي  :القاهرة ،النظریة و الممارسة في الفصل و المدرسة   :التعلمبیئة التعلیم و إدارة  ،اسماعیل حجي أحمد ینظر1 

  .390،ص2000
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تم الحصول على كم كبیر من المعطیات الواقعیة،  عینة الدراسةعلى  اناالستبیبعد توزیع 

 هذه على مفصل وبشكـل الضوء إلقـاء إجابة على إشكالیة الدراسة سیتم إلىولتحقیق الوصول 

بالمدارس االبتدائیة عینة البحث  على أجریت التي یةانالمیدإلیها الدراسة  توصلت التي بیاناتال

المئویة ورسم  النسب وحساب بیاناتال وتكمیـم حیث تم االعتماد على تبویـب  - بمدینة بسكرة–

وذلك من خالل عرض نتائج الدراسة  المدروس، الواقع لتفسیر وتحلیل  الدوائر النسبیة

اإلجابة على تساؤالتها وفي األخیر تقدیم بعض التوصیات واالقتراحات وفقا للنتائج و ومناقشتها 

 .  المتحصل علیها

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 نتائج الدراسة المیدانیة:الفصل الرابع 

 

 
65 

   جداولتفریغ األسئلة في 

  :البسیطة لاوالجد:الأو 

  :أسئلة عامة

  سالجنمتغیر توزیع المبحوثین وفق یوضح  :30جدول رقمال 

 

 

 

 

 

  

  

وجدولتها وحساب عدد التكرارات والنسب  بیاناتالتشیر النتائج المتحصل علیها بعد تفریغ 

 07و الشكل رقم  03من خالل الجدول رقم  والمئویة المتعلقة بتوزیع المبحوثین وفق الجنس؛ 

تقدر بینما  .%80،43:  نوعیة هذا العمل تقدر بـ لناو یز اللواتي  اإلناثنسبة  أنیتضح ب

، وبمقارنة  %19،57:  الذكور الذین یعملون بهذا المجال من إجمالي عینة البحث بـ نسبة

الغالبیة  نوهي نتیجة منطقیة أل .تفوق نسبة الذكور  اإلناثنسبة  أنهاتین النسبتین نجد 

احتیاجات قطاع  أنكما  ، اثإنهدا النوع من التخصص هم  لوناو یز من الطلبة الذین  العظمى

خاصة في المرحلة  األمالتربیة لهن كبیرة بسبب طبیعة الطفل التي تتطلب تعامل شبیه بمعاملة 

  . التعلیماالبتدائیة 

  

  

العینة       

     الجنس  
  النسبة   العدد

 %80.43  37  إناث

 %19.57  9  ذكور

  100%  46  المجموع

80%

20%

دائرة نسبیة تمثل توزیع المبحوثین وفق ): 7( شكل 
متغیر الجنس

إناث

ذكور
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  توزیع المبحوثین وفق متغیر المؤهل العلمي یوضح:40رقمالجدول 

  العینة           

      المؤهل العلمي

  النسبة  العدد

 13.04% 6  بكالوریا

 32.61%  15  لیسانس

 0  0  ریماجست

 13.04%  6  ماستر

 41.30%  19  أخرى 

 100%  46  المجموع

الحصة  أن  08والشكل رقم  04تشیر النتائج المتحصل علیها من الجدول رقم      

وذلك  المدارس العلیا أوهم من خریجي المعاهد األكبر من أفراد عینة الدراسة 

%) 13.04: (بـ  بكالوریا، بینما  قدرت نسبة المتحصلین على ال) %41.30(بنسبة

 و لیسانسأي مستوى ) 13.04%،32.61%(جامعيال مستوىالثم تلیها ذوي 

مرتبط بمتغیر سنوات  المؤهل العلمي هنا أننا نقول أنوعلیه ف. ر على الترتیب الماست

قدمیة في العمل وأخذنا  هذا المتغیر باعتبار الدور الذي یلعبه في األ أيالعمل 

  .على األداء تأثیرالوفي  باآلخریناالحتكاك  أوعملیة االتصال 

  )األقدمیة في العمل( الخبرة یوضح توزیع المبحوثین وفق متغیر :50رقم الجدول 

  العینة               

  الخبرة 

  النسبة  العدد

 19.56% 9 سنوات5قل من أ

 30.43% 14  سنوات10 إلى 5من

 50%  23 سنوات10 من أكثر

 %100  46  وعـــــــــــالمجم

13%

33%

0%

13%

41%

دائرة نسبیة توضح توزیع المبحوثین ): 8( شكل 
وفق متغیرالمؤھل العلمي

بكالوریا

لیسانس

ماجستیر

ماستر

أخرى

20%

30%

50%

دائرة نسبیة تمثل توزیع المبحوثین وفق ): 9( شكل 
)األقدمیة في العمل(متغیر الخبرة 

  5أقل من 

إلى  5من
سنوات10

أكثر من 
سنوات10
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والمتعلقــة بتوزیــع أفــراد مجتمــع البحــث حســب  9والشــكل رقــم  5تشــیر نتــائج الجــدول رقــم 

ســنوات  5فئــة المبحــوثین الــذین لهــم  أقــل مــن  أن إلــى) األقدمیــة فــي العمــل(عــدد ســنوات الخبــرة

وهـم مـن المـوظفین الجـدد مـن  مـن إجمـالي عینـة البحـث  %19.56: عمل یمثلون نسبة تقـدر بــ

ســنوات بنســبة 10-5فتــرة عملهــم بــین  حاو تتــر ، ویلیهــا فئــة المبحــوثین الــذین  خریجــي الجامعــات 

هـذه  % 50:سـنوات عمـل فقـدرت نسـبتها بــ 10مـن  أكثـرلهـا  تكان، أما الفئة التي  20.45%

ـــة األكبـــر بـــین الفئـــات الســـابقة  وهـــي تســـتحق االهتمـــام و التشـــجیع لقـــدراتهم  األخیـــرة تمثـــل الفئ

فهــذه الفئــة هــي القاعــدة العریضــة التــي تقــوم .المهنیــة، ممــا یــنعكس إیجابــا علــى فعالیــة  األداء 

مــن خریجــي ) 41.30(التــي مثلــت مــن قبــل نســبة هــا الفئــةأنعلیهــا العملیــة التعلیمیــة ،وهــي تبــدو 

  .المعاهد والمدارس العلیا

  نــالس یوضح توزیع المبحوثین وفق متغیر :60رقم الجدول 

  

  

  

   

أغلبیة أفراد عینة البحث هم من  أنیظهر جلیا   10والشكل رقم  06الجدول رقم من خالل    

 %43.47سنة  حیث تمثل هذه الفئة نسبة 40من  أكثر:فئة الكهول الذین قدرت أعمارهم بـ

ثم تلیها نسبة  سنوات العمل، إلىوهذا منطقي في مجال التربیة بالنظر من إجمالي المبحوثین ،

هذه الفئة هي الفئة  أنهذا یعني سنة ،40-30أعمارها بین  حاو تتر للفئة التي  36.95%

تحسین معارفها و مهاراتها عن طریق آلیة التكوین، هذه الخصوصیة في  إلىها تمیل أنالمتوقع 

تركیب عینة الدراسة والذي یتعلق بالسن له تأثیر مباشر و كبیر على طبیعة العالقات السائدة 

عموما وهو ما قد یؤثر على النتائج الالحقة خاصة فیما یتعلق  في المؤسسة، وعلى مخرجاتها

  العینة         

   السن
  النسبة  العدد

 19.56% 9 30 إلى20

 36.95%  17  40إلى30

 43.47%  20  40من  أكثر

 100%  46  المجموع

20%

37%

43%

دائرة نسبیة تمثل توزیع المبحوثین وفق ): 10( شكل 
متغیر الســن

سنة 30الى 20

40الى30

40أكثر من 
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من  أكثرسنة و  30لهذه الدراسة، أما فئة المبحوثین أقل من ) التربوي األداء( بالمتغیر التابع 

وهم من عموم خریجي الجامعات والموظفون عن طریق .19.56% .سنة فقدرت نسبتهم بـ 20

  .اإلدماج والمسابقات

  وأثرها على األداء التنظیمي بانبالجمعوقات االتصال المتعلقة  :يانالثالمحور  )2

   للمؤسسةمناسبة المناخ المادي یوضح  :70الجدول رقم 

العینة       

  اإلجابة
  النسبة  العدد

 30.43% 14  نعم

 69.56%  32  ال

 100%  46  المجموع

لدیهم توجه (العینة  أفرادغالبیة  أن 11والشكل رقم  07تبین نتائج الجدول أعاله رقم      

المناخ المادي للمؤسسة التي یعملون  أنعلى  هؤالء یؤكدو  69،56والمقدرة نسبتهم ب ) سلبي

ه النتیجة ذهوتعود .فعالیة أكثروال یساعد على أداء العملیة التعلیمیة ببها غیر مناسب تماما 

ومكتبة وقاعة للنشاطات  ألساتذةلكقاعة خاصة  (قلة المرافق التربویة المتوفرة في المدارس  إلى

 المناخ المدرسي أننا نجد بأنذلك ف إلىوٕاضافة  )وغیرها... المكیفات الهوائیة.الریاضیة والثقافیة

العملیة التعلیمیة داخل المدرسة  مزاولةلاالیجابي  مناسبعب دورا كبیر في توفیر الجو الیل العام

  .وتحقیق األهداف المنوطة بها.

  

  

  

  

30%

70%

دائرة نسبیة تمثل مناسبة المناخ ): 11( شكل 
المادي للمؤسسة  

نعم

ال
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  داءاألالمناخ المادي على  عكاسانیوضح  :80رقم الجدول 

العینة      

  اإلجابة
  النسبة  العدد

 82.60% 38  نعم

 17.39%  8  ال

 %100  46  المجموع

 أنمعظم أفراد العینة یرون ب أن 12والشكل رقم  08رقم  نالحظ من خالل هذا الجدول    

 :وذلك بنسبة قدرت بـ قسمالمناخ السائد في المدرسة له تأثیر على أدائهم التربوي داخل ال

تعلیمیة تتوقف على العملیة الاألداء في المدرسة أي فعالیة  أنوهذه النتیجة تبین .82.60%

مالئم مادي كالمرافق التربویة والوسائل البیداغوجیة في توفیر مناخ مدرسي  ةرسمدى قدرة المد

 تتأثراألداء فعالیة  أننجد  إذ.وهذا األخیر سینعكس على فعالیة العملیة االتصالیة بالمدرسة

  . بیئیةالتنظیمیة و العوامل بال

  قصور في العملیة االتصالیة في المؤسسةیوضح وجود  :90لجدول رقم 

العینة       

  اإلجابة

  النسبة  العدد

 58.69% 27  نعم

 41.30%  19  ال

 %100  46  المجموع

اي بین (تدل النتائج اإلحصائیة المتعلقة بقصور العملیة االتصالیة داخل المدرسة 

المبحوثین  مایزید عن نصف أن 13والشكل رقم  09والمدونة بالجدول رقم ) المعلمین والمدیر

، وفي هذه ه هناك قصور في العملیة االتصالیة أنیؤكدون على  %60بنسبة تقارب 

من عدم وجود هیكل تنظیمي یحدد بوضوح خطوط االتصال  أن إلىنشیر  أنالنقطة یمكن 

نمط القیادي المستخدم من األثر الذي یتركه ال إلىباإلضافة  .یعیق العملیة االتصالیة أنه أنش

83%

17%

دائرة نسبیة  توضح انعكاس المناخ ): 12( شكل 
المادي على األداء 

نعم

ال

59%

41%

دائرة نسبیة  تمثل وجود قصور ): 13( شكل 
في العملیة االتصالیة في المؤسسة 

نعم

ال
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سیاب اإلتصاالت في نیساهم بشكل كبیر في خلق جو مالئم ألوالذي ، قبل المدیر في المدرسة 

        .لى و فهي ترى عكس الفئة األ %40بة المتبقیة والتي تقارب أما النس. جمیع اإلتجاهات

  سبب القصور في العملیة االتصالیة یوضح :10الجدول رقم 

العینة             

  اإلجابة

  النسبة  العدد

 55.55% 15  عف العالقاتض

 44.44%  12  ضعف التنظیم

 %100  27  المجموع

النسب متقاربة نوعا ما بین اإلجابتین  أن 14والشكل رقم  10یوضح الجدول أعاله رقم     

ضعف  إلىمن الذین عزوا سبب القصور في المدارس  %55،55نسبة  تكانحیث . 

