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 :المق م  -1
خلدمة النظام الرتبوية بدور جوهري يف توجيه املؤسسات الرتبوية للقيام بأدوارها ومسؤولياهتا تضطلع اإلدارة 

الرتبوي. فاإلدارة الرتبوية عملية متكاملة تستثمر فيها اجلهود اجلماعية من أجل حتقيق أهداف هذا النظام، 
اإلدارة الرتبوية عملية  ( فإن  2002األمر الذي يسهم يف حتقيق تقدم وتطور اجملتمع. وحبسب اإلبراهيم )

 حقيق األهداف الرتبوية. حتشد فيها الطاقات الفكرية واملادية والبشرية لت

القائد الرتبوي املسؤول عن قيادة مجيع العاملني  ومن بني أهم ركائز النظام الرتبوي مدير املدرسة، الذي يعد  
وأن يتمتع باملهارات  ,املعلومات على منط متكامل فر لديهاأن تتو و  ال بد   حيثيف املدرسة وتوجيههم. 

ه على أكمل وجه للوصول للمستويات اإلدارية املطلوبة )جرادات, الالزمة اليت متكنه من القيام بعمل
(. ولعل من أبرز هذه املهارات املهارات املعرفية واملهارات اإلنسانية ملواجهة املشكالت اليت تعرتض 1991

القيام  ن املدير مناإلدارة املدرسية على مستوى املعلمني يف املدرسة أو الطلبة أو اجملتمع احمللي، واليت متك  
ختطيط وتطوير فعال يسهم يف حتقيق أهداف املؤسسة  لمهارات الفنية منإضافة ل بواجباته بكفاءة عالية.
 (.2007التعليمية )اهلمشري, 

وتعرف  ,واالقرتاب منهم ,فمدير املدرسة هو من يقوم مبراعاة املعلمني بإقامة عالقات حسنة معهم
ر مبصلحة املؤسسة التعليمية,  هذه املشكالت مبا ال يض   والعمل على حل   ,وحتسس مشكالهتم ,أفكارهم
الفعال مع العاملني يف املدرسة يسهم يف كسر احلاجز بني الطابع الرمسي وغري الرمسي, مما  االتصال كما أن  

مية من وحمتوياً ملا قد يواجه العملية التعليمية التعل ,جيعل املدير أكثر تفهماً الحتياجات املعلمني يف املدرسة
 (. Schmincke , 1997حتقيق النجاح للجميع ) مما يضمنعوائق 

ومدير املدرسة هو من يقوم بالدعم املعنوي والنفسي للطلبة, ويستمع هلم بإهتمام, ويتعامل مع قضاياهم 
ة ومشاكلهم جبدية, ويعزز انتماءهم ملدرستهم وجمتمعهم, ويعزز لديهم اإلبداع واإلبتكار بسعيه لتوفري البيئ

 املدرسية املناسبة. 

وهو الذي يسعى إلقامة عالقات طيبة مع أولياء األمور واجملتمع احمللي، فيتفاعل مع اجملتمع احمللي يف 
مناسباته وأنشطته, وحيفزهم على مشاركة املدرسة يف نشاطاهتا، وحيثهم على حضور جمالس اآلباء لتبادل 

 لوكهم مع احلفاظ على خصوصية الطلبة. بنائهم وسأالرأي واملشورة, ويناقش معهم نتائج 
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حسب اهتمامه واختصاصه، وكنتيجة  يف خمتلف العلوم, وتناوهلا الباحثون كل   االتصالوقد وردت كلمة 
 لتحقيقها العلوم تسعى اليت لألهداف وفقاً  به اخلاصة التعريفات تنوعت فقد والتخصصات وملتنوع العل

, جتماعياإل التفاعل على تعتمد اجتماعية عملية هأن   لىع( 2000) منصور له فنظر(. 2003, بدوي)
 تفاعلية عملية االتصال أن  ( Hickson , Stacks & Moore, 2004) ومور وستاكس هكسون ىأور 

 مونتانا من كل فوعر  . السلوكيات أو واالعتقادات التوجهات يف التغيري من نوعاً  خالهلا من الناس يبدي
 .املعىن تبادل إىل يؤدي سلوك أي هن  أ على االتصال (Montana & Bruce, 2008) وبروس

 فله, الصعد خمتلف على الفعال اإلنساين االتصالب املتعلقة اجلوانب ملعرفة إحلاحاً  أكثر احلاجة بدأت قدو 
 فاعليته دىمب مقرتناً  واملنظمات املؤسساتمتيز  وبات(, 2001 املشاقبة،) اجملاالت مجيع يف مميز حضور
 على يتوقف اً بعض بعضهم مع العاملني تعامل أن   كما،  السلوك لتغري ووسيلة أنشطتها لتوجيه سبيلك فيها
 ,السيد) األساسية االتصال مهارات إتقاهنم خالل من بينهم فيما والتفاهم االتصال على قدرهتم مدى

 & Richmond, McCroskey) وماكروسكي وماكروسكي ريتشموند نظر وقد (.1993
McCroskey 2001 )  لتلبية أكثر أو شخصني بني تقوم عالقة هأن  لإلتصال اإلنساين الفعال على 

  . ثقافية أو قتصاديةإ أو تربوية أو جتماعيةإ أو عاطفية تكون قد, تواصلية احتياجات

 تتجلى الرتبوي القطاع يف اإلنسانية العالقات أمهية أن   (2006) واحلموي( Spaho, 2011) سباهو بنيو 
 واإلبداع للعمل حراً  اجملال وتفتح ,حرتامواإل الثقة تنامي بسبب االتصال أطراف دافعية تزيد كوهنا يف

 املؤسسات حتقيق يف جناحاً  األكثر النهج, الفعال االتصال يعد  . و والتقدير باالحرتام الشعور بسبب
 لتكوين تسعى جتماعيةإ مؤسسة التعليمية البيئة وكون .للمخرجات اجلودة مستويات وبأعلى ألهدافها

 إحداث على يساعد فعال تصالا نظام توفري من بد   ال كان, اجملتمع لبناء فاعل ومنتج, عامل خمرج
 بزيادة الشعور خلق على ويساعد, وفاعلية بكفاءة األهداف حتقيق يف ليسهم, جيابيةإو  جوهرية تغريات
  (. 2010,زويل ؛2005 ,الدوسري ؛2003 ,والعماري والدرويش صادق) العاملني لدى واإلنتاج اإلبداع

 حتقيق إىل يؤدي عمل أو فعل إىل املعرفة ترمجة على قدرة( 1999) ومرسي اخلشروم هلا يشري كما املهارةو 
 الرتبوية واملنظمات املؤسسات من العديد حرصت وقد, تطويرها وميكن ,مكتسبةفهي , هفي مرغوب أداء
 لتحسني الدافع عطيهملت املؤسسات أفراد سلوك على إجيابا كستنع متنوعة تدريبية برامج تنظيم على

 .الرتبوية املؤسسات هذه داخل العمل يف أدائهم
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 ,جهودهم وتنسيق مرؤوسيه مع الصحيح التفاعل على الرتبوي القائد قدرة ابأهن   اإلنسانية املهارات وعرفت 
 بروح عاتقهم على امللقاة سؤولياتوامل بالواجبات يقومون وجعلهم, بينهم اجلماعي العمل روح وخلق