بالنسبة للذین عزوا  أما) فسهمأنبین المعلمین  أوبین المدیر والمعلمین  كانسواء (العالقات 

نجاح  أن، لذلك ف%44،44ضعف التنظیم تمثلت نسبتهم بـــ إلىفي االتصال  سبب القصور

العملیة االتصالیة في المدرسة یتوقف على مدى تفهم المدیر والعاملین معه لبعضهم 

البعض وتوثیق العالقات فیما بینهم ، وبهذا یصبح الجو المدرسي جو تسوده العالقات 

 أودور التنظیم  إلىإضافة . التي تعمل على تفسیر العملیة االتصالیة بسهولة  االنسانیة

  .الهیكل التنظیمي في توضیح سیاسة االتصال كاستخدامه سیاسة الباب المفتوح 

  

  

  

  

  

56%

44%

دائرة نسبیة  تمثل سبب القصور في ): 14( شكل 
العملیة االتصالیة

ضعف العالقات

ضعف التنظیم
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  فرصة المعلم في اختیار المستوى المرغوب بتدریسه  :11الجدول رقم 

  

فرصة المعلمین في اختیار  أن  15والشكل رقم  11رقم  أعالهیتضح لنا من الجدول            

، في حین تقابلها نسبة 34.78%مثلث بنسبة  التي المستوى المرغوب بتدریسه قلیلة جدا و

ومن . من الذین لم تتح لهم الفرصة في اختیار المستوى التدریسي المرغوب به  65،21%

مما قد یؤثر على عملیة .المعلمین رغباتب یهتمالمدیر هنا ال  أنخالل هاته النتائج نجد 

  التواصل ویزید من ومعوقات االتصال في المؤسسة التعلیمیة وتأثیر ذلك على األداء التربوي

  اتصال دائم بالمدیر كهنا كانیوضح إذا  :12الجدول رقم    

العینة        

  اإلجابة
  النسبة  العدد

 39.13% 18  نعم

 60.86%  28  ال

 100%  46  المجموع

من  تقریبا %60نسبة یزید على  ما أن 16والشكل  رقم  12الجدول رقم  بیاناتتظهر 

االتصال  یداومونالذین من  39.13مقابل نسبة  ،على اتصال دائم بالمدیر  الیسو  العینة أفراد

كل قلة الوعي ألهمیة االتصال من قبل  إلىالنسب  یعود  ذهبین ه تاو التف أنحیث . بالمدیر 

 أنكذلك یمكن  ،من قبل المدیر أومن قبل المعلمین  كانطرفي العملیة االتصالیة سواء من 

  . ل المدرسةطبیعة العالقات الموجودة داخ إلىیعود هذا الفارق 

  

العینة        

  بةاإلجا
  النسبة  العدد

 34.78% 16  نعم

 65.21%  30  ال

 100%  46  المجموع

35%

65%

دائرة نسبیة  تمثل فرصة المعلم في ): 15( شكل 
اختیار المستوى المرغوب بتدریسھ 

نعم

ال

39%

61%

دائرة نسبیة توضح إذا كان ھناك اتصال ): 16( شكل 
دائم بالمدیر 

نعم

ال
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 یوضح سبب قلة االتصال بالمدیر :13الجدول رقم 

  

  العینة           

  اإلجابة 
  النسبة  العدد

 21.42 6طبیعة شخصیة 

 64.28% 18  ضیق الوقت

 االقتناع بعدم

  االتصال جدوى

4  %14.28 

 %100  28  المجموع

اغلب أفراد الدراسة یعزون سبب قلة اتصالهم  أن 17والشكل رقم  13تبین نتائج الجدول رقم  

ضغوط فترة تدریس  إلىویعود ذلك   %64.28ضیق الوقت وذلك بنسبة تقدر  إلىبالمدیر 

التي تمثل المعلمین بمدیرهم  في قلة اتصال كعاملثم یلیه طبیعة شخصیة المدیر . المعلمین 

ر كبیر في تفعیل عملیة شخصیة المدیر لها دو  أن، وهو ما یؤكد ب% 21.42نسبتهم بـ 

نسبة  أنكما تدل النتائج اإلحصائیة أعاله  .االتصال وتبادل المعلومات داخل المدرسة

ى االقتناع بعدم جدو  إلىلذین عزوا سبب قلة اتصالهم بالمدیر االمبحوثین  من  14.28%

  .األسلوب القیادي و االتصالي للمدیر مع المعلمین إلىیعود   االتصال و ذلك

  اتصال المدیر بالمعلمین  أسالیبیوضح  :41الجدول رقم 

  النسبة  العدد  اإلجابة        العینة

 47.81% 22  الكتابي األسلوب

 23.91% 11  شفويال األسلوب

 28.26%  13  معا األسلوبین

 %100  46  المجموع

 كثراألالكتابي هو  األسلوب أنب 18والشكل رقم  14رقم  أعالهین من خالل الجدول تبی 

كما تدل  ، %47.82ـاتصاله بالمعلمین بحیث قدرت نسبة بـ أثناءاستخداما من قبل المدیر 

22%

64%

14%

سبب قلة االتصال دائرة نسبیة توضح): 17( شكل 
بالمدیر

طبیعة شخصیة 
المدیر

ضیق الوقت

االقتناع بعدم 
االتصال

48%

24%

28%

دائرة نسبیة توضح أسالیب اتصال ): 18( شكل 
المدیر بالمعلمین  

األسلوب الكتابي

األسلوب 
الشفوي
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للذین یتم االتصال بهم من قبل ممثلة  %23.91بنسبة ) 11(عدد المبحوثین  أن أعالهالنتائج 

الشفوي هذا ما یؤكد على حرص المدیر في التعامل مع المعلمین شخصیا  باألسلوبالمدیر 

  .الكتابي باألسلوبفاعلیة من التعامل معهم  أكثرذلك  أنبار على اعت

المدیر تنوع  إلىویعود ذلك  28.26%الكتابي والشفوي معا بنسبة  األسلوبثم یلیه استخدام    

 %نسبة  من المبحوثین هذه ال أما. العملیة االتصالیة في أسالیب اتصاله من اجل نجاح

،مما قد  اتصال المدیر بهم أثناء) الكتابي و الشفوي(معا  األسلوبیناستخدام ب اقروا 28.26

  . یكون لها اثر فعال على أداء المعلمین

  المفضلة األسالیب أكثریوضح  :15الجدول رقم 

  النسبة  العدد  العینة      اإلجابة

 30.43%  14  الكتابي األسلوب

 21.73% 10  شفويال األسلوب

 47.82%  22  معا األسلوبین

 100%  46  المجموع

عموما ومع المعلمین على وجه الخصوص  اإلدارةفي  المدیر التي یستخدمها األسالیب نا

االتصال  أسلوباستخدام  أنو  داخل المدرسة، تتمثل في دورها الفعال في نجاح االتصال

طرح هذه الفكرة  أنوعلیه ف ،المناسب یسهل وصول الرسالة في بیئة تنظیمیة بتفاعلیة ایجابیة

نسبة بالعینة  أفرادمعظم  أنحیث  19والشكل رقم 15البحث افرز نتائج الجدول رقم  أفرادعلى 

اتصال المدیر بهم  أثناء) الكتابي والشفوي(معا  لألسلوبینیؤكدون على تفضیلهم  ،%50تقارب 

 األسلوبینه من خالل هاذین أنمكملین لبعضهما البعض و  أسلوبین هماأناعتبار  إلىویعود ذلك 

 األسلوب افي حین تقدر نسبة المبحوثین الذین فضلو . المرسلةللرسالة  أكثریتم توضیح  معا

على الترتیب وهي نسب صغیرة نوعا ما  )%21.73 ، %30.43( :بـــ فقط الكتابي والشفوي

المدیر ویؤكد هذا الفارق على ضرورة استخدام  ،معا األسلوبین امقارنة مع الذین فضلو 

  .معا  األسلوبین

30%

22%

48%

دائرة نسبیة توضح أكثر األسالیب ): 19( شكل 
المفضلة

األسلوب 
الكتابي

األسلوب 
الشفوي

األسلوبین معا
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  مع المدیر الرسمي استخدام االتصال غیر یوضح:61الجدول رقم    

  النسبة  العدد  العینة   اإلجابة

 32.60% 15  نعم

 67.39% 31  ال

 100%  46  المجموع

والمتعلقة باستخدام المعلمین لالتصال غیر  20والشكل رقم  16تؤكد نتائج الجدول رقم 

من ال یستخدمون هذا ) %67.39( بنسبة المبحوثینمن نصف  أكثر أن ،الرسمي مع المدیر

طبیعة شخصیة المدیر ونوعیة العالقة  أن وتفسر هذه النتیجة ،النوع من االتصال مع المدیر

في حین تشیر . من االتصاالت داخل المدرسة  واعناأله ذلموجودة هي التي تحدد وجود مثل ها

  .غیر الرسمي مع مدیرهممن المبحوثین من یستخدمون االتصال . %32.60نسبة 

في  اإلداريطبیعة االتصال  " انبعنو دراسة وردة بورویس  توصلت إلیههذا ما      

لالتصال غیر الرسمي داخل المؤسسات التربویة  أن إلىحیث توصلت  1"ات التربویة المؤسس

  .دور في تفعیل العمیلة االتصالیة والذي ینعكس بدوره على تحسین مرد ودیة المؤسسة

  

  

  

  

  

                                                             
1
مذكرة مكملة  لنیل شهادة الماجستیر في علم االجتماع تخصص تنمیة الموارد ."ال اإلداري في المؤسسات التربویةطبیعة االتص"،  بورویس وردة ینظر 

  .2011،البشریة، جامعة محمد خیضر بسكرة 

33%

67%

دائرة نسبیة توضح استخدام االتصال ): 20( شكل 
غیر الرسمي مع المدیر

نعم

ال
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  المعلم أداءاالتصال غیر رسمي مع المدیر على  تأثیریوضح   : 71الجدول رقم 

  النسبة  العدد  العینة    اإلجابة

 43.47% 20  نعم

 56.52%  26  ال

 %100  46  المجموع

 من المبحوثین من یرو %60ما یقارب  أن 21والشكل رقم  17تبین نتائج الجدول رقم       

وهذه النسبة جاءت  ،التربوي  أدائهملالتصال غیر الرسمي مع المدیر على  تأثیرال یوجد  هأنب

المبحوثین على السؤال السابق المتعلق باستخدام االتصال غیر الرسمي مع  إلجاباتموافقة 

 أنترى ب هاأن إذ لىو لأل متقاربة %40والمقدرة بما یقارب بــ یةانالثالنسبة  تكانبینما . المدیر 

ه النتائج ذویمكن تفسیر ه. أداء المعلمینلالتصال غیر الرسمي مع المدیر على  تأثیرهناك 

  .بها كل شخص یتمتعالعوامل الذاتیة مثل السن الخبرة والتجربة الشخصیة التي  بتأثیر

  وأثرها على األداءالشخصي  بانبالجمعوقات االتصال المتعلقة :  يانالثالمحور   

  عالقة المعلمین بالمدیرطبیعة یوضح  : 18الجدول رقم 

   العینة      

    اإلجابة

  النسبة  العدد

 15.21  7  جیدة

 19.65%  9  حسنة

 39.13% 18  عادیة

 26.08%  12  سیئة

 100%  46  المجموع

على  19.65% ، 15.21%النسب  أن 22والشكل  18رقم أعالهیتبن من الجدول      

المدیر داخل المدرسة مع حسنة  إلىهناك عالقة جیدة  أنبتقر  34.68بمجموع  أي الترتیب

43%
57%

دائرة نسبیة توضح تأثیر االتصال ): 21( شكل 
غیر الرسمي مع المدیر على أداء المعلم

نعم

ال

15%

20%

39%

26%

دائرة نسبیة توضح طبیعة عالقة المعلمین ): 22( شكل 
بالمدیر

جیدة

حسنة

عادیة

سیئة
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للمدیر مهارة تكوین  أنب ذلك یفسریفسر وجود عالقات متبادلة نوعا ما مقبولة،  وهذا ما

نسبة  كذلك ونجد ، من لهم عالقة عادیة مع المدیر 39.13%،في حین نجد نسبة  العالقات

غالبا وهذا ما یحدث   ،هناك عالقة سیئة مع المدیر  أنرون بقمن المبحوثین الذین ی %26.08

  .واقع إدارة العملیة التعلیمیة في ارض 

  وضوح رسائل المدیریوضح :19الجدول رقم  

العینة     

  اإلجابة

  النسبة  العدد

 43.47% 20  نعم

 56.52% 26  ال

 100%  46  المجموع

العینة یقرون  أفراد یفوق بقلیل نصف ما أن 23والشكل رقم  19تبین نتائج الجدول رقم       

ــ أنب ، وهي تعد نسبة كبیرة جدا بالنسبة %56.52رسائل المدیر غیر واضحة وذلك بنسبة تقدر بـ

المناسبة  الكلمات تقاءانللمدیر في  ةیالكتابغیاب المهارة  إلىویعود ذلك  لهذا العنصر ،وقد

 واألفكارهذه المهارة تساعد على توصیل المعلومات  أنبحیث .والبعیدة عن الغموض والتشكیك 

  .والقرارات بطریقة واضحة ومفهومة  اآلراء و

للذین  43.47%بنسبة  )20(عدد المبحوثین  أن أعاله اإلحصائیةفي حین تدل النتائج      

هارات كتابیة المدیر یتصف بم أنرسائل المدیر تكون واضحة وهذا یدل على  أنیجدون 

  .كلماته المناسبة والمفهومة  تقاءانو ي صیاغة عباراته ف متوسطة 

 

 

  

43%
57%

دائرة نسبیة توضح وضوح رسائل ): 23( شكل 
المدیر

نعم

ال
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  سبب عدم وضوح الرسالة یوضح:  02الجدول رقم 

  النسبة  العدد  العینة      اإلجابة

الصیاغة السیئة 

  للرسالة

15 
%57.69 

  11  غموض الرسالة
%42.30 

 %100  26  المجموع

 أنالمتعلقة بأسباب عدم وضوح رسائل المدیر الموجهة للمعلمین  اإلحصائیةن النتائج یتب     

معلم الذین  26من أصل  ( 57.69%أي بنسبة معلم 15العینة المقدر عددهم بــ أفرادأغلبیة 

ة لها وهذا سیئالصیاغة ال إلى اعزوا ذلك )في السؤال السابق بعدم وضوح رسائل المدیر  اقروا

ما یؤكد ما تم ذكره في السؤال السابق وهو غیاب المهارة الكتابیة للمدیر في صیاغة الرسائل 

  .رسلمالمعوقات هنا مرتبطة بال أن مما یدل

   عدم فهم رسائل المدیر أسباب :21الجدول رقم 

  النسبة  العدد  العینة        اإلجابة

الوقت  إعطائهاعدم 

  الكافي

23 %50 

القراءة غیر الجیدة 

  لها

20 %43.47 

 6.52%  3  الالمباالة

 %100  46  المجموع

نصف  أنوالمتعلقة بأسباب عدم فهم المعلمین لرسائل المدیر  21تؤكد نتائج الجدول رقم    

الوقت الكافي وهذا ما  إعطائهاعدم  إلىلرسائل المدیر  همیعزون عدم فهم) %50(أفراد العینة 

من المبحوثین  %43.47نسبة  أن إلىإضافة  ،) المعلم(یفسر وجود قصور من قبل المستقبل 

وهذا ما یؤكد كذلك  ،القراءة غیر الجیدة لها  إلىالذین اعزوا كذلك عدم فهمهم لرسائل المدیر 

58%
42%

دائرة نسبیة توضح سبب عدم وضوح ): 24(شكل 
الرسالة

الصیاغة البیئیة 
للرسالة

غموض الرسالة

50%43%

7%

دائرة نسبیة توضح أسباب عدم فھم ): 25(شكل 
رسائل المدیر 

عدم إعطائھا الوقت 
الكافي

القراءة غیر الجیدة لھا

الالمباالة



 نتائج الدراسة المیدانیة:الفصل الرابع 

 

 
78 

تقنة في أسلوبها وصیاغتها م تكانغیاب مهارة القراءة بالنسبة للمعلم فالكتابة تفقد معناها مهما 

  .ي یتلقاها ال یتقن مهارة القراءةالشخص الذ كانإذا 

  تكوینیة خاصة لمهارات االتصال  یوضح برمجة دورات  : 22الجدول رقم     

  النسبة  العدد  العینة    اإلجابة

 21.73% 10  نعم

 78.27% 36  ال

 100%  46  المجموع

الذین  78.27%بنسبةالمبحوثین أغلبیة  أن 25رقم والشكل  22توضح نتائج الجدول رقم 

العینة  أفرادمن  21.73%ونسبة . ه ال یتم برمجة دورات تكوینیة خاصة بالمهارات االتصالیةأنأجابوا ب

 أنه تم برمجة دورات تكوینیة خاصة بمهارات االتصال للمعلم ،هذا ما یفسر أنأجابوا بمن 

ال تدرك أهمیة هذا العنصر .....)مدیریة التربیة و مستشاریها(الجهات الوصیة لهذا القطاع  

  . في نجاح العملیة التعلیمیة

  یوضح مدى استجابة المعلمین القتراحات المدیر المهنیة:   32الجدول رقم 

  النسبة  العدد  العینة    اإلجابة

 39.13% 18  دائما

 60.86%  28  أحیانا

 %100  46  المجموع

بون القتراحات یمن المبحوثین الذین یستج %61ما یقارب بــ أن 23ن نتائج الجدول رقم یتب    

من المبحوثین الذین هم دائمي  %31.13المدیر المهنیة بصورة غیر دائمة في المقابل نسبة 

المدیر یعمل على مساعدة المعلمین  أنوهذا ما یفسر على  ،االستجابة القتراحات المدیر 

 ه یسعى على العمل بمهارة االشتراك معأن أي ،تطورهم  ونموهم المهني  إلىویسعى  وٕارشادهم

22%

78%

دائرة نسبیة تبین برمجة دورات تكوینیة ): 26(شكل 
خاصة لمھارات االتصال  

نعم

ال

39%

61%

دائرة نسبیة تیبن  مدى استجابة ): 27(شكل 
المعلمین القتراحات المدیر المھنیة

دائما

أحیانا
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تكون لدیه تحدید التفسیرات والتعدیالت التي لها عالقة بدوره في  أنه یعمل أن أيالجماعة 

  1.الجماعة المدرسیة 

  هناك رضا عن الوضع المهني للمعلمین كان إذایوضح  :24الجدول رقم 

  النسبة  العدد  العینة   اإلجابة

 36.95% 17  نعم

 63.04%  29  ال

 100%  46  المجموع

 أفراداغلب  أن 24تشیر النتائج المتحصل علیها من هذه الدراسة والمسجلة بالجدول رقم    

 ،ضین عن وضعهم المهني في المدرسة را غیر همأن یؤكدون على % 63العینة بنسبة تقارب 

وایجابي على هذه  لىو األلهم رد معاكس للفئة  %36.95بقیة المبحوثین بنسبة    أنبینما نجد 

رضا المعلمین عن وضعهم المهني له التأثیر االیجابي على  أنوتفسیر هذه النتیجة  .العبارة 

هذه  أبناء همأنببحیث یشعرون . وذلك بتنمیة وتوطید العالقة بینهم وبین مؤسستهم  أدائهم

  .المؤسسة وهم مستعدون لخدمتها والدفاع عن سمعتها ما دام هناك عطاء متبادل بینهما 

  یوضح عالقة الخبرة التعلیمیة للمعلم ومرونة اتصاله بالمدیر  :52الجدول رقم 

  النسبة  العدد  العینة     اإلجابة

 54.34% 25  نعم

 45.65% 21  ال

 100%  46  المجموع

بالجدول رقم  أعالهوالمدونة  یةانالمیدالمتحصل علیها من الدراسة  اإلحصائیةتؤكد النتائج     

هناك عالقة بین الخبرة التعلیمیة  أنرون بی %54.34بنسبة نصف المبحوثین تقریبا  أن 25

                                                             
1
  .279ص.مرجع سبق ذكرهنظر عمر عبد الرحیم نصر هللا ،ی. 

37%

63%

دائرة نسبیة تبین إذا كان ھناك رضا ): 28(شكل 
عن الوضع المھني للمعلمین

نعم

ال

54%
46%

دائرة نسبیة تبین عالقة الخبرة ): 29(شكل 
التعلیمیة للمعلم ومرونة اتصالھ بالمدیر 

نعم

ال
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 لىو لألمعاكسة  %45.65مقدرة ب  یةانالثبینما جاءت النسبة . للمعلم ومرونة اتصاله بالمدیر 

 أنتوجد عالقة بین الخبرة التعلیمیة ومرونة االتصال بالمدیر ومنه یمكن القول  ه الأنترى  إذ

 األثرهذه النتائج دائما باالعتماد على العوامل الشخصیة والعوامل النفسیة واالجتماعیة التي لها 

  .الكبیر على العملیة االتصالیة 

  وأثرها على األداء الثقافي االجتماعي بانبالجمعوقات االتصال المرتبطة : المحور الثالث

  لرسائله المعلمینمع استجابات  المدیر تفاعل مدى    :26الجدول رقم 

  النسبة  العدد  العینة  اإلجابة

 34.78%  16  نعم

 65.21%  30  ال

 %100  46  المجموع

اغلب المبحوثین ال یتفقون بنسبة تقدر  أنیتضح  26من خالل النتائج الواردة في الجدول رقم   

النسبة  أنفي حین نجد  ،لرسالةله ال یوجد تفاعل للمدیر مع استجابات المعلمین أن% 65.21

ویمكن تفسیر هذه النتیجة  ، لىو األترى عكس الفئة  %34.78المتبقیة من المبحوثین والمقدرة 

. من تلقي االستجابات منهم  أكثرالمعلمین  ىإلالرسالة  بإیصالاغلب المدراء من یهتمون  أن

 أداءالمدیرین یستخدمون االتصال عادة ما یؤثر بالسلب على  أنوهذا ما یؤكد كذلك على 

التعلیمات  أویهتم باستجابات المعلمین تجاه القرارات   المدیر هنا ال أنالمعلمین من خالل 

 .التي یصدرها 

 

 

  

35%

65%

دائرة نسبیة توضح مدى تفاعل ): 30(شكل  
المدیر مع استجابات المعلمین لرسائلھ

نعم

ال
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  المعلمین لرسائله الستجاباتالمدیر  یوضح سبب عدم تفاعل :27الجدول رقم 

  

ال  هأنب اجابو أالمبحوثین الذي  أفرادردود  أن 27المدونة بالجدول رقم اإلحصائیةتشیر النتائج 

منهم من یعزو  أنحیث  ،معلم  30 والمقدر عددهم بــ الستجاباتهمیوجد تفاعل من قبل المدیر 

 %23.33النسبة  تكانبینما  %30هذا بنسبة  كانالفجوة المعرفیة و  إلىعدم التفاعل هذا 

الفئة  أماالفرق في المستوى التكویني  إلىعدم التفاعل هذا یعود  أنممثلة للفئة الذین یرون 

والعادات بین المدیر  األفكاراالختالف في  أنوهي ترى ب %46.66الثالثة فقدرت نسبتها ب

  .ت المعلمین لرسائلهستجابان وهو السبب في عدم تفاعله مع اوالمعلمی

  یوضح استشارة المدیر للمعلمین في القرارات المهنیة :28الجدول رقم 

 العینة         

   اإلجابة

  النسبة  العدد

 28.26% 13  نعم

 71.73%  33  ال

 100%  46  المجموع

سلبیة فیما یتعلق باستشارة  إجابتهم تكانجل المبحوثین  أن 28توضح نتائج الجدول رقم  

بقیة المبحوثین بنسبة   أما %71.73المدیر لهم في القرارات المنیة حیث قدرت هذه النسبة بــ

 اإلحصائیةهذه الشواهد  أنحیث . من زمالئهم  لىو األلهم نظرة مغایرة للفئة  أنف 28.26%

  النسبة  العدد  العینة          اإلجابة

 30% 9  الفجوة المعرفیة

الفرق في المستوى 

  التكویني

7 
%23.33 

االختالفات األفكار 

  والعادات

14  %46.66 

 %100  30  المجموع

30%

23%

47%

دائرة نسبیة تبین سبب عدم تفاعل المدیر ): 31(شكل 
الستجابات المعلمین لرسائلھ

الفجوة المعرفیة

الفرق في المستوى التكویني

االختالفات األفكار والعادات

28%

72%

دائرة نسبیة تبین استشارة المدیر ): 32(شكل 
للمعلمین في القرارات المھنیة

نعم

ال
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 أنالمعلمین في اتخاذ القرارات المهنیة وكذلك تدل على  مشاركةتدل على اهتمام المدیر ب

معیقات االتصال هي  أنوقد ال حظنا كیف  ، ناو والتعالمشاركة  أسلوبیعتمد على  المدیر ال

والمشاركة تبدأ من عدم الرغبة في االتصال  ناو التععدم الرغبة في  أنحیث .  ناو التعمعیقات 

  .والمشاركة كثافة االتصال بین المدیر والمعلمین  ناو التعومن مؤشرات 

  سباب استشارة المدیر للمعلمین في القرارات أیوضح  :29الجدول رقم 

  النسبة  العدد  العینة    اإلجابة

 23.04% 3  المدیر ةقلة خبر 

 15.38% 2  الثقة المتبادلة

 38.46% 5  مرونة االتصال

 23.04% 3  زیادة فعالیة األداء

 100%  13  المجموع

سبب استشارة  أعزومن  13 أصلمن  5عدد المبحوثین  أن 29رقم  أعالهن الجدول ییب    

استخدام هذا  أن إذفي القرارات هو لمرونة االتصال الذي یتبعه  % 38.46المدیر لهم بنسبة 

في  األسلوبهذا  ألهمیةمدى وعي وتفهم المدیر  إلىفي المشاركة یرجع  األسلوب أوالنمط 

 تكانعن طریق الحوار وتبادل المعلومات بینما  اآلخرینالقدرة على االتصال والتفاعل مع 

 قلة خبرته ولزیادة إلىسبب استشارة المدیر  أعزتهي ممثلة للفئة التي  23.04%النسبة 

 همشاركة المعلم في اتخاذ القرارات المهنیة للمدرسة تشعر  أنحیث .  ياو بالتس األداءفاعلیة 

 .المعلم التربوي أداءن من یحسدور كبیر جدا في الت المشاركة ألسلوب أن أي. تماءنباال

 