 (.2006, ربيع) واالنسجام التعاون يسودها

 يف الفعالة اإلنسانية االتصال مهارات يف الكفاية املدير لدى فراتتو  أن من بد   ال هأن  ( 1995) مرسي ويرى
 يقوم اليت جباتفالوا. إدارته يف النجاح ليحقق اإلدارية املستويات مجيع على ضرورية لكوهنا متداخل منط
 إىل حتتاج, وتقومي, سلطة تفويض أو قرار واختاذ, وتنسيق, وإشراف, ورقابة, وتنظيم, ختطيط من املدير هبا

. جتماعاتاال حضور أو املقابالت إجراء أو القراءة أو الكتابة أو احلديث: مثل فعال اتصال عملية إجراء
, املدارس مديري لدى توافرها ينبغي اليت الفعال االتصال مهارات من عدد إىل( 1989) سالمة أشار وقد
 .التفكري مهارةو  القراءة مهارةو  الكتابة مهارةو  احلديث هارة: مهي املهارات وهذه

 لالتصال رئيسية دعامةك اإلنصات مهارات السابقة للمهارات( 2009) ومعايعة اخلطيب أضاف وقد
. العاملني مع جيده إنسانية عالقات وإقامة ,علوماتامل من قدر أكرب مجع يستطيع اجليد فاملستمع,  اجليد
 مهارة و والتواصل االتصال مهارة :هي, مهارات عدة إىل اإلنسانية املهارات( 2008) غااآل قسم وقد
 هبذه املتعلقة الدراسات أشارت وقد. اآلخرين تقدير مهارةو  الفريق بناء مهارةو  اآلخرين مع العالقات إقامة

 يف يقظته ساعات من( 75%) حوايل يقضي اإلنسان أن( 2009) ومعايطة الغنم أبو كدراسة املهارات
, القراءة يف( 16%)و, احلديث يف( 30%و), االستماع يف منها( 45%, )شفهية تصاليةا أنشطة

 .بالكتابة فقط منها( 9%)و

 :ال راسات السابق  2-
 أجرتلت هذا املوضوع احليوي، فقد وقد أجريت يف السنوات األخرية العديد من الدراسات اليت تناو 

 املدارس مديري لدى الفعال االتصال مهارات توافر مدى على التعرف إىل هدفت دراسة( 2000) األمسر
 عنقودية عشوائية عينة اختيار ت   وقد. املعلمني نظر وجهة من إربد حمافظة قي واخلاصة احلكومية األساسية
 الدراسة توصلتفقرة.  (64خدمت الباحثة استبانة مكونة من ). واستومعلمة معلماً ( 550) من مكونة

 داللة ذات فروق وجود ، وعدمكبرية درجةب املدارس مديري لدى الفعال االتصال مهاراتتوافر  إىل
 املؤهلأو , اجلنسأو , املدرسة ملكية ملتغريات تعزى نديريلدى امل هاراتهذه امل توافر ملدى إحصائية
 .اخلربةأو  ,العلمي
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 املدارس مديري تواجه اليت االتصال معوقات على التعرف إىل هدفت بدراسة( 2002) اخلوالدة قامو 
وتكونت أداة الدراسة من استبانة . مدرسة( 100) من الدراسة عينة وتكونت. جرش حمافظة يف األساسية

 فراتو  عدم سببب االتصالأن  من أهم  املعوقات هي وسائل  نتائجال أظهرت وقد( فقرة. 40مؤلفة من )
 .والشكاوي االقرتاحات صندوق تفعيلوعدم  ,املادية اإلمكانيات

 هيئة أعضاء لدى االتصال مهارات توافر مدى على التعرف إىل هدفت دراسة( 2002) النظامي وأجرت
مكونة  ت  اختيار عينة طبقية عشوائية وقد, الطلبة نظر وجهة من الريموك جامعة يف الرتبية كلية يف التدريس

 مهارات أن   إىل الدراسة نتائج وتوصلت. (47، وتكونت أداة الدراسة من )وطالبة طالباً ( 1100)من 
 ذات فروق مع وجود الطلبة نظر وجهة من متوسطة بدرجة تتوافر التدريس هيئة أعضاء لدى االتصال

, الطالب وجنس, للطلبة يالدراس املستوى متغريات إىل تعزى االتصال مهارات توافر ملدى إحصائية داللة
 . الرتاكمي ومعدله

 ومديرات مديري لدى االتصال مهارات على التعرف إىل هدفت بدراسة( 2003) احلوراين قامكما 
 بطريقة الدراسة عينة اختريت وقد. الثانوية املرحلة معلمي نظر وجهة من إربد حمافظة يف الثانوية املدارس
 مديري لدى االتصال مهارات مستوى فراتو  النتائج وأظهرت. علمةوم معلماً ( 385) طبقية من عشوائية
 اجلنس إىل عزىت إحصائية داللة ذات فروق وجود، كما بينت كبرية بدرجة الثانوية املدارس ومديرات
 .العلمي واملؤهل لخربةل إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بينما اإلناث ولصاحل

 قطاع يف األقسام رؤساء بني اإلداري االتصال معوقات على فالتعر  هدفت بدراسة( 2004) عايد وقام
 عينة تكونت. عليها التغلب وسبل الكويت دولة يف والتدريب التطبيقي للتعليم العامة باهليئة الكليات
 الالزمة األجهزة بعض إىل الكليات بعض افتقار إىل النتائج أشارت وقدرئيس قسم.  (60) من الدراسة
 توافر قلة، و كمبيوتر بشبكة األقسام ربط مثل األقسام رؤساء بني املطلوبة االتصال ياتعمل خمتلف إلجراء
 معظمهيف  الكليات يف االتصال اعتماد، و االلكرتوين والربيد االنرتنت مثل االتصال وسائل يف متطورة نظم
، الكليات يف األقسام رؤساء بني األفقية تاالتصاال حساب على واهلابطة الصاعدة تاالتصاال على
 .األخرى واجلهات الكليات بني االتصال قنوات ضعفو 

, القراءة مهارة) االتصال مهارات توافر مدى على التعرف إىل هدفت دراسة( 2005) الزعيب وأجرى
, والزمان, والتصرفات, والصوت, احلركات) اللفظية والرسائل( التحدث ومهارة, االستماع ومهارة, والكتابة



 5102 –العدد الثالث -المجلد الثالث عشر ....................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 027 

 فاعلية على أثرها بيان مث, املرؤوسني نظر وجهة من الرؤساء لدىئل غري اللفظية كاملظهر والرسا( واملكان
, األردنية احلكومية املؤسسات من وموظفة موظفاً ( 704) من الدراسة عينة تكونت وقد. اإلداري االتصال

 على تأثرياً  املهارات كثرأ وأن, العاملني لدى املتوفرة املهارات أكثر القراءة مهارة أن   الدراسة أظهرت وقد
 . واالستماع التحدث مهارتا مها اإلداري االتصال فاعلية

 ممارسته ودرجة ,وأشكاله االتصال مفهوم على التعرف إىل هدفت بدراسة( Fouty, 1998) فويت وقام
( 281)و ,وطالبة طالباً (  335) بينهم مشاركاً ( 820) من الدراسة عينة وتكونت. األمريكية اجلامعات يف

، وتكونت أداة الدراسة من استبانة عشوائية بطريقة اختيارهم ت إدارياً  موظفاً ( 110)و ,تدريس عضوهيئة
 واملستقبل املرسل بني واألفكار اخلربات تناقل يتضمن االتصال مفهوم أن   الدراسة وبينت ( فقرة.56من )

 توفر ال اجلامعات معظم أن وخباصة متوسطة االتصال ممارسة درجة أن  و , املساعدة طلب أو املعرفة لتحقيق
 تفضل حني يف الورقي أو املباشر االتصال يفضلون الذكور وأن  , بوفرة االلكرتوين االتصال تكنولوجيا
 .اإللكرتوين االتصال وسائل اإلناث

 اإلنسانية للعالقات اجلامعي األستاذ ممارسة درجة على لتعرفل هدفت دراسة( 2008) البابطني وأجرى
( 417) الدراسة من تكونتو . سعود امللك جبامعة الرتبية كلية يف الطلبة نظر وجهة منكمهارات اتصال 

 التدريس هيئة أعضاء ممارسة أن   إىل الدراسة نتائج وتوصلت ، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة.طالباً 
 تعزى إحصائية داللة ذات فروق دو وجمع  متوسطة عام بشكل جاءت الطلبة مع اإلنسانية للعالقات

 .الرتاكمي واملعدل, الدراسي واملستوى, األكادميي للطالب القسمملتغري 

كجزء من مهارات  الناعمة املهارات أمهية بيان إىل هدفت بدراسة( Schultz, 2008)شولتز وقام
 ناميبيا - نيكالبولتك معهد يف العاملني الدراسة عينة ومشلت, األكادميية وللكوادر للتعليم االتصال
 اإلبداعي التفكري أمهية الدراسة وأظهرتواستخدم االستبانة كأداة للدراسة. , طالباً ( 67) وعددهم
 بالواقع هي الطالب لدى الناعمة املهارات تنمية وأن  , اجلامعية الطالب حياة يف اآلخرين مع والتعاطف
 .بقدراته الفرد وعي زيادة يف هاموإس, جديدة إبداعية تفكريية أمناط ابتكار على للفرد تدريب

 لدى اللفظية غري االتصال مهارات توافر مدى على التعرف إىل هدفت دراسة( 2011) العريين وأجرى
( 420) من الدراسة عينة وتكونت, الطلبة نظر وجهة من القصيم جبامعة العلوم كلية يف التدريس هيئة
 غري االتصال مهارات درجة أن   إىل الدراسة وخلصت. ئيةالعشوا بالطريقة اختيارهم وت  , وطالبة طالباً 
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مع عدم  الطلبة نظر وجهة من متوسطة كانت القصيم جبامعة العلوم كلية يف التدريس هيئة لدى اللفظية
 التدريس هيئة أعضاء لدى اللفظية غري االتصال مهارات توافر ملدى إحصائية داللة ذات فروقوجود 
 .التخصصأو , الرتاكمي املعدل وأ, الدراسي لمستوىل تعزى

 ةأمهي دراسة على ركزت الدراسات بعض أن   انالباحث وجد, السابقة الدراسات استعراض خالل من
 - انالباحث وجد كما ،املدرسية اإلدارة يف املرجوة لألهداف للوصول والتفاعل التفاهم حتقيق يف االتصال

 اليت الدراسات تنوع - احلالية الدراسة مبشكلة العالقة ذات السابقة الدراسات من عرضه ت   ما ضوء يف
سواء يف اجلانب األكادميي أو اإلداري, وركز بعضها  الفعال االتصال مهارات موضوع يف وحبثت تناولت

 استخدمتو  ,اإلنسانية العالقات على أوالفعال وأشكاله اللفظية أو غري اللفظية  االتصالعلى مفهوم 
 .للدراسة كأداة بانهاالست الدراسات أغلب

يف هذا اجملال, وتتميز بشكل خاص بدراستها لدرجة  العلمية للجهود امتداد مبثابة دراسةال هذه إن         
 هبدف الدراسة أداة تطبيق، و الشمالية األغوار لواء يف املدارس مديري لدى الفعال االتصال مهاراتممارسة 
, الشمالية األغوار لواء مدارس يف الفعال االتصال مهارات ممارسة درجة يف املدارس مديري آراء معرفة

 وحبسب املتغريات اليت ستتناوهلا الدراسة.

  :ال راس  مشكل   3-
وحتسني وتطوير العملية التعليمية التعلمية  ,قيام مديري املدارس مبهامهم يف النهوض مبدرستهم قدماً  إن   

ملعلمني والطلبة واجملتمع احمللي لتحقيق ذلك. وبات ضرورياً الفعال مع ا االتصاليتطلب إتقاهنم ملهارات 
الفعال لدى املدير,  االتصالجيايب من شأنه أن يساعد على توفري وتطوير مهارات إتصال اري مناخ توف

وباستعراض الدراسات السابقة يظهر أهنا  ويسهم يف قيامه ملهامه ومسؤولياته ويطور كفاءته اإلدارية.
الفعال لدى املدير من منظور العامل أو املرؤوس أو املعلم أو الطالب،  االتصالمهارات  مبجملها تناولت

ومن هنا, تكمن مشكلة  ومل يتم تناول املوضوع من وجهة نظر املدير املمارس هلذه املهارات يف األساس.
 االتصالة ملهارات الدراسة يف التعرف إىل درجة ممارسة مديري املدارس احلكومية يف لواء األغوار الشمالي

 .أنفسهم الفعال من وجهة نظر املديرين
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 :ال راس  أهمي  3-
شريان  االتصالتكتسب هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع الذي تتناوله, حيث تشكل مهارات  

 جسور التواصل والتفاعل والتفاهم الثقايف العمليات اإلدارية, وعصب احلياة البشرية الذي يعمل على مد  
الركائز  اإلدارة الرتبوية تعترب أهم   واإلجتماعي بني األفراد داخل املؤسسات واملنظمات أو خارجها. وألن  

تصال فعال تسهم اإتقان املدير وإملامه مبهارات  املدير هو من يرأسها, فإن   لنجاح وتطور املدارس, وألن  
ويف تعامله وتفاعله مع مجيع املستويات  ,طلوبةوقيامه باملهام امل ,بشكل كبري يف جناحه يف إدارة مدرسته

أمهيتها تتمثل يف كشفها  اإلدارية, حيث ترتبط كفاءته وفاعليته بقدرته على تكوين اتصال فعال, كما أن  
الفعال لدى مديري املدارس يف املؤسسات الرتبوية كوهنا عملية  االتصالعن درجة ممارسة مهارات 

 ديناميكية تفاعلية. 

 :ال راس  ا ه أ4- 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس يف لواء األغوار الشمالية ملهارات 

لفت اإلنتباه إىل أمهية الرتكيز ويأيت هذا يف إطار رؤية الباحثني يف  وتأثري متغريات الدراسة. الفعال االتصال
وحماولة  ،وعقد برامج تدريبية للعاملني يف هذا اجملال ,يالفعال يف تطوير النظام الرتبو  االتصالعلى مهارات 

لدى مديري املدارس يف اململكة األردنية  االتصالاخلروج بتوصيات قد تسهم يف زيادة فاعلية مهارات 
 اهلامشية.