 

 

 

23%

15%

39%

23%

دائرة نسبیة تبین أسباب استشارة المدیر ): 33(شكل 
للمعلمین في القرارات  

قلة خبر المدیر

الثقة المتبادلة

مرونة االتصال

زیادة فعالیة األداء
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  یوضح عمل المدیر باقتراحات المعلمین : 03الجدول رقم 

  العینة       

   اإلجابة
  النسبة  العدد

 41.30%  19  نعم

 58.69%  27  ال

 %100  46  المجموع

معظم المبحوثین  أن 30یتضح من خالل النتائج المتحصل علیها والمدونة بالجدول رقم    

 یةانالثالفئة  أما ،عمل المدیر باقتراحات المعلمین  في"ال"بــ  إجابتهم تكان %59بنسبة تقارب 

  . %41على هذه العبارة بنسبة تقارب  "نعم"بــ  إجابتهم تكانفالعینة  أفرادمن 

المدیر ال یشجع على التفاعل االیجابي بینه وبین المعلمین وذلك  أنوهذه النتائج تفسر ب    

االتصال المتجهة  أسالیبه ال یشجع أن أي،آرائهم واقتراحاتهم  إلبداءالفرصة لهم  إتاحة مبعد

في قیادة المدیر  توقراطيو األالنمط  إضفاءمع المعلمین وهذا ما یدل على  أعلى إلى أسفلمن 

یتخلص من هذا النمط القیادي وذلك لنجاح عملیة االتصال في  أنوفي هذه الحالة على المدیر 

  . فیها األداءتعطل  أنالمدرسة والتخلص من المعیقات التي من الممكن 

  المعلمین  داءالمدیر ألقات تقییم أو یوضح  :31الجدول رقم 

  النسبة  العدد  العینة     اإلجابة

 43.47% 20  االجتماعات

االستقبال في 

  المكتب

8 %17.39 

 39.13%  18  الزیارة داخل القسم

 %100  46  المجموع

متباینة بین  تكانالعینة  أفرادردود  أن 31المدونة بالجدول رقم  اإلحصائیةتشیر النتائج        

وهي  %43.47االجتماعات وذلك بنسبة  أثناءالمعلم یكون  ألداءتقییم المدیر  أنمن یقر ب

41%

59%

دائرة نسبیة تبین عمل المدیر ): 34(شكل 
باقتراحات المعلمین

نعم

ال

44%

17%

39%

دائرة نسبیة تبین أوقات تقییم المدیر ألداء ): 35(شكل 
المعلمین

االجتماعات

االستقبال في المكتب

الزیارة داخل القسم
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 ألدائهمتقییم المدیر  أنممثلة للفئة التي تقر ب %17.39النسبة  تكانبینما . النسبة الغالبة 

 أنوهي تجیب ب %39.13الفئة الثالثة فقدرت نسبتها بـــ أما. االستقبال في المكتب  أثناءیكون 

 حتاو تر ویمكن تفسیر هذه النتائج والتي  ،یكون في الزیادة داخل القسم  ألدائهمدیر تقییم الم

وهذا  ،المعلم  ألداءتقییم المدیر  قاتأو بوالزیادة داخل القسم فیما یتعلق  االجتماعاتاغلبها بین 

  . األداءالتوقیت له الدور الكبیر في تعدیل وتحسین 

عتبار الزمالء با بآراء ةاناالستعاالجتماعات یكون من خالل  أثناء لو األالتوقیت  أنبحیث      

الزیارة داخل القسم وهذا العتماده  أثناءفیما یخص التقییم  أما. احتكاكا  به  كثراأل همأن

لمعلم تقییم المدیر ل و  1،"التدریس أثناءمالحظة المعلم في فترات معینة  أيالمالحظة المنظمة "

االجتماعیة والشخصیة التي یمر  ضاعهأو استقباله في المكتب ذلك لفهمه مشاكله وجمیع  أثناء

  .ویقوم بتقدیم النصائح له اآلراء بها والتبادل مع

  لمعلمینل هتقییم أثناءیوضح نقاط تركیز المدیر :  32الجدول رقم 

 العینة       

  اإلجابة

  النسبة  العدد

 13.04% 6  التشجیع

 47.82% 22  التوجیه

 39.13%  18  نقاط الضعف

 100%  46  المجموع

 أنمتباینة بین من یؤكد  تكانالعینة  أفراد إجابات أن 32توضح نتائج الجدول                 

 %47.82وذلك  بنسبة  أكثرالداء المعلم یكون على نقاط التوجیه  هتقییم أثناءتركیز المدیر 

ى یستطیع تحقیق ونمو یتصف به مدیر المدرسة حت أنوهذا یجب  ،) تقارب نصف المبحوثین(

من  %13.04نسبة  تكانبینما .  التدریسیة من خالل متابعته لجهودها وتقویمها  ةوتطور الهیئ

                                                             
1
ملتقى التكوین بالكفایات في التربیة ،جامعة قاصدي .رضا المعلمین عن نمط التدریس بالكفایات وعوامل انسجاھم معھفایزة رویم،:نبیلة بلویة . 

  .668،ص)الجزائر(مرباح ورقلة 

13%

48%

39%

دائرة نسبیة تبین نقاط تركیز المدیر أثناء ): 36(شكل 
تقییمھ للمعلمین

التشجیع

التوجیھ

نقاط الضعف
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بقیة المبحوثین  أما. تقییمه الداء المعلم یكون للتشجیع  أثناءتركیز المدیر  أنالمبحوثین یرون ب

 أهم أنحیث یرون ب ،من زمالئهم  یةانوالث لىو األ فلهم نظرة مغایرة للفئة %39.13بنسبة 

م اكتساب تقییمه لهم هي نقاط الضعف وهذا ما یؤكد عد أثناءالنقاط التي یركز علیها المدیر 

  .المدیر لمهارة التقییم 

   والجماعة ناوالتعیوضح العمل بالفرق ودوره في تنمیة روح  :33الجدول رقم  

  

 العینة       

   اإلجابة

  النسبة  العدد

 39.13% 18  نعم

 60.86% 28  ال

 100%  46  المجموع

من المبحوثین ال  %60.86ما نسبته  أن 33یتضح من المعطیات المبینة في الجدول    

 هأنبوهذا ما یدل  ،من یعملون بها  %39.13نسبة  أن فیما ،یعملون بالفرق وهي النسبة الغالبة

بعض الخصائص الشخصیة  إلىیعود ذلك  أنویمكن  األعمالمثل هذه لغیاب تام هناك 

قدمیة والمستوى التعلیمي والعوامل النفسیة واالجتماعیة لهؤالء المبحوثین داخل األ كالسن و

  .وخارج المؤسسة 

للعمل الجماعي دور حیویا في رفع كفاءة وفعالیة  أن" یرى  على السلمي  أنالشوفي هذا      

ومن ثم تسهم بشكل  األفراد آلراءللجهود الفردیة وتمازجا  بوتقةتشكل  هاأنالمنظمة من خالل 

وبالتالي یمكن الحصول على مجال للتفاعل التنظیمي ، 1 "المنظمة أهداففعال في تحقیق 

  .لاالیجابي المبني على سالمة ومرونة االتصا

  

                                                             
  .83،ص2007دار غریب للنشر والتوزیع،:القاهرة.  التنظیمعلم اجتماع لطفي ، إبراهیمطلعت  1

39%

61%

دائرة نسبیة تبین العمل بالفرق ): 37(شكل 
ودوره في تنمیة روح التعاون والجماعة 

نعم

ال
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  لظروف المعلمین اإلدارةهناك مراعاة من  كانإذا ضح و ی:  43الجدول رقم 

العینة        

  اإلجابة

  النسبة  العدد

 34.78% 16  نعم

 65.21%  30  ال

 %100  46  المجموع

العینة بنسبة  أفراداغلب  أن 34تشیر النتائج المتحصل علیها والمسجلة بالجدول رقم       

 إعطاءوبذلك من خالل عدم  ،ال تراعي ظروفهم االجتماعیة  اإلدارة أنیؤكدون  %65تقارب 

باهتمام  إدراكهمقصوى لهذا العامل في رفع من معنویات المعلمین من خالل  أهمیة اإلدارة

وهذا ما یؤكد قلة تفعیل االتصال .  أدائهمولكل المشاكل التي تعترض  شغاالتهمنال اإلدارة

  .الصاعدة في المدارس االبتدائیة 

وهي نسبة ضعیفة مقارنة  لىو لألمعاكسة  %34.78مقدرة ب  یةانالثبینما جاءت النسبة    

 واعأنهذه النتائج دائما باالعتماد على النمط القیادي المتبع وكل  أنومنه یمكن القول .  لىو باأل

   .عمله  أداء أثناءالكبیر على نفسیة الموظف  األثراالتصالیة التي لها  األسالیب

    شطة المختلفةنیوضح تنظیم المؤسسة لأل : 53الجدول رقم 

العینة          

  اإلجابة

  النسبة  العدد

 30.43% 14  نعم

 69.56%  32  ال

 100%  46  المجموع

بحوثین یتفقون بنسبة تقدر اغلب الم أنیتضح  35من خالل النتائج الواردة في الجدول رقم    

 أنفي حین نجد )  ....ترفیهیة  ،علمیة ،ثقافیة ( شطةأنالمؤسسة ال تنظم  أن %69.56ب

35%

65%

دائرة نسبیة تبین إذا كان ھناك ): 38(شكل 
مراعاة من اإلدارة لظروف المعلمین

نعم

ال

30%

70%

دائرة نسبیة تبین تنظیم ): 39(شكل 
المؤسسة لألنشطة المختلفة

نعم

ال
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تفسر  أنویمكن  ، لىو األترى عكس الفئة  %30.43النسبة المتبقیة من المبحوثین والمقدرة ب 

دور كبیر وفعال  شطةناأللهذه  أنحیث  ،شطةناأل ذهاغلب المدارس ال تهتم به أنجة هذه النتی

  .التربوي للمعلم  األداءفي الرفع من مستوى 

مع  األداءاالجتماعیة في تحسین  شطةناألویتفق هذا الجزء من الدراسة والمتعلق بأهمیة     

المدرسیة في رفع  شطةنلألهناك اثر كبیر  أن إلىالذي توصل  1" عبد الكریم يانملی"دراسة 

  .للمعلم  أداءمستوى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 1
دراسة مكملة لنیل شهادة  الماجستیر،جامعة . التربویة فاعلیة النشاط االجتماعي المدرسي في رفع مستوى أداء المؤسسةالكریم ملیاني ، عبد

  .2012بسكرة،
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  :المركبة لاوالجد:ثانیا

  بمدى مناسبة المناخ المادي للمدرسةالقة المتغیرات عیوضح  :36الجدول رقم 

  اإلجابة                 
  

  المتغیـــرات 

  المجموع     ال  نعم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار

س
جن

ال
  

  %19.57  9 10.56%  05 8.69%  04  ذكـــــــــــــــــــــر

  %80.43  37 58.69%  27 21.73%  10  ثـــــــــــــــــــــىأن

  %100 46  %69.56 32  %30.43  14  المجمــــــــــــــــــــــــوع

ي 
لم

لع
ل ا

ؤھ
لم

ا
  

  %13.04  6 8.69%  4 4.34%  2   بكالوریا

  %32.61  15 23.91%  11 8.69%  4  لیسانس

  %0  0 0%  0 0%  0  ماجستیر
  ماستر
  

3  %6.52 3  %6.52 6  13.04%  

  %41.30  19 30.43%  14 10.86%  5  أخرى 

  %100 46  69.56 32  30.43  14  المجمـــــــــــــــــوع

ة 
بر

خ
ال

  

  %19.56  9 6.52%  3 13.04%  6  سنوات 5اقل من 

  %30.43  14 23.91%  11 6.52%  3  سنوات 10 إلى 5من 

  %50  23 39.12%  18 10.86%  5  سنوات 10من  أكثر

  %100 46  %69.56 32  30.43%  14  المجمـــــــــــــــــــــوع

هناك  أنمن یرون ب %58.69بـالتي قدرت  اإلناثنسبة  أن بیاناتالیتضح  لنا من هذه    

من الذكور الذین لهم   %10.26في حین توافقها نسبة  ،مناخ مادي غیر مناسب في المؤسسة 

خرجي المعاهد (ل العلمي همن المبحوثین ذوي المؤ   %30.43وتقابلها نسبة  ،نفس الرؤیة 

 ،سنوات  10للمبحوثین الذین تفوق خبرتهم في العمل   %39.12ونسبة  ،) والمدار العلیا  

ؤیة تجاه المناخ المادي الموجود وذلك اغلب المبحوثین لهم نفس الر  أنوهذا ما یدل على 

  ) .الخبرة ،المؤهل العلمي ،الجنس (باختالف خصائصهم الشخصیة 

في المدرسة  )المرافق التربویة(للمناخ المادي أننفسر ب أنالنتائج یمكننا  ذهومن خالل ه     

  .مرتفع على فعالیة العملیة االتصالیة والتعلیمیة كذلك  وتأثیردور 
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   المناخ المادي على األداء بانعكاسعالقة المتغیرات یوضح : 37رقمالجدول 

  اإلجابة                 
  

  المتغیـــرات 

  المجموع     ال  نعم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار

س
جن

ال
  

  %19.57  9 6.52%  3 13.04%  6  ذكـــــــــــــــــــــر

  %80.43  37 10.86%  5 69.55%  32  ثـــــــــــــــــــــىأن

  %100 46  17.39 8  82.60  38  المجمــــــــــــــــــــــــوع

ي 
لم

لع
ل ا

ؤھ
لم

ا
  

  %13.04  6 2.17%  01 10.86%  5   بكالوریا

  %32.61  15 8.69%  04 23.91%  11  لیسانس

  %0  0 0%  0 0%  0  ماجستیر

  ماستر
  

4  %8.69 02  %4.34 6  13.04%  

  %41.30  19 2.17%  01 39.12%  18  أخرى 

  %100 46  17.39 8  82.60  38  المجمـــــــــــــــــوع

ة 
بر

خ
ال

  

  %19.56  9 6.52%  03 13.04%  6  سنوات 5اقل من 

  %30.43  14 8.69%  04 21.73%  10  سنوات 10 إلى 5من 

  %50  23 2.17%  01 47.82%  22  سنوات 10من  أكثر

  %100 46  17.39% 8  82.60%  38  المجمـــــــــــــــــــــوع

من المبحوثین الذین لدیهم المؤهل العلمي  %39.12نسبة  أن أعالهیبین لنا الجدول    

 ، أدائهمهناك اثر كبیر للمناخ المادي على  أنیؤكدون ب) خریجي المعاهد والمدارس العلیا (

 أنوهذا ما یدل  ،سنوات  10من المبحوثین الذین خبرتهم تفوق  %47.82والتي توافقها بنسبة 

وفي زیادة المردود  ،المعلم مثال   أداءهذا المناخ على  بأهمیةهاته الفئة لها وعي كبیر 

ا یساعد على كثرة اتصالهم واحتكاكهم هذا م لألساتذةالمدرسي من خالل توفیر قاعة خاصة 

  . األداءتحسین  إلىوالمعلومات بسهولة مما یؤدي  اآلراءببعض وتبادل 

 األداءالمناخ المادي على  بتأثیرهذه النتیجة من الدراسة والمتعلقة  أنوفي هذه النقطة نجد   

والتي 1،"انالسكر  إبراهیمناصر محمد "دراسة سابقة للباحث  إلیهاتتفق مع نتیجة التي توصلت 

 أوالمناخ التنظیمي  تأثیرالعینة نحو  أفرادهناك توجهات ایجابیة مرتفعة لدى  أنتؤكد على 

  .وهذا ما یدعم النتیجة المتحصل علیها في هذه النقطة  ،الوظیفي  أدائهمالمادي على 

                                                             
1
بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في العلوم االداریة، جامعة نایف .المناخ التنظیمي وعالقتھ باالداء الوظیفي ینظر ناصر محمد ابراھیم السكران،. 

  .2004العربیة للعلوم االمنیة،السعودیة،
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  بالقصور في العملیة االتصالیة بالمدرسة عالقة المتغیرات  یوضح: 38الجدول رقم  

  اإلجابة                 
  

  المتغیـــرات 

  المجموع     ال  نعم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار

س
جن

ال
  

  %19.57  9 8.69%  04 10.86%  05  ذكـــــــــــــــــــــر

  %80.43  37 32.61%  15 47.82%  22  ثـــــــــــــــــــــىأن

  %100 46  41.30 19  58.82  27  المجمــــــــــــــــــــــــوع

ي 
لم

لع
ل ا

ؤھ
لم

ا
  

  %13.04  6 4.34%  02 8.69%  04   بكالوریا

  %32.61  15 13.04%  06 19.56%  09  لیسانس

  %0  0 0%  0 0%  0  ماجستیر

  ماستر
  

03  %6.52 3  %6.52 6  13.04%  

  %41.30  19 17.38%  8 23.91%  11  أخرى 

  %100 46  41.30 19  58.69  27  المجمـــــــــــــــــوع

ة 
بر

خ
ال

  

  %19.56  9 8.69%  04 10.86%  05  سنوات 5اقل من 

  %30.43  14 8.69%  04 21.73%  10  سنوات 10 إلى 5من 

  %50  23 23.91%  11 26.08%  12  سنوات 10من  أكثر

  %100 46  41.30% 19  58.69%  27  المجمـــــــــــــــــــــوع

هناك قصور في االتصال  أنمن الذكور یرون ب %10.86نسبة  أنتشیر نتائج الجدول ب 

ال یوجد قصور في االتصال داخل  هأنبمن نفس الفئة یرون  %8.69داخل المدرسة ونسبة 

تستخدم االتصال بكثرة داخل  فئة الذكور أنتقاربة هذا یعني بالنسب م أنالمدرسة وهنا نجد ب

في حین  ،هي الغالبة هذا یدل على قلة االتصال بین الجنسین  اإلناثفئة  أنالمدرسة وخاصة 

ه هناك قصور في العملیة أنسنوات خبرة على  10من  أكثرللفئة التي لها  %26.08تدل نسبة 

قیادیة مختلفة  ماطأنهاته الفئة نظرا لخبرتها وتعاملها مع  أناالتصالیة وهذا ما یوضح ب

فیما یخص متغیر المؤهل العلمي فال توجد  أما ،ال  أمهناك قصور  كان إذاتحدید  هاكانبإم

تحدید قصور العملیة  للخبرة دور في أنوهذا ما یوضح  .العینة  أفرادفروق كبیرة في استجابات 

  .ال  أواالتصالیة 
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من قصور في العملیة  يانتعاالبتدائیة المدارس  أغلبیة أنمن خالل هذه النتائج نستنتج ب    

  .ةالمرغوب تحقیق األهدافاالتصالیة وهذا ما یحد من 

 عالقة المتغیرات بسبب القصور في العملیة االتصالیةیوضح  :39الجدول رقم

  اإلجابة                 
  

  المتغیـــرات 

  المجموع  ضعف التنظیم  ضعف العالقات

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار

س
جن

ال
  

  18.51  05 7.40%  02 11.11%  03  ذكـــــــــــــــــــــر

  81.49  22 37.03%  10 44.44%  12  ثـــــــــــــــــــــىأن

 100% 27  44.44% 12  55.55%  15  المجمــــــــــــــــــــــــوع

ي 
لم

لع
ل ا

ؤھ
لم

ا
  

  14.8  04 7.40%  02 7.40%  02   بكالوریا

  33.32  09 14.81%  04 18.51%  05  لیسانس

  0  0 0%  0 0  0  ماجستیر

  ماستر
  

02  %7.40 01  %3.70 03  11.1  

  40.73  11 18.51%  05 22.22%  06  أخرى 

 100% 27  44.44% 12  55.55%  15  المجمـــــــــــــــــوع

ة 
بر

خ
ال

  

  18.51  05 11.11%  03 7.40%  02  سنوات 5اقل من 

  37.03  10 22.22%  06 14.81%  04  سنوات 10 إلى 5من 

  44.44  12 11.11%  03 33.33%  09  سنوات 10من  أكثر

 100% 27  44.44 12  55.55%  15  المجمـــــــــــــــــــــوع

تعزو سبب القصور في  %11.11نسبة الذكور المقدرة ب أن 39تبین نتائج الجدول رقم    

 37.03%للذكور ونسبة  %7.4نسبة  أنفي حین  ،عامل العالقات  إلىالعملیة االتصالیة 

عامل  أنوهذا ما یفسر ب ،ضعف التنظیم المتواجد في المدرسة  إلىتعزو السبب  اثنلإل

بینما فئة المبحوثین الذین لدیهم  ،للعالقات في فعالیة العملیة االتصالیة  أهمیةالجنس یرى 

 ،االتصالیة  ضعف التنظیم هو السبب في قصور العملیة أنسنوات ترى ب 10و 5خبرة بین 

كفاءة الهیكل التنظیمي من خالل عدم متابعة لسیاسة االتصال المتبعة  ضانخفا إلىوذلك یعود 

.  
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المادیة والطاقات  یاتكاناإلمتوفیر  بانج إلىنجاح االتصال في المدرسة  أنوهذا ما یفسر ب  

ذلك لجعل الجو . التصال وتوثیق العالقات الودیةت اهو حسن التنظیم من خالل توضیح قنوا

  .سلیمة تسهل عملیة االتصال یةانسإنالمدرسي تسوده عالقات 

 الجدول رقم40 : یوضح عالقة المتغیرات بفرصة اختیار المستوى المرغوب بتدریسه 

  اإلجابة                 
  

  المتغیـــرات 

  المجموع     ال  نعم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار

س
جن

ال
  

  %19.57  9 13.04%  06 6.52%  03  ذكـــــــــــــــــــــر

  %80.43  37 52.16%  24 28.25%  13  ثـــــــــــــــــــــىأن

  %100 46  65.21 30  34.78  16  المجمــــــــــــــــــــــــوع

ي 
لم

لع
ل ا

ؤھ
لم

ا
  

  %13.04  6 8.69%  04 4.34%  02   بكالوریا

  %32.61  15 21.73%  10 10.86%  05  لیسانس

  %0  0 0%  0 0%  0  ماجستیر

  ماستر
  

04  %8.69 02  %4.34 6  13.04%  

  %41.30  19 30.43%  14 10.86%  05  أخرى 

  %100 46  65.21 30  34.78  16  المجمـــــــــــــــــوع

ة 
بر

خ
ال

  

  %19.56  9 13.04%  06 6.52%  03  سنوات 5اقل من 

  %30.43  14 15.21%  07 15.21%  07  سنوات 10 إلى 5من 

  %50  23 36.95%  17 13.04%  06  سنوات 10من  أكثر

  %100 46  65.21% 30  34.78%  16  المجمـــــــــــــــــــــوع

 رصة في اختیارمن فئة الذكور ال یتاح لها الف %13.04نسبة  أن أعالهیبن الجدول    

  . اإلناثمن فئة  52.16%نسبة   الرأيفي حین توافقها  ،المستوى المرغوب بتدریسه 

الذین  من %13.04سنوات لدیهم نسبة  5من  بینما نجد فئة المبحوثین ذوي الخبرة اقل      

ه هناك توافق كبیر على عدم أنوهذا ما یدل على . لدیهم فرصة اختیار المستوى التدریسي 

العوامل  لتأثیره ال وجود أنو . فرصة للمعلمین باختیار المستوى المرغوب بتدریسه  إعطاء

استخدام المدیر لهذا  أنولكن ما یمكن تفسیره من خالل هاته النتائج  ،الشخصیة على ذلك 

  .المعلمین  أداءیعود بالسلب على  أنه أنمن ش األسلوب
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  اتصال المعلمین بالمدیر بدیمومةعالقة المتغیرات یوضح : 41الجدول رقم 

  اإلجابة                 
  

  المتغیـــرات 

  المجموع     ال  نعم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار

س
جن

ال
  

  %19.57  9 10.86%  05 8.69%  04  ذكـــــــــــــــــــــر

  %80.43  37 49.99%  23 30.43%  14  ثـــــــــــــــــــــىأن

  %100 46  60.86 28  39.13  18  المجمــــــــــــــــــــــــوع

ي 
لم

لع
ل ا

ؤھ
لم

ا
  

  %13.04  6 6.52%  03 6.52%  03   بكالوریا

  %32.61  15 17.38%  08 15.21%  07  لیسانس

  %0  0 0%  0 0%  0  ماجستیر
  ماستر
  

04  %8.69 02  %4.34 6  13.04%  

  %41.30  19 32.60%  15 8.69%  04  أخرى 

  %100 46  60.86 28  36.13  18  المجمـــــــــــــــــوع

ة 
بر

خ
ال

  

  %19.56  9 6.52%  03 13.04%  06  سنوات 5اقل من 

  %30.43  14 15.21%  06 17.39%  08  سنوات 10 إلى 5من 

  %50  23 41.29%  19 8.69%  04  سنوات 10من  أكثر

  %100 46  60.86% 28  39.13%  18  المجمـــــــــــــــــــــوع

ثى نالممثلة للذكر واأل %49.99ونسبة % 10.86نسبة  أن 41الجدول رقم  بیاناتتشیر     

نسبة المبحوثین ذوي  أنفي حین  ،على التوالي من هم لیسو دائمي االتصال مع المدیر 

 ،على التوالي  %8.69و  %15.21والمقدرة نسبتهم ب ) ر الماست و لیسانس(المؤهل العلمي  

سنوات  5من الفئة التي لها اقل من  %13.04یقابلها نسبة  أي ،لهم اتصال دائم بالمدیر 

تتواصل بالمدیر من اجل  أنه هذه الفئة حدیثة العمل وعلیها أنوهذا ما یوضح على  ،عمل 

التعامل  أسالیب أووذلك من خالل استشارتها للمدیر لكیفیة   ،تثبیتها والمحافظة على منصبها 