 :ال راس  أسئل  5-
 سعت الدراسة لإلجابة على: السؤالني التاليني:

الفعال  االتصالية يف لواء األغوار الشمالية ملهارات ما درجة ممارسة مديري املدارس احلكوم 1-
 من وجهة نظرهم؟

( بني املتوسطات  α =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )2- 
الفعال تعزى للمتغريات التالية:  االتصالاحلسابية لدرجة ممارسة مديري املدارس ملهارات 

 رحلة التعليمية للمدرسة؟جنس املدير, وختصص املدير، وامل
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 :ومح داتها ال راس  ح ود6- 
اقتصار عينة الدراسة على مديري املدارس يف لواء األغوار الشمالية وذلك للعام ب تتحدد نتائج الدراسة

 حيث أن   ,تطبيق أداة الدراسة يف مدارس لواء األغوار الشمالية احلكومية، و م 2013/2012الدراسي 
 .هانطبق عليها القوانني والتشريعات نفستو  ,يعها إلشراف وزارة الرتبية والتعليمختضع مجاألردن مدارس 

حتديد درجة ممارسة مديري مدارس لواء األغوار الشمالية بناء على ما تضمنته أداة الدراسة من إضافة إىل 
 عينة ألداة الدراسة.الموضوعية استجابة ، و وذلك من خالل وجهة نظر املديرين ,فقرات

  :واإلج ايي  االصطالحي  لتع  فاتا7- 

 تتحدد التعريفات االصطالحية واإلجرائية كاآليت : 

وسيلة نقل للمعرفة واألفكار هبدف التفاعل والتأثري املعريف أو الوجداين يف  الفعال: االتصال -7-1 
الفكري والقيمي  أو االرتقاء مبستواه ,أو تبادل األفكار واخلربات معه ,ما شيءأو إعالم الفرد ب ,الفرد

ويعرفه الباحثان  (.Cornelius & Boss, 2003والشخصي حيث حتركه باجتاه اهلدف لتحقيقه )
سواء أكانوا طلبة أو ه عملية نقل املعلومات واملعاين واألحاسيس واآلراء إىل أشخاص آخرين إجرائياً: بأن  

 . والتأثري فيهم وإقناعهممعلمني أو أفراداً من اجملتمع احمللي, 

الفعال, واليت تتسم بالتعاون والتواصل  االتصالوهي مقدرة املدير على  : االتصالمهارات  -7-2
واالحرتام املتبادل بينه وبني العاملني, واليت تعمل على حتقيق أهداف املؤسسة وأهداف  ,والتنسيق املستمر

 (.2008العاملني فيها )اآلغا، 

سلسلة العمليات التواصلية التبادلية اإلجيابية اليت تنشأ بني مديري املدارس ا ويعرفها الباحثان إجرائياً : بأهن   
 ., وبينهم وبني الطلبة واجملتمع احملليواملعلمني

ا املستويات اليت تعرب عن قيام مديري املدارس : ويعرفها الباحثان إجرائيًا بأهن  درج  الممارس   -7-3
حسب اللوائح والقوانني الناظمة لعملهم  نوطة هبم يف إدارة املدرسةمبجموعة األعمال واملسؤوليات واملهام امل

 . (جنس املدير, وختصص املدير، واملرحلة التعليمية للمدرسةواملتأثرة مبتغريات الدراسة )
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 :ال راس  ي منهج8- 
خخخخخت   وحتليخخخخخل البيانخخخخخات وفخخخخخق اسخخخخختجابات أفخخخخخراد العينخخخخخة  ,ي بأسخخخخخلوب وصخخخخخفي اسخخخخختخدام املخخخخخنهج الكم 
بني( على اإلستبانة بعد تطبيقها. وقخد حسخب الباحثخان املتوسخطات احلسخابية واإلترافخات املعياريخة, )املستج

يف حتليخخخخخخخل البيانخخخخخخخات باسخخخخخخختخدام برنخخخخخخخامج التحليخخخخخخخل  )بخخخخخخخدون تفاعخخخخخخخل(واسخخخخخخختخدما حتليخخخخخخخل التبخخخخخخخاين الثالثخخخخخخخي 
 .(SSSS)االحصائي

 :مجتم  ال راس  وعينتها9- 
( مديراً ومديرًة للفصل 66دارس يف لواء األغوار الشمالية البال  عددهم )ن جمتمع الدراسة من مجيع مديري املتكو  

اختيار أفراد جمتمع الدراسة باألسلوب املسحي كأفراد  وقد ت  . م2013/2012الثاين من العام الدراسي 
 . الدراسةعينة بعد احلصول على موافقتهم للمشاركة يفالتوزيع أداة الدراسة على أفراد  لعينة الدراسة، وت  

 :متغي ات ال راس 10- 
 اشتملت الدراسة على ثالثة متغريات مستقلة ومتغري تابع. أما املتغريات املستقلة:

 .جنس املدير, وله فئتان )ذكر، أنثى(-
 .ختصص املدير وله مستويان )علمي، إنساين(-
ممارسة مديري املدارس يف لواء درجة التابع  املرحلة التعليمية للمدرسة )أساسية، ثانوية(. وكان املتغري-

 .الفعال االتصالهارات ملاألغوار الشمالية 
 ( توزيع أفراد اجملتمع )العينة( وفق متغريات الدراسة املستقلة.1ميثل اجلدول رقم )

 المستقل  ت ز   أ  اد عين  ال راس  و قا  للمتغي ات: 1الج ول 

 مست  ات/ ئات المتغي 
 المتغي 

 النسب  التك ار
 ئ   الم

 اجلنس
 40.9 27 ذكر
 59.1 39 أنثى

 100.0 66 الكل 

 التخصص
 74.2 49 إنساين
 25.8 17 علمي
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 100.0 66 الكل 

 املرحلة
 التعليمية

 69.7 46 أساسية
 30.3 20 ثانوية

 100.0 66 الكل 

 :أدوات ال راس  وص قها وثباتها11- 
تطوير  ، ت  الفعال االتصالهارات مللواء األغوار الشمالية درجة ممارسة مديري املدارس يف معرفة  ألغراض

( فقرة يف صورهتا األولية موزعة على ثالثة جماالت؛ عالقة 47مؤلفة من )أداة الدراسة على صورة استبانة 
( 18( فقرة، وعالقة املدير مع اجملتمع احمللي )15( فقرة، وعالقة املدير مع املعلمني )14املدير مع الطلبة )

 إىل الدراسات السابقة ذات الصلة.  ة، وذلك استناداً فقر 

 جمموعة مؤلفة منعلى  عرضها يف صورهتا األولية ت   ،وجماالهتا للتأكد من الصدق املنطقي ألداة الدراسةو 
وإدارة األعمال، واللغة العربية،  من ذوي اخلربة واالختصاص يف اإلدارة وأصول الرتبية،حمكمًا ( 12)