    . بتوجیهات المدیر ةاناالستع لةاو مح فسهمأنمع التالمیذ  ومع المادة العلمیة 

  

  

  



 نتائج الدراسة المیدانیة:الفصل الرابع 

 

 
94 

  بسبب قلة االتصال بالمدیرعالقة المتغیرات یوضح  :42الجدول رقم 

  اإلجابة                 
  

  المتغیـــرات 

طبیعیة شخصیة 
  المدیر

االقتناع بعدم   الوقتضیق 
  جدوى االتصال   

  المجموع

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار

س
جن

ال
  

  %19.57  9  3.57%  01 7.14%  02 7.14%  02  ذكـــــــــــــــــــــر

%  16 14.28%  04  ثـــــــــــــــــــــىأن
57.13 

03  %10.71  37  80.43%  

 100 46 14.28% 04  64.28 18  21.42  06  المجمــــــــــــــــــــــــوع

ي 
لم

لع
ل ا

ؤھ
لم

ا
  

  %13.04  6  %0  0 3.57%  01 7.14%  02   بكالوریا

%  03 7.14%  02  لیسانس
10.71 

03  %10.71  15  32.61%  

  %0  0  0%  0 0%  0 0%  0  ماجستیر

  ماستر
  

0  %0 02  %0 0  0%  6  13.04%  

%  12 7.14%  02  أخرى 
42.85 

01  %3.57  19  41.30%  

 100 46 14.18% 04  64.18 18  21.42  06  المجمـــــــــــــــــوع

ة 
بر

خ
ال

  

  %19.56  9  3.57%  01 3.57%  01 3.57%  01  سنوات 5اقل من 

%  04 10.71%  03  سنوات 10 إلى 5من 
14.28 

0  %0  14  30.43%  

%  13 7.14%  02  سنوات 10من  أكثر
46.42 

03  10.71%  23  50%  

% 18  21.42%  06  المجمـــــــــــــــــــــوع
64.42  

04 %14.28 46 %100 

 إلىقلة اتصال بالمدیر  أعزتنسبة لفئة الذكور  أعلى أن 42یتضح من خالل الجدول رقم    

 أعلى تكان اإلناثبالنسبة لفئة  أما ، %7.14ضیق الوقت وذلك بنسبة  ٕالىطبیعة شخصیة و 

نسبة في فئة  أعلىفي حین تقابلها . %57.13نسبة لها في سبب ضیق الوقت والمقدرة ب 

التي  %42.85بنسبة ) لیا عخریجي المعاهد والمدارس ال(علمي المبحوثین الذین لدیهم المؤهل ال

  .ضیق الوقت كذلك إلىقلة اتصالها بالمدیر  أعزت

 إذ. المشكالت االتصالیة هو ضیق الوقت  أوالمعوقات   أهمه من بین أنحیث یالحظ    

یقوم المعلم  إذاالتصال  تأخرعدم تواجد المعلمین مع مدرائهم فترة كافیة ینتج عنه  أنیالحظ 

  . بتدریس حصته ثم یخرج مباشرة هذا ما یعوق االتصال الشخصي المباشر بین المدیر والمعلم 
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 ریجي المعاهدخ، لیسانس،   بكالوریا( نفس النسبة للفئة التي مؤهلها العلمي تكانبینما  

طبیعة شخصیة المدیر بنسبة  إلىالسبب في قلة االتصال  أعزتالتي ) والمدارس العلیا 

 أوالخوف الذي یسیطر على المعلمین بسب الوضع الداخلي للمدرسة "  أنحیث .  %7.14

المعلمین  أوتشعر العاملین  أنها أنبسبب شخصیة المدیر والسیاسة المتبعة داخلها من ش

ردت الفعل تكون دائما  نبطرح المواضیع العامة والخاصة أل أوبالخوف من التحدث مع المدیر 

طبیعة شخصیة المدیر لها دور كبیر في ضعف العالقات  أن،إذ  1"بالشكل السلبي  أوبالصورة 

ضعف هذه العالقة  أن إذ،  األداءالعوامل التي تؤثر في  أهمداخل المدرسة والتي هي من 

  . إالالذي یربطهم بالمدیر هو العمل لیس  أنالعزلة وشعور المعلمین  إلىتؤدي 

  بأسالیب اتصال المدیر بالمعلمینعالقة المتغیرات یوضح  :43الجدول رقم 

  اإلجابة                 
  

  المتغیـــرات 

  المجموع  معا األسلوبین  الشفوي األسلوب  الكتابي األسلوب

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار

س
جن

ال
  

10،86  05 6.52%  03  ذكـــــــــــــــــــــر  01  %2.17  9  19.57%  

  %80.43  37  26.08%  12 %13.04  06 41.29%  19  ثـــــــــــــــــــــىأن

% 13  23.41 11  47.22  22  المجمــــــــــــــــــــــــوع 28..26  46 100  

ي 
لم

لع
ل ا

ؤھ
لم

ا
  

  %13.04  6  2.17%  01 6.52%  03 4.34%  02   بكالوریا

  %32.61  15  8.69س%  04 4.34%  02 19.56%  09  لیسانس

  %0  0  0%  0 0%  0 0%  0  ماجستیر

  ماستر
  

01  %2.17 03  %6.52 02  4.34%  6  13.04%  

  %41.30  19  %13.04  06 6.52%  03 21.73%  10  أخرى 

 100 46 28.26% 13  23.91 11  47.82  22  المجمـــــــــــــــــوع

ة 
بر

خ
ال

  

  %19.56  9  4.34%  02 6.52%  03 8.69%  04  سنوات 5اقل من 

  %30.43  14  %4.34  02 4.34%  02 21.73%  10  سنوات 10 إلى 5من 

  %50  23  %19.56  09 13.04%  06 17.38%  08  سنوات 10من  أكثر

 100% 46 28.86% 13  23.91% 11  47.82%  22  المجمـــــــــــــــــــــوع

قــد  تكانــ %41.29التــي قــدرت   بـــ  اإلنــاثنســبة  أنبــ بیانــاتالیتضــح لنــا مــن خــالل هــذه    

نسـبة لهـا  اعلـيالكتابي هو الغالب  في االسـتخدام مـن قبـل المـدیر وهـي  األسلوب أنب ضحتأو 

                                                             
1
  .123ص.مرجع سبق ذكرهعلى عیاصرة ، . 
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 أكثـرالشـفوي هـو  األسـلوب أنبـ اجـابو أالـذین  %10.86الذكور التي قدرت بــ في المقابل نسبة .

 أن إذ(التوافـق بـین الجنسـي  إلـىیعـود  ذاوهـ.دمها المـدیر فـي االتصـال بهـم التي یستخ األسالیب

 %21.73بینما قدرت نسبة ) . ها من جنس الذكریر یمد او كانالمدارس التي تم اختیارها للدراسة 

الطاغي فـي  األسلوب أنالذین یرون ب)خریجي المعاهد والمدارس العلیا (العلمي هل ؤ من فئة الم

 تكانـالتـي  لیسـانسلفئـة  %19.58ثم تلیها نسـبة .الكتابي األسلوبمعاملة المدیر للمعلمین هو 

  . لها نفس الرؤیة مع الفئة السابقة

الـــنمط القیـــادي المســـتخدم مـــن قبـــل المـــدیر هـــو الـــذي یحـــدد نـــوع  أنویفســـر هـــذا الفـــارق بـــ     

عالقـة بـین القیـادة واالتصـال ال" علي عیاصرةتؤكده دراسة الدكتور ما وهذا . المستخدم  األسلوب

"1
  

  عالقة المتغیرات باستخدام االتصال غیر الرسمي مع المدیریوضح : 44الجدول رقم 

  اإلجابة                 
  

  المتغیـــرات 

  المجموع     ال  نعم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار

س
جن

ال
  

  %19.57  9 15.12%  7 4.34%  2  ذكـــــــــــــــــــــر

  %80.43  37 52.17%  24 28.25%  13  ثـــــــــــــــــــــىأن

  %100 46  67.39 31  32.60  15  المجمــــــــــــــــــــــــوع

ي 
لم

لع
ل ا

ؤھ
لم

ا
  

  %13.04  6 8.69%  4 4.34%  2   بكالوریا

  %32.61  15 23.91%  11 8.69%  4  لیسانس

  %0  0 0%  0 0%  0  ماجستیر

  ماستر
  

4  %8.69 2  %4.34 6  13.04%  

  %41.30  19 30.43%  14 10.86%  5  أخرى 

  %100 46  67.39 31  32.60  15  المجمـــــــــــــــــوع

ة 
بر

خ
ال

  

  %19.56  9 6.52%  3 13.04%  6  سنوات 5اقل من 

  %30.43  14 21.73%  10 8.69%  4  سنوات 10 إلى 5من 

  %50  23 39.12%  18 10.86%  5  سنوات 10من  أكثر

  %100 46  67.39% 31  32.60%  15  المجمـــــــــــــــــــــوع

                                                             
1
  .185ص.مرجع سبق ذكرهعلي عیاصرة،  
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ر من هم و الممثلة للذك %15.21ونسبة  لإلناث %52.17ة نسب أن أعالهالجدول  بیاناتتشیر 

ثین ذوي المؤهل نسبة المبحو  أنفي حین  ،مع المدیر  غیر الرسمي  االتصال مستخدميلیسو 

 غیر الرسمي مع المدیر ،تصال اال یستخدمون %8.69بـدرة نسبتهم والمق) ر الماست (العلمي  

 أنوضح وهذا ما ی ،سنوات عمل  5من الفئة التي لها اقل من  13.04%یقابلها نسبة ما  أي

یهتم  أنوعلى المدیر .العوامل الشخصیة للمدیر والمعلمین له دور في وجود نوع هذا االتصال 

االتصال غیر  أهمیةوحول ."المعلمین  أداءكبیرة في التحسین من  أهمیةله  أنبه باعتبار 

االتصال غیر الرسمي  یعتبر  أن إلى اإلنسانیةالرسمي في المؤسسة توصلت مدرسة العالقات 

تجاهل االتصاالت غیر الرسمیة وما یسودها من قیم  أنو .جزء من طبیعة والطبیعة البشریة 

االتصال بین القمة والقاعدة ومن هنا تصبح االتصاالت  انهیار إلىعاییر قد یؤدي بدوره وم

لمؤسسة عامة بكل التنظیم خاصة وا أهدافغیر الرسمیة بمثابة قوة دافعة تساهم في تحقیق 

  1"   طریقة فعالة

  عالقة المتغیرات بتأثیر االتصال غیر الرسمي مع المدیر على األداءیوضح : 45الجدول رقم 

  اإلجابة                 
  

  المتغیـــرات 

  المجموع     ال  نعم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار

س
جن

ال
  

  %19.57  9 15.12%  7 4.34%  2  ذكـــــــــــــــــــــر

  %80.43  37 52.17%  24 28.25%  13  ثـــــــــــــــــــــىأن

  %100 46  67.39 31  32.60  15  المجمــــــــــــــــــــــــوع

ي 
لم

لع
ل ا

ؤھ
لم

ا
  

  %13.04  6 8.69%  4 4.34%  2   بكالوریا

  %32.61  15 23.91%  11 8.69%  4  لیسانس

  %0  0 0%  0 0%  0  ماجستیر

  ماستر
  

4  %8.69 2  %4.34 6  13.04%  

  %41.30  19 30.43%  14 10.86%  5  أخرى 

  %100 46  67.39 31  32.60  15  المجمـــــــــــــــــوع

ة 
بر

خ
ال

  

  %19.56  9 6.52%  3 13.04%  6  سنوات 5اقل من 

  %30.43  14 21.73%  10 8.69%  4  سنوات 10 إلى 5من 

  %50  23 39.12%  18 10.86%  5  سنوات 10من  أكثر

  %100 46  67.39% 31  32.60%  15  المجمـــــــــــــــــــــوع

                                                             
1
  .24ص.أحمد ماھر ،مرجع سبق ذكره. 
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استخدام  أنترى ب لإلناث %50ة نسبما یقارب  أنأعاله الجدول  یتضح من خالل    

ر من و الممثلة للذك% 13.04بینما نسبة .ئها ادأ االتصال غیر الرسمي مع المدیر ال یؤثر على

 أنفي حین  .التربوي  أدائهمعلى  تأثیراستخدام االتصال غیر الرسمي مع المدیر له  أنیرو ب

 أنمن یجدون ب %8.69بـدرة نسبتهم والمق)  بكالوریاال (ثین ذوي المؤهل العلمي  نسبة المبحو 

ه لیس دائما لالتصال غیر أنیؤكد  وهذا ما ، أدائهملالتصال غیر الرسمي في  تأثیرهناك 

  . المعلمین أداءعلى  تأثیرالرسمي مع المدیر 

  عالقة المتغیرات بطبیعة العالقة بین المدیر والمعلمینیوضح  :  46الجدول رقم 

  اإلجابة    

  المتغیرات   

  المجموع  سیئة  عادیة  حسنة  جیدة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 لجنس
 

 

  %19.57  9  6.52  3  8.69  4  4.36  2  0  0  ذكر

  %80.43  37  17.38  8  30.43  14  15.28  7  15.12  7  ثىأن

   100%  46  26.08  12  39.13  18  19.65  9  15.12  7  المجمـــــــــوع

 
 
 
 

المؤھل 
 العلمي

  

  %13.04  6  2.17  1  4.34  2  0  0  6.51  3  بكالوریا

  %32.61  15  13.04  6  8.69  4  4.36  2  6.51  3  لیسانس

  %0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ماجستیر

  %13.04  6  2.17  1  2.17  1  6.55  3  2.17  1  رماست

  %41.30  19  8.69  4  23.91  11  8.73  4  0  0  أخرى 

  المجمــــــوع
7  15.12  9  19.65  18  39.13  12  26.08  46  %100   

 
 
 
 

 الخبرة

  

اقل من 

  سنوات5

4  8.69  3  6.55  2  4.34  0  0  9  19.56%  

 إلى5من 

  سنوات10

2  4.34  4  8.73  4  8.69  4  8.69  14  30.43%  

من  أكثر

  سنوات   10

1  2.17  2  4.36  12  26.08  8  17.38  23  50%  

  المجمــــــــوع
7  15.21  9  19.65  18  39.13  12  26.08  46  %100   

أعلـــى نســـبة ذكـــور عالقـــتهم عادیـــة مـــع المـــدیر والمقـــدرة  أنیتضـــح لنـــا مـــن خـــالل الجـــدول      

نســبة  أنوكمــا نجــد .التــي لهــا نفــس الرؤیــة اإلنــاثمــن فئــة  % 30.34وتقابلهــا نســبة . 8.69%بـــ
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فئــــة عالقتهــــا ســــیئة بالمــــدیر وذلــــك بنســــبة  أكثــــرهــــم  لیســــانسالمبحــــوثین ذوي المؤهــــل العلمــــي 

%13.04. 

وهـي نسـبة % 17.38التي عالقتهـا مـع المـدیر سـیئة قـدرت بــ اإلناثنسبة  أنكما یتضح لنا      

 وهـذا مـا یوضـح % 6.52عالیة مقارنة بنسبة الذكور التي عالقتها سیئة مع المدیر التي قدرت بـ

المـدیر یعـیش مـع الشـعور  نأل.متغیر الجنس للمبحوثین له  اثر علـى نوعیـة العالقـة بالمـدیر أن

یعــرف حــق  هنــأل ،المعلمــین یعملــون ضــده وال یحبونــه ممــا یســبب لــه الخــوف والقلــق  أنالــدائم 

 باالتصـاالتهذا ما یجعل ال یقـوم و .ما  ألسبابالمنصب ووضع فیه  الهذ أهاله لیس أنالمعرفة 

صف بمهـارة تی أنفي هذه الحالة  على المدیر هأننجد  إذ، هاإلیالتي یسعى  األهدافالتي تحقق 

   1كسب وقبول المعلمین له

  مهارات االتصالیرات ببرمجة دورات تكوینیة خاصة لعالقة المتغیوضح  :  47الجدول رقم 

  اإلجابة                 
  

  المتغیـــرات 

  المجموع     ال  نعم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار

س
جن

ال
  

  %19.57  9 13.04%  6 6.51%  3  ذكـــــــــــــــــــــر

  %80.43  37 65.22%  30 15.22%  7  ثـــــــــــــــــــــىأن

  %100 46  78.27 36  21.73  10  المجمــــــــــــــــــــــــوع

ي 
لم

لع
ل ا

ؤھ
لم

ا
  

  %13.04  6 8.69%  4 4.34%  2   بكالوریا

  %32.61  15 26.09%  12 6.15%  3  لیسانس

  %0  0 0%  0 0%  0  ماجستیر

  ماستر
  

2  %4.34 4  %8.69 6  13.04%  

  %41.30  19 34.78%  16 6.51%  3  أخرى 

  %100 46  78.78 36  21.73  10  المجمـــــــــــــــــوع

ة 
بر

خ
ال

  

  %19.56  9 15.21%  7 4.34%  2  سنوات 5اقل من 

  %30.43  14 23.91%  11 6.51%  3  سنوات 10 إلى 5من 

  %50  23 39.13%  18 10.86%  5  سنوات 10من  أكثر

  %100 46  78.27% 36  21.73%  10  المجمـــــــــــــــــــــوع

                                                             
1
  .278،صمرجع سبق ذكرهعبد الرحیم نصرهللا،ینظرعمر . 
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ه لم یتم برمجة أي أنضحن بأو الالتي  اإلناثنسبة  أنتبین النتائج المدونة بالجدول أعاله     

ونفس الجواب بالنسبة لفئة . %65.22ة مخصصة لمهارات االتصال قدرت بیدورة تكوین

سنوات خبرة 5ضحت كذلك الفئة التي لها اقل من أو في حین . %13.04الذكور التي قدرت بـ

هاته  أن إلى.تكوینیة خاصة بمهارات االتصاله لم یتم برمجة دورات أنعلى 15.21%بنسبة 

حدیثة العمل وخبرتها قلیلة في  هاأنباعتبار  التكوینیةالنسبة في أمس الحاجة لمثل هذه الدورات 

  .  العمل 

االتصالي  بالجانبال تهتم  إجراؤهاالدورات التكوینیة التي یتم  أنوهذا ما یؤكد ویوضح 

لها دور كبیر وفعال في امتالك  أننجد  إذ بنسبة كبیرة من قبل المكونین ، إغفالهمطلقا ویتم 

بالمحیط المدرسي الداخلي (خارجه  أوداخل الفصل  كانالمعلمین للمهارات االتصالیة سواء 

غیر مباشرة في تعدیل وتحسین  أوبصورة مباشرة تساهم  أن هاته المهارات أن،والذي من ش)

  .المعلم  أداء

  ت برضا المعلمین عن وضعهم المهنيعالقة المتغیرایوضح  :48الجدول رقم 

  اإلجابة                 
  

  المتغیـــرات 

  المجموع               ال  نعم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار

س
جن

ال
  

  %19.57  9 13.04%  6 6.52%  3  ذكـــــــــــــــــــــر

  %80.43  37 49.99%  23 30.95%  14  ثـــــــــــــــــــــىأن

  %100 46  63.04 29  36.95  17  المجمــــــــــــــــــــــــوع
ي 

لم
لع

ل ا
ؤھ

لم
ا

  

  %13.04  6 4.34%  2 8.69%  4   بكالوریا

  %32.61  15 19.56%  9 13.04%  6  لیسانس

  %0  0 0%  0 0%  0  ماجستیر

  ماستر
  

5  %10.86 1  %2.17 6  13.04%  

  %41.30  19 36.95%  17 4.34%  2  أخرى 

  %100 46  63.04 29  36.95  17  المجمـــــــــــــــــوع

ة 
بر

خ
ال

  

  %19.56  9 8.69%  4 10.86%  5  سنوات 5اقل من 

  %30.43  14 10.86%  5 19.56%  9  سنوات 10 إلى 5من 

  %50  23 43.47%  20 6.52%  3  سنوات 10من  أكثر

  %100 46  63.04% 29  36.95%  17  المجمـــــــــــــــــــــوع
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غیر راضیة على  اإلناثمن % 50ه ما یقارب نسبة أنالجدول اإلحصائیة  بیاناتتشیر    

بالنسبة للذكور الذین لهم نفس التوجه مع %13.04وتقابلها نسبة .وضعها المهني في المدرسة 

من المبحوثین غیر راضین عن وضعهم المهني  %63.04نسبة  أنیوضح  وهذا ما.اإلناث

  .من فئة الذكور أو اإلناثوا من فئة كانسواء 

راضیة عن وضعها المهني )  ماستر(فئة المبحوثین الذین مؤهلهم العلمي  أننا نجد بأنإال    

  .  %10.86حیث قدرت بنسبة 

للرضا الوظیفي اثر كبیر  أنوفي هذا الصدد وحسب بعض المهتمین في هذا المجال نجد   

المؤسسة جادة في تقدیم العون له وراغبة في تطویره  أنیشعر الفرد ب إذالعاملین  أداءعلى 

وبالتالي ینعكس ذلك على عالقته . لعمله  خالصهإوتوفیر مهنة یعیش منها حتى یزداد 

  1.بالمؤسسة وعمله

عالقة المتغیرات بالعالقة بین الخبرة التعلیمیة للمعلم ومرونة االتصال یوضح  :49الجدول رقم 

  بالمدیر

  اإلجابة                 
  

  المتغیـــرات 

  المجموع     ال  نعم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار

س
جن

ال
  

  %19.57  9 8.69%  4 10.86%  5  ذكـــــــــــــــــــــر

  %80.43  37 36.95%  17 43.47%  20  ثـــــــــــــــــــــىأن

  %100 46  45.65 21  54.34  25  المجمــــــــــــــــــــــــوع

ي 
لم

لع
ل ا

ؤھ
لم

ا
  

  %13.04  6 2.17%  1 10.86%  5   بكالوریا

  %32.61  15 15.21%  7 17.38%  8  لیسانس

  %0  0 0%  0 0%  0  ماجستیر

  ماستر
  

3  %6.52 3  %6.52 6  13.04%  

  %41.30  19 21.73%  10 19.56%  9  أخرى 

  %100 46  45.65 21  54.34  25  المجمـــــــــــــــــوع

ة 
بر

خ
ال

  

  %19.56  9 13.04%  6 6.52%  3  سنوات 5اقل من 

  %30.43  14 13.04%  6 17.38%  8  سنوات 10 إلى 5من 

  %50  23 19.56%  9 30.43%  14  سنوات 10من  أكثر

  %100 46  45،66% 21  54.34%  25  المجمـــــــــــــــــــــوع

                                                             
1
  .122،ص1986دار النشر والتوزیع،:األردن. ادارة الموارد البشریةویش،ینظر مصطفى نجیب شا. 
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هناك عالقة  أنمن المبحوثین یرون ب %54.34نسبة  أنظ من خالل هذا الجدول نالح       

نسبة موافقة على هذا  أعلىت كانحیث .بین الخبرة التعلیمیة لهم وبمرونة اتصالهم بالمدیر 

خریجي المعاهد (ثم تلیها فئة المؤهل العلمي . %43.47والمقدرة بـ اإلناثالطرح هي نسبة 

  .سنوات خبرة 10من  أكثرأي التي لها . %19.56بنسبة ) والمدارس العلیا 

مختلفة  واعأنمع  فعالمعرفة والقدرة على االتصال الالخبرة التعلیمیة للمعلم تكسب ال أنأي       

  .مدراء متعددین ومختلفي الشخصیات ه عمل مع أنمن المدراء باعتبار 

  عالقة المتغیرات بتفاعل المدیر مع استجابات المعلمین لرسائلهیوضح : 50الجدول رقم 

  اإلجابة                 
  

  المتغیـــرات 

  المجموع     ال  نعم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار

س
جن

ال
  

  %19.57  9 6.52%  3 13.02%  6  ذكـــــــــــــــــــــر

  %80.43  37 58.68%  27 21.17%  10  ثـــــــــــــــــــــىأن

  %100 46  65.21 30  34.78  16  المجمــــــــــــــــــــــــوع

ي 
لم

لع
ل ا

ؤھ
لم

ا
  

  %13.04  6 8.69%  4 4.34%  2   بكالوریا

  %32.61  15 19.56%  9 13.02%  6  لیسانس

  %0  0 0%  0 0%  0  ماجستیر

  ماستر
  

5  %10.86 1  %2.17 6  13.04%  

  %41.30  19 34.77%  16 6.52%  3  أخرى 

  %100 46  65.21 30  34.78  16  المجمـــــــــــــــــوع

ة 
بر

خ
ال

  

  %19.56  9 6.52%  3 13.02%  6  سنوات 5اقل من 

  %30.43  14 19.56%  9 10.86%  5  سنوات 10 إلى 5من 

  %50  23 39.12%  18 10.86%  5  سنوات 10من  أكثر

  %100 46  65.21% 30  34.78%  16  المجمـــــــــــــــــــــوع

هناك تفاعل من قبل المدیر مع  أننسبة الذكور التي ترى ب أننجد من خالل هذا الجدول 

في حین .وهي أعلى نسبة في فئة المبحوثین الذكور  %13.02استجاباتهم لرسائله تمثلت بـ

  .اثناإلمن فئة المبحوثین  % 21.17ة نسب توافقها الرأي
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ه ال أن أيالمشاركة داخل المدرسة  أسلوبالمدیر ال یعتمد على  أنوهذا ما یفسر لنا كذلك   

 أنه أنإهمال استجابات المعلمین وردود أفعالهم من ش أن إلىإضافة .المعلمین أراء أهمیةیدرك 

من خالل إحساسهم بعدم أهمیتهم ودورهم .قلة فعالیة أدائهم ٕالىنشوء مشاكل عدیدة و  إلىیؤدي 