حيث طلب منهم إبداء آرائهم حول دقة وصحة حمتوى األداة من يف جامعة الريموك  لتقوميوالقياس وا
ومناسبتها لقياس ما وضعت حيث: درجة انتماء الفقرة للمجال، ووضوح الفقرات، والصياغة اللغوية، 

ات احملكمني األخذ بكافة مالحظ ت  و وإضافة أو تعديل ما يرونه مناسباً على اجملاالت أو الفقرات. ألجله، 
 ( فقرة. 47لتبقى األداة يف صورهتا النهائية مؤلفة من )وبعد اإلضافة واحلذف من تعديالت لغوية ومنطقية، 

( مديراً ومديرة من 20تطبيقها على عينة استطالعية مؤلفة من ) وللتأكد من صدق البناء ألداة الدراسة ت  
ية تربية دير عال، وذلك حلساب معامالت ارتباط وهم من مدير  ,جمتمع مماثل من خارج جمتمع الدراسة

هارات ملوبني ]درجة ممارسة مديري املدارس يف لواء األغوار الشمالية  ,بريسون بني فقرات األداة من جهة
 (.2)رقم اجملاالت اليت تتبع هلا[ من جهة أخرى، وذلك كما يف اجلدول و الفعال)ككل(  االتصال
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رج  ممارس  م     الم ار  د] ط بي   ق ات األداة م  جه  وبي قي  معامالت االرتبا: 2الج ول 
المجاالت الت  تتب  لها[ م  جه  و  الفعال)ككل(، االتصالمهارات ل   ل ا  األغ ار الشمالي  

 أخ  
 

 رق  المجال
 الفق ة

 الفعال االتصالدرج  ممارس  مهارات 
 ل   م     الم ار     ل ا  األغ ار الشمالي 

 :االرتباط م 
 المقيا  المجال

 عالقة
 املدير
 مع
 الطلبة

تطوير روح  يوفر بيئة مدرسية مناسبة بني الطلبة تسهم يف 1
 0.30 0.50 اإلبداع واالبتكار لديهم

 0.48 0.67 يستمع إىل الطلبة بإمعان 2

يلتقي الطلبة بشكل دوري للتعرف على قضاياهم لتوفري  3
 0.53 0.69 الدعم املناسب هلم

يشرف على سري األنشطة الالصفية لتعزيز الطلبة  4
 0.31 0.42 وحتفيزهم

 0.43 0.53 يشجع الطلبة للتعبري عن آرائهم حبرية 5

 مشاركتهم يوفر الدعم املعنوي والنفسي للطلبة من خالل 6
 0.36 0.39 بعض األنشطة املدرسية يف

 0.36 0.57 يهتم متاماً مبشاعر الطلبة وأحاديثهم 7

يهتم بتوفري وسائل سالمة عامه يف املختربات مما ينعكس  8
 0.30 0.39 على سلوك الطلبة

9 
يوفر أجواء ودية بني الطلبة بتوفري الوسائل التعليمية 

 0.42 0.50 وحتسس احتياجاهتم

10 
يراعي املدير تصرفاته وسلوكه يف تعامله مع الطلبة ليكون 

 0.54 0.66 القدوة احلسنة

خصوصية ومشاعر الطلبة ويتعامل مع قضايا الطلبة حيرتم  11
 0.49 0.54 جبديه تامة



 لعباديد. ا –.........................د.الحمد .......................مدارس الفعال لدى مديري ال االتصالواقع مهارات 
 
 

 021 

 المجال
 رق 

 الفق ة
 الفعال االتصالدرج  ممارس  مهارات 

 ل   م     الم ار     ل ا  األغ ار الشمالي 
 :االرتباط م 

 المقيا  المجال
 0.54 0.59 يعمل على تعزيز انتماء الطلبة جملتمعهم 12
 0.52 0.57 يتشارك مع الطالب يف التوصل لتعديل السلوك اخلاطئ 13

14 
يشرف على الطابور الصباحي واإلذاعة املدرسية إلبداء 

 0.33 0.46 االهتمام بالطلبة

 
 
 
 
 
 
 عالقة
 املدير
 مع

 املعلمني

ن و يتعامل جبدية مع املقرتحات اليت يقدمها املعلم 15
 0.48 0.66 ويدرسها

 0.49 0.58 حيرص على مشاركة املعلمني يف مناسباهتم اخلاصة 16
 0.40 0.47 يشارك املعلمني يف بناء اخلطط العالجية للطلبة 17
 0.52 0.53 ت املعلمنييستمع بإمعان إىل مالحظا 18
 0.47 0.56 يزود املعلمني باملعلومات الالزمة هلم يف الوقت املناسب 19
 0.54 0.64 يشرك املعلمني يف عملية اختاذ القرار 20
 0.53 0.61 يوضح أمهية األعمال اليت على املعلم أن يقوم هبا 21

م لديه يركز على خلق اجلو األسري بني املعلمني ليحقق 22
 0.48 0.56 الشعور بالراحة يف تأدية أعماهلم

 0.67 0.71 يراعي وجهات النظر األخرى دون حتيز لوجهة نظره 23
 0.46 0.52 يعرب عن أفكاره حبرية دون أن يتسبب بإيذاء اآلخرين 24
 0.44 0.45 يناقش مع املعلمني املشاكل اليت تواجههم بتأن 25
 0.44 0.55 واحد منهم ويشاركهم مهومهم يشعر املعلمني دائما بأنه 26

يراعي احلاجات املستجدة لدى املعلمني يف توزيعه  27
 0.51 0.63 للجدول الدراسي

 0.43 0.52 يبتسم دائماً يف تعامله مع املعلمني 28
 0.61 0.69 يتقبل االختالف يف الرأي مع املعلمني 29

 0.36 0.38 ى إقامة عالقات طيبة مع اجملتمع احملليحيرص عل 30 عالقة
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 رق  المجال
 الفق ة

 الفعال االتصالدرج  ممارس  مهارات 
 ل   م     الم ار     ل ا  األغ ار الشمالي 

 :االرتباط م 
 المقيا  المجال

 املدير
 مع

 اجملتمع
 احمللي

يشجع اآلباء على حضور اجتماعات جمالس اآلباء  31
 0.20 0.35 واملعلمني

 0.31 0.58 يشرك املدرسة يف نشاطات اجملتمع احمللي 32
 0.51 0.51 مع اجملتمع احمللي االتصالحيرص على استمرار  33
 0.36 0.48 له يف اإلدارة املدرسية يبدي االهتمام باملراجعني 34
 0.40 0.44 يبل  أولياء األمور عن الوضع الدراسي ألبنائهم بانتظام 35
 0.49 0.65 يشرك أولياء األمور يف حل مشكالت املدرسة 36
 0.51 0.57 حيرتم أراء أولياء األمور ومقرتحاهتم 37

حياة يوفر الفرص لآلباء كي يأخذوا دورا ناشطاً يف  38
 0.38 0.52 املدرسة

 0.35 0.52 يضع إمكانات املدرسة يف خدمة اجملتمع احمللي 39

40 
يشرك أولياء األمور يف األعمال احملفزة لتحسني أداء 

 0.58 0.64 أبنائهم

يتعامل مع أطراف املشكلة يف املدرسة أو البيئة باهتمام   41
 0.49 0.54 كبري

 0.57 0.61 لياء أمورهم لتحسني تعلمهميناقش أوضاع الطلبة مع أو  42
 0.46 0.58 يشرك اجملتمع احمللي بالندوات اليت تقيمها املدرسة 43

يتبادل األفكار واآلراء مع اجملتمع احمللي اليت ختدم العملية  44
 0.55 0.67 الرتبوية

 0.59 0.61 يتقبل النقد املوضوعي بإجيابية من اجملتمع احمللي 45

د مما يقدمه اجملتمع احمللي من خدمات لتطوير يستفي 46
 0.52 0.54 مدرسته

 0.45 0.55 يتفاعل بشكل جيد مع اجملتمع احمللي بأنشطته ومناسباته 47
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معامل ارتباط كل فقرة من فقرات أداة الدراسة مع الكلي ألداة الدراسة أن   (،2يالحظ من اجلدول )
 .(2010)عودة،  جودة بناء فقرات أداة الدراسة ؛ مما يشري إىل(0.20مل يقل عن معيار )

مع الدرجة الكلية ألداة  الدراسةحساب معامالت ارتباط جماالت أداة  باإلضافة إىل ما تقدم؛ ت  
جملاالت أداة الدراسة،  Inter-Correlationالدراسة، عالوة على حساب معامالت االرتباط البينية 

 (.3) رقم ، وذلك كما يف اجلدولPearsonوذلك باستخدام معامل ارتباط بريسون 
 

 م  ال رج  الكلي  ألداة ال راس  ال راس قي  معامالت ارتباط مجاالت أداة : 3الج ول 
 ومعامالت االرتباط البيني  لمجاالت أداة ال راس 

 عالقة املدير اإلحصائيالتحليل  المجال
 مع الطلبة

 يرعالقة املد
 مع املعلمني

 عالقة املدير
 مع اجملتمع
 احمللي

 عالقة املدير
 مع املعلمني 

  0.65 معامل االرتباط
 

   0.000 الداللة اإلحصائية
 عالقة املدير مع
 اجملتمع احمللي

  0.56 0.47 معامل االرتباط
  0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

 الكلي
 للمقياس

 0.84 0.86 0.81 معامل االرتباط
 0.000 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

باستخدام معادلة  حسابه  ؛ فقد ت  وجماالهتا ألغراض التحقق من ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة
وألغراض على بيانات التطبيق األول للعينة االستطالعية،  Cronbach’s Alphaكرونباخ ألفا 

إعادة التطبيق على العينة االستطالعية بطريقة  ؛ فقد ت  وجماالهتا التحقق من ثبات اإلعادة ألداة الدراسة
 بفاصل زمين مقداره أسبوعان بني التطبيقني األول والثاين، حيث ت   (Test-Retest)االختبار وإعادته 

حسابه باستخدام معامل ارتباط بريسون بني التطبيقني األول والثاين على العينة االستطالعية، وذلك كما 
 (.4 اجلدول )يف
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 قي  معامالت ثبات االتسا  ال اخل  واإلعادة ألداة ال راس  ومجاالتها: 4الج ول 
 المقيا 
 ومجاالت 

 ثبات االتسا 
 ال اخل 

 ثبات
 اإلعادة

 ع د
 الفق ات

 14 0.91 0.80 عالقة املدير مع الطلبة
 15 0.89 0.85 عالقة املدير مع املعلمني
 18 0.83 0.85 حملليعالقة املدير مع اجملتمع ا
 47 0.81 0.92 الكلي للفقرات

اعتماد النموذج اإلحصائي ذي التدريج النسيب هبدف إطالق  ت   ،الدراسةمعيار تصحيح أداة وألغراض 
األحكام على املتوسطات احلسابية اخلاصة بأداة الدراسة وجماالهتا وفقرات جماالهتا، وذلك على النحو 

 اآليت:

ئ  المت سطات   درج  الممارس 
 الحسابي 

 3.67 – 5.00 كبرية
 2.34 - 3.66 متوسطة
 1.00 – 2,33 متدنية

 ثالثيالتوصل إليه عن طريق حساب املدى لتدريج ليكرت ال علماً أن املعيار سالف الذكر قد ت  
  .مارسةامللدرجة 

 :النتايج ومناقشتها12- 
الستجابات وسطات احلسابية واالترافات املعيارية حساب املت ت   ،سؤال الدراسة األول علىلإلجابة 

على مستوى كل فقرة على  الفعال االتصالهارات مل تهملدرجة ممارساملديرين على فقرات أداة الدراسة 
( يبني املتوسطات احلسابية واإلترافات املعيارية 5حدة ولكل جمال وعلى مستوى األداة ككل. اجلدول )

( هذه النتائج لكل فقرة على حدة. حيت ت  ترتيب النتائج 6ينما يبني اجلدول )لكل جمال ولألداة ككل، ب
 تنازليا حسب املتوسط احلسايب يف كال اجلدولني لبيان أوجه فاعلية الفقرات. 
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الستجابات الم      عل  مست   المت سطات الحسابي  واالنح ا ات المعيار   : 5الج ول 
 المجاالت واألداة ككل

 ال تب 
  رق

 المجال

 الفعال ل   االتصالمهارات 
م     الم ار     ل ا  األغ ار 

 الشمالي 

 المت سط
 الحساب 

 االنح ا 
 المعيار 

 درج 
 الممارس 

 كبرية 0.32 4.55 عالقة املدير مع املعلمني 2 1
 كبرية 0.31 4.54 عالقة املدير مع الطلبة 1 2
 كبرية 0.33 4.45 عالقة املدير مع اجملتمع احمللي 3 3

 كبرية 0.27 4.51 الكلي للمقياس
 

 الستجابات الم      لفق ات األداةالمت سطات الحسابي  واالنح ا ات المعيار   : 6الج ول 

 المجال
ال  
 تب 

 رق 
 الفق ة

 االتصالمضم ن  ق ات مهارات 
 الفعال ل   م    

الم ار     ل ا  األغ ار الشمالي  و قا  
 لمجاالتها

 المت سط
 ب الحسا

 االنح ا 
 المعيار 

 درج 
 الممارس 

 عالقة
 املدير
 مع

 املعلمني

يتعامل جبدية مع املقرتحات اليت يقدمها  15 1
 كبرية 0.45 4.73 ن ويدرسهاو املعلم

 كبرية 0.46 4.70 يستمع بإمعان إىل مالحظات املعلمني 18 2

يزود املعلمني باملعلومات الالزمة هلم يف  19 3
 كبرية 0.51 4.65 الوقت املناسب

4 22 
 يركز على خلق اجلو األسري بني املعلمني
ليحقق لديهم الشعور بالراحة يف تأدية 

 أعماهلم
 كبرية 0.48 4.64

يوضح أمهية األعمال اليت على املعلم أن  21 5
 كبرية 0.52 4.62 يقوم هبا

 ةكبري  0.55 4.62حيرص على مشاركة املعلمني يف مناسباهتم  16 6



 5102 –العدد الثالث -المجلد الثالث عشر ....................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 072 

ال   المجال
 تب 

 رق 
 الفق ة

 االتصالمضم ن  ق ات مهارات 
 الفعال ل   م    

الم ار     ل ا  األغ ار الشمالي  و قا  
 لمجاالتها

 المت سط
 ب الحسا

 االنح ا 
 المعيار 

 درج 
 الممارس 

 اخلاصة

يشعر املعلمني دائما بأنه واحد منهم  26 7
 كبرية 0.55 4.61 ويشاركهم مهومهم

يراعي احلاجات املستجدة لدى املعلمني  27 8
 كبرية 0.52 4.61 يف توزيعه للجدول الدراسي

 كبرية 0.64 4.53 يشرك املعلمني يف عملية اختاذ القرار 20 9

تسبب يعرب عن أفكاره حبرية دون أن ي 24 10
 كبرية 0.53 4.50 بإيذاء اآلخرين

 كبرية 0.70 4.44 يناقش مع املعلمني املشاكل اليت تواجههم بتأن 25 11
 كبرية 0.59 4.44 يراعي وجهات النظر األخرى دون حتيز لوجهة نظره 23 12
 كبرية 0.64 4.44 يبتسم دائماً يف تعامله مع املعلمني 28 13
 كبرية 0.61 4.41  الرأي مع املعلمنييتقبل االختالف يف 29 14
 كبرية 0.60 4.39 يشارك املعلمني يف بناء اخلطط العالجية للطلبة 17 15

 عالقة
 املدير
 مع
 الطلبة

 يشرف على الطابور الصباحي واإلذاعة 14 1
 املدرسية إلبداء االهتمام بالطلبة

 كبرية 0.66 4.76

2 6 
 من يوفر الدعم املعنوي والنفسي للطلبة

 كبرية 0.50 4.70 خالل مشاركتهم بعض األنشطة املدرسية

3 10 
 يراعي املدير تصرفاته وسلوكه يف

 كبرية 0.56 4.67 تعامله مع الطلبة ليكون القدوة احلسنة

4 11 
 حيرتم خصوصية ومشاعر الطلبة

 كبرية 0.57 4.64 ويتعامل مع قضايا الطلبة جبديه تامة

 كبرية 0.58 4.62 ماء الطلبة جملتمعهميعمل على تعزيز انت 12 5
 كبرية 0.53 4.59 يستمع إىل الطلبة بإمعان 2 6

 يوفر بيئة مدرسية مناسبة بني الطلبة تسهم 1 7
 يف تطوير روح اإلبداع واالبتكار لديهم

 كبرية 0.55 4.59
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 المجال
ال  
 تب 

 رق 
 الفق ة

 االتصالمضم ن  ق ات مهارات 
 الفعال ل   م    

الم ار     ل ا  األغ ار الشمالي  و قا  
 لمجاالتها

 المت سط
 ب الحسا

 االنح ا 
 المعيار 

 درج 
 الممارس 

يشرف على سري األنشطة الالصفية لتعزيز الطلبة  4 8
 وحتفيزهم

 كبرية 0.53 4.53

 كبرية 0.59 4.52 يشجع الطلبة للتعبري عن آرائهم حبرية 5 9
 كبرية 0.64 4.45 يهتم متاماً مبشاعر الطلبة وأحاديثهم 7 10

11 13 
يتشارك مع الطالب يف التوصل لتعديل السلوك 

 كبرية 0.61 4.44 اخلاطئ

 يوفر أجواء ودية بني الطلبة بتوفري 9 12
 تياجاهتمالوسائل التعليمية وحتسس اح

 كبرية 0.57 4.36

 يهتم بتوفري وسائل سالمة عامه يف 8 13
 املختربات مما ينعكس على سلوك الطلبة

 كبرية 0.57 4.35

يلتقي الطلبة بشكل دوري للتعرف على قضاياهم  3 14
 لتوفري الدعم املناسب هلم

 كبرية 0.64 4.33

 عالقة
 ملديرا
 اآلباء  مع
 اجملتمعو 

 احمللي

1 31 
اآلباء على حضور اجتماعات جمالس اآلباء  يشجع

 كبرية 0.42 4.77 واملعلمني

 كبرية 0.51 4.74 حيرص على إقامة عالقات طيبة مع اجملتمع احمللي 30 2
 كبرية 0.46 4.71 يبدي االهتمام باملراجعني له يف اإلدارة املدرسية 34 3

يناقش أوضاع الطلبة مع أولياء أمورهم لتحسني  42 4
 لمهمتع

 كبرية 0.50 4.59

 كبرية 0.56 4.50 مع اجملتمع احمللي االتصالحيرص على استمرار  33 5
 كبرية 0.64 4.50 حيرتم أراء أولياء األمور ومقرتحاهتم 37 6
 كبرية 0.59 4.47 يشرك اجملتمع احمللي بالندوات اليت تقيمها املدرسة 43 7

8 41 
رسة أو البيئة يتعامل مع أطراف املشكلة يف املد

 كبرية 0.59 4.47 باهتمام كبري

يبل  أولياء األمور عن الوضع الدراسي ألبنائهم  35 9
 بانتظام

 كبرية 0.53 4.44

 كبرية 0.73 4.44 يشرك املدرسة يف نشاطات اجملتمع احمللي 32 10

يتبادل األفكار واآلراء مع اجملتمع احمللي اليت ختدم  44 11
 العملية الرتبوية

 كبرية 0.58 4.39
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ال   المجال
 تب 

 رق 
 الفق ة

 االتصالمضم ن  ق ات مهارات 
 الفعال ل   م    

الم ار     ل ا  األغ ار الشمالي  و قا  
 لمجاالتها

 المت سط
 ب الحسا

 االنح ا 
 المعيار 

 درج 
 الممارس 

12 40 
يشرك أولياء األمور يف األعمال احملفزة لتحسني أداء 

 كبرية 0.60 4.38 أبنائهم

 كبرية 0.71 4.35 يتقبل النقد املوضوعي بإجيابية من اجملتمع احمللي 45 13

يتفاعل بشكل جيد مع اجملتمع احمللي بأنشطته  47 14
 ومناسباته

 كبرية 0.79 4.32

 كبرية 0.78 4.27 ضع إمكانات املدرسة يف خدمة اجملتمع احملليي 39 15

يستفيد مما يقدمه اجملتمع احمللي من خدمات لتطوير  46 16
 مدرسته

 كبرية 0.71 4.27

 كبرية 0.71 4.26 يشرك أولياء األمور يف حل مشكالت املدرسة 36 17

18 38 
 يوفر الفرص لآلباء كي يأخذوا دورا ناشطاً يف حياة

 كبرية 0.64 4.20 املدرسة

ه وحبسب تقديرات املديرين فقد كانت درجة ممارسة ( أن  6( و)5يالحظ من النتائج الواردة يف اجلدولني )
الفعال كبرية على مجيع فقرات أداة الدراسة. كما ويالحظ جميء جمال "عالقة  االتصالاملديرين ملهارات 
ليه جمال "عالقة املدير مع الطلبة"، مث جمال "عالقة املدير مع اجملتمع " يف املرتبة األوىل ينياملدير مع املعلم

احمللي". وقد تكون درجة التحقق كبرية نتيجة للتطور الذي شهدته اململكة األردنية اهلامشية, والسيما يف 
قبل اإلدارات  . فمواكبة التطور والرقابة الدائمة منووسائله االتصالالرتبية والتعليم, واالنفجار املعريف يف 

لعمل املديرين وإجراء املقابالت وعقد الدورات التدريبية هلم انعكس  نيالرتبوية والتقييم والتقومي املستمر 
وهذا ما . على نتائج هذه الدراسة اجيابياً على الدور اخلاص هبم داخل املدارس، األمر الذي انعكس اجياباً 

فر اواليت أشارت إىل أمهية تو  ,(Spaho, 2011اهو )(, وسبFouty, 1998)أكدته نتائج دراسة  فويت 
بسبب تنامي الثقة  االتصالمهارات اتصال فعالة لتطوير شخصية مديري املدارس، وتزيد دافعية أطراف 

واالحرتام, وتفتح اجملال حرًا للعمل واإلبداع بسبب الشعور باالحرتام والتقدير، كما أكدت نتائج دراسة 
 لديهم.  االتصالباستمرار لتنمية مهارات  ينر يية عقد الدورات التدريبية للمد( على أمه2005الزعيب )
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 االتصال(, واليت تشري إىل توفر مهارات 2003(, واحلوراين )2000وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة األمسر )
األمسر  الفعال يعزز القرار الرتبوي الناجح، حيث أشارت االتصال ، كما أن  ينر يوبدرجة كبرية لدى املد

يتمتعون مبهارات )الكتابة، والقراءة، واالستماع، والتحدث( بشكل فعال، بينما  ينر ياملد ( إىل أن  2000)
املوظفني  يفتقرون إىل  ( حيث أشارت إىل أن  2004اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة عايد )

 ملستخدمني  واملديرين خالل عملية تطور النظام.اليت حيتاجوهنا لكي يتفاعلوا بنجاح مع ا االتصالمهارات 

وقد   ,فقد حصل جمال "عالقة املدير مع املعلمني"على املرتبة األوىل الدراسةوفيما يتعلق مبجاالت       
مديري  مديري املدارس يوظفون عالقات التعاون البناء يف خدمة مدارسهم, وأن   أن  إىل تعزى هذه النتيجة 
جل إجناح العملية أتبين رؤية واضحة وباستمرار خاضعة للحوار املسؤول الناجح من املدارس يسعون ل

دورها يف بناء عالقات لتفعيل التفاعل الوجداين ملشاعر ومقرتحات اآلخرين وأحاسيسهم بفهم التعليمية, 
وم اليومية املديرين يتلمسون اهلم اتصال وتواصل فعالة, متكنّهم من االندفاع للعمل جبدية ونشاط, وأن  

هذه  واملشكالت من خالل اإلصغاء جلميع األطراف من املعلمني, والعمل على مشاركتهم يف حل  
الفعال الجناز األعمال, وقد  االتصالوتنمية مهارات  ,تعزيز العالقات من خالل ذلك يتم  و املشكالت, 

كما أّن عملية صنع القرار , وقربه اليومي منهم اجات املعلمنيحل يعزى ذلك إىل فهم مديري املدارس
ما بينهم فيواملعلمني مما استوجب عالقة قوية  ينر يعلى التعاون ما بني املد اأصبحت عماًل تشاركيًا مبني

(، 2000دراسة األمسر )ائج كل من مع نتهذه الدراسة تتفق نتيجة ومن هذا املنحى، داخل املدارس. 
فر اأمهية تو ، حيث تتفق مجيع هذه الدراسات على ( (2010وزويل(, 2011(, والعريين )2002النظامي )و 

. وكون املوظفنيو واملعلمني  ينر ياملد جو من الثقة واحملبة والتقدير بنييسوده  االتصالمن فعال مستوى 
درجة املمارسة جاءت كبرية يف نتائج هذه الدراسة يف حني كانت متوسطة يف كل من دراسة فويت 

(Fouty, 1998) ( ورمبا يعود ذلك إىل التطور اهلائل يف جمال تكنولوجيا املعلومات 2002والنظامي ,)
 ,Fouty، وانعكاس ذلك على األردن وقطاع التعليم فيه، حيث أشار فويت )يف العقد املاضي عاملياً 

 االلكرتوين االتصال تكنولوجياً  توفر ال اجلامعات معظم أن  يف تفسريه هلذه النتيجة يف دراسته إىل  (1998
 خالل هذا العقد.  ، األمر الذي تغري جذرياً رةبوف

ترافات املعيارية حساب املتوسطات احلسابية واإل فقد ت   ،لثاينولإلجابة على سؤال الدراسة ا
املرحلة و ، هختصصو ، املدير جنس: وفقًا للمتغريات الفعال ككل االتصالهارات املديرين مللدرجة ممارسة 

 (.7يف اجلدول )، وذلك كما للمدرسة التعليمية
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و قا  ل دود المستجيبي  ككل المت سطات الحسابي  واالنح ا ات المعيار   : 7ج ول ال
 ال راس  لمتغي ات

 المتغي 
 مست  ات / ئات

 المتغي 
 المت سط
 الحساب 

 اإلنح ا 
 المعيار 

 0.27 4.43 ذكر اجلنس
 0.26 4.57 أنثى

 0.25 4.44 إنساين التخصص
 0.22 4.72 علمي

 ملرحلةا
 التعليمية

 0.27 4.47 أساسية
 0.26 4.59 ثانوية

لدرجة لردود املستجيبني (، وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية 7يالحظ من اجلدول )
املتغريات )اجلنس، ناجتة عن اختالف مستويات الفعال ككل  االتصالهارات تهم ملممارس

ت إجراء حتليل التباين  ،من جوهرية الفروق الظاهرية وهبدف التحقق .التخصص، املرحلة التعليمية(
وذلك كما يف اجلدول ، (Way ANOVA without Interaction-3)الثالثي بدون تفاعل 

(8.) 

و قا  لمتغي ات  ل دود المستجيبي  ككل نتايج تحليل التبا   الثالث  ب ون تفاعل: 8 الج ول
 ال راس  

 مص ر
 التبا  

 مجم ع
 الم بعات

 درج 
 الح   

 مت سط
 مجم ع

 الم بعات

 قيم   
 المحس ب 

 ال الل 
 اإلحصايي 

 0.368 0.822 0.047 1 0.047 اجلنس
 0.000 13.593 0.778 1 0.778 التخصص

 0.248 1.359 0.078 1 0.078 املرحلة التعليمية
   0.057 62 3.548 اخلطأ
    65 4.743 الكلي
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( بني α= 0.05 ائيًا عند مستوى الداللة )(، وجود فرق دال إحص8من اجلدول )يتبني 
لصاحل مديري املدارس من ذوي و يعزى ملتغري التخصص ردود املستجيبني لاملتوسطني احلسابيني 

 اإلنسانية. اتالتخصصات العلمية مقارنة بنظرائهم من ذوي التخصص

سب جماالت أداة ردود املستجيبني حترافات املعيارية لحساب املتوسطات احلسابية واإل ت   كما
 (.9، وذلك كما يف اجلدول )الدراسة