  .  داخل المدرسة التي ینتموا لها 

  عالقة المتغیرات باستشارة المدیر للمعلمین في القرارات المهنیةیوضح  : 51الجدول رقم 

  اإلجابة                 
  

  المتغیـــرات 

  المجموع     ال  نعم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار

س
جن

ال
  

  %19.57  9 13.04%  6 6.52%  3  ذكـــــــــــــــــــــر

  %80.43  37 58.68%  27 21.73%  10  ثـــــــــــــــــــــىأن

  %100 46  71.73 33  28.26  13  المجمــــــــــــــــــــــــوع

ي 
لم

لع
ل ا

ؤھ
لم

ا
  

  %13.04  6 8.69%  4 4.34%  2   بكالوریا

  %32.61  15 26.08%  12 6.52%  3  لیسانس

  %0  0 0%  0 0%  0  ماجستیر

  ماستر
  

3  %6.52 3  %6.52 6  13.04%  

  %41.30  19 30.43%  14 10.86%  5  أخرى 

  %100 46  71.73 33  28.26  13  المجمـــــــــــــــــوع

ة 
بر

خ
ال

  

  %19.56  9 13.04%  6 6.52%  3  سنوات 5اقل من 

  %30.43  14 15.21%  7 15.21%  7  سنوات 10 إلى 5من 

  %50  23 43.47%  20 6.52%  3  سنوات 10من  أكثر

  %100 46  71.33% 33  28.26%  13  المجمـــــــــــــــــــــوع

یتم استشارتهم في القرارات المهنیة  ه الأنعلى  أكدواالمبحوثین  أننالحظ من خالل الجدول    

في .% 58.68هنا بنسبة  اإلناث إجابةحیث تمثلت . %71.73من قبل المدیر وذلك بنسبة 

ؤهل منسبة لفئة ال أعلىوتقابلها  . اإلجابةمن الذكور نفس  %13.04حین تقابلها نسبة 

للفئة  %43.47یقابل نسبة  ما أي. %30.34بنسبة ) خریجي المعاهد والمدارس العلیا(العلمي

  .سنوات خیرة 10من  أكثرالتي لها 
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تجاه اتخاذ القرارات من طرف المدیر  لآلراءالمشاركة وتبادل  مبدأومن هنا نستنتج غیاب    

مشاركة المرؤوسین في اتخاذ القرارات  أنحیث ."یعتمد على اتخاذ القرارات بشكل فردي  إذ.

مشاركة المرؤوسین یساعد على زیادة الثقة في النفس،  أن إذ.ینعكس على العمال والمؤسسة

 أوالموظف  أن إلى إضافة.الصراعات داخل المنظمةوینمي المهارات الشخصیة، ویقضي على 

المشكالت اإلداریة،  حل أوالعامل، مهما یكن، عندما یستشار في عملیة صنع القرارات 

جهازه، یشعر  أووحدته  أوقسمه  أو المشكالت التي تتعلق بإدارته أوخصوصًا تلك القرارات 

  .1"بأهمیته وثقة مدیره وكذلك ثقة مؤسسته 

  عالقة المتغیرات بنقاط تركیز المدیر أثناء التقییم:   52الجدول رقم 

  اإلجابة                 
  

  المتغیـــرات 

نقاط   التوجیھ  التشجیع
  الضعف   

  المجموع

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار

س
جن

ال
  

  %19.57  9  8.69%  4 10.86%  5 0%  0  ذكـــــــــــــــــــــر

  %80.43  37  30.43%  14 36.95%  17 13.04%  6  ثـــــــــــــــــــــىأن

 100 46 39.13% 18  47.82 22  13.04  6  المجمــــــــــــــــــــــــوع

ي 
لم

لع
ل ا

ؤھ
لم

ا
  

  %13.04  6  6.52%  3 4.34%  2 2.17%  1   بكالوریا

  %32.61  15  13.04%  6 17.38%  8 2.17%  1  لیسانس

  %0  0  0%  0 0%  0 0%  0  ماجستیر

  ماستر
  

4  %8.69 2  %4.34 0  0%  6  13.04%  

  %41.30  19  19.56%  9 21.73%  10 0%  0  أخرى 

 100 46 39.13% 18  47.82 22  13.04  6  المجمـــــــــــــــــوع

ة 
بر

خ
ال

  

  %19.56  9  8.96%  4 2.17%  1 8.69%  4  سنوات 5اقل من 

  %30.43  14  23.91%  11 2.17%  1 4.34%  2  سنوات 10 إلى 5من 

  %50  23  6.52%  3 43.47%  20 0%  0  سنوات 10من  أكثر

 100% 46 39.13% 18  47.82% 22  13.04%  6  المجمـــــــــــــــــــــوع

                                                             
  .67،ص2010, الیازوري : األردن. القیادة وعالقتھا بالرضا الوظیفي، عبد الرزاق ھاشم عادل 1
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نقاط تركیز المدیر  أنمن الذكور یجیبون ب %10.86نسبة  أنیتضح من خالل الجدول     

من نسبة ذوي   %21.73ونسبة   اإلناثمن  %36.95وتوافقها  نسبة .أثناء تقییمه تكون للتوجه

  ).متخرجي المعاهد والمدارس العلیا(المؤهل العلمي 

 أثناءالتركیز على نقاط الضعف  إلىالمدیر یلجأ  أنب اقرواالمبحوثین الذین  أنحیث 

 أسلوبیجب على المدراء التركیز على  إذ ،حتما  أدائهمتقییمه سینعكس ذلك سلبا على 

ولقد وجد من خالل دراسات فرید ریك  ،معنویة  أوعن طریق حوافز مادیة  كانالتشجیع سواء 

  1.تاجيناإل األداءمن بین المبادئ التي نادى بها هو اعتماد الحوافز في تشجیع  أنتایلور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .44،ص1999دار المیسرة للنشر والتوزیع،:عمان. نظریة المنظمةخلیل محمد حسین الشماع، نظر ی 1
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  :لدراسةالنتائج العامة ل

على  اوأثرهالتنظیمي  بانبالجمعوقات االتصال المتعلقة :لوالنتائج المتعلقة بالمحور األ  -    

  :األداء

موضح في الجدول (% 69.56ذلك بنسبة  كانعدم توفر المناخ المادي الجید للمدرسة،و -1

لهذا العنصر دور في تفعیل العملیة االتصالیة  أنوهذا من وجهة نظر المعلمین ،بحیث )7رقم 

 اسانعكوالمتعلقة بمدى ) 9الجدول رقم (% 82.60وفي أثره على األداء وهذا ما تؤكده النسبة 

  .المناخ المادي للمدرسة على أداء المعلمین

عدم وجود هیكل تنظیمي یحدد بوضوح سیاسة خطوط االتصال المتبعة،وفي استخدام -2

نسبة  أنالقصور في العملیة االتصالیة بحیث  إلىاألسلوب االتصالي المناسب،مما یؤدي 

 إلىة داخل المدرسة من المعلمین الذین عزوا سبب القصور في العملیة االتصالی 44.44%

  .ضعف التنظیم 

) المدیر والمعلمین ( فعالیة العملیة االتصالیة ال تقتصر على طرفیها فقط  أنمن هنا ف      

  .بل تشتمل المجال الذي تجري فیه هاته العملیة ،والعوامل التي تحیط بها

 :األداءمعوقات االتصال الشخصیة و أثرها على : يانالثالنتائج المتعلقة بالمحور  -

لطبیعة العالقات الموجودة في المدرسة دور في فعالیة االتصال  وعلى األداء  أنوجدنا ب-1

مدى تفهم كل من المدیر والمعلمین لبعضهم البعض وتوثیق العالقات الودیة  أنبحیث .كذلك

هناك  أنهذه الدراسة أثبتت ب أنإال .یفعل االتصال ویحسن األداء  أنه أنفیما بینهم من ش

  ).بین المدیر والمعلمین(القات متوترة داخل المدرسة ع
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كذلك من بین المعوقات الشخصیة الموجودة في المدرسة هو عدم وضوح  للرسائل المرسلة -

معوقات في  إلىالسبب في عدم وضوحها یعود  أنللمعلمین من طرف المدیر ،حیث وجدنا ب

،ثم تلیها معوقات في  %56.52من خالل سوء الصیاغة لها وذلك بنسبة ) المدیر(المرسل

ه هناك أنوهذا ما یوضح ب.من خالل عدم إعطائها الوقت الكافي لقراءتها)المعلمین(المستقبل

  .ضعف في المهارات االتصالیة من ناحیة الكتابة والقراءة

ه هناك نقص في تكوین المعلمین في مهارات االتصال ،وذلك یعود أن إلىوتوصلنا كذلك  -

قلة البرمجة لها في الدورات التكوینیة المنظمة من قبل المكونین في السلك التعلیمي ،وقلة  إلى

من أهمیة في كفاءة األداء المعلمین  وفي ) مهارات االتصال(وعي المكونین لما لهذا العنصر

  .فعالیة العملیة التعلیمیة

الثقافي واالجتماعي  بانالجبمعوقات االتصال المرتبطة :النتائج المتعلقة بالمحور الثالث -3

 :  أثرها على األداء و

غیاب تفاعل المدیر مع استجابات المعلمین لرسائله یعود في الغالب  أنضحت الدراسة بأو  -

 .االختالف في األفكار والعادات  الموجودة بینه وبین المعلمین  إلى

هناك غیاب تام ألسلوب العمل بالفرق للمعلمین داخل  أنكما توصلت الدراسة كذلك ب -

والجماعة ،وتعود أهمیة  التعاونلهذا األسلوب دور في تنمیة روح  أنإذ نجد ب.المدرسة 

یة و هذا العنصر في جعل المعلمین یشعرون بالرضا عن عملهم وفي ارتفاع الروح المعن

 .زیادة فاعلیة األداء إلىلهم األمر الذي یؤدي 
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عدم مراعاة الظروف االجتماعیة للمعلمین من قبل  إلىكذلك من خالل الدراسة   ووجدنا -

،أي ما یؤكد أسلوب التعامل السائد في المدرسة والنمط   %65.21اإلدارة وذلك بنسبة 

القیادي المستخدم ،من خالل عدم االهتمام بالظروف المحیطة للمعلمین وما مدى اثر ذلك 

 . على أدائهم
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معوقات االتصال في المؤسسة التعلیمیة وأثرها على األداء "ن هذا الموضوع الموسوم بـإ   

  :خلصت فیه إلى النتائج التالیة "التربوي 

 یعني وهذا بها االتصاالت نظام على یتوقف أهدافها تحقیق في منظمة أي نجاح نإ

 تعتمد عملیة وٕانما بذاتها، قائمة مستقلة عملیة أنها على إلیها النظر ال ینبغي االتصاالت أن

 .المنظمة في اإلداریة العملیات كافة علیها

،فمن خالله  داء التربويولالتصال التربوي أهمیة كبیرة في تحقیق األهداف وفاعلیة األ

یمكن خلق نوع من االستجابة تجاه التنظیم وربط أجزاء المؤسسة المدرسیة وتعمیق مبدأ 

 .یمكن المدرسة من تحقیق الكفاءة والفاعلیةما التناسق في األداء وهذا 

 تزوید خالله من بحیث یتم ، جدا هامة عملیة وخارجها المدرسة داخل االتصال یعدو 

 یة،علیمالت العملیة كفایة تحقیق على تساعد التي والبیانات بالمعلومات والعاملین بها المعلمین

 المنظمة أهداف إلى للوصول الفكري والتبادل األداء تحسین في أساسي عامل فهو كذلك

 إلى یؤدي لالتصاالت فعال نظام وجود عدم وان ، الجید االتصال في الجید فالعمل المرجوة

 المنظمة عصب االتصال الن مالیة أو بشریة أو مادیة إمكانات من لدیها توافر مهما شللها

 .أهدافه لتحقیق والدافع وحیاتها

معوقات التي تحول دون تحقیق  إلى أن عملیة االتصال تواجهها عدةوالبد أن نشیر 

 هناك كثیر من الرسائلوتتجسد أهم هذه المعوقات في أن  ، أهدافها وتؤثر على فاعلیتها
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وغالبا ما یكون ال تصل بفاعلیة ألن مستقبل الرسالة یكون أقل اهتمامًا باستقبالها ، االتصالیة

 . ي المؤسسة بین الرئیس والمرؤوسینطبیعة العالقات السائدة ف إلىهذا راجع 

 االستقرار لعدم  ذلكإذ یعود  االتصال السائد، في نظام القصور إلى إضافة   

 أن كما.الجید لالتصال المالئم المناخ التنظیم في توفیرا یوحي إلى ضعف وهذا م التنظیمي

 .الفاعلین بین االجتماعیة العالقات زعزعة إلى یؤدي التنظیمي االستقرار عدم
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  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

  قسم العلوم اإلنسانیة 

 

 :بعنوان استمارة

  

معوقات االتصال في المؤسسة التعلیمیة وأثرها على األداء 

  التربوي

 "على عینة من المدارس االبتدائیة بمدینة بسكرة  میدانیة دراسة"
  

 
  

............. السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ :  ، أختي المعلمة المعلم أخي      
 وبعد

االتصالیة  ملیةالع أهم المعوقات التي تحد من فاعلیة في رأیك لمعرفة االستمارة هذه تندرج    
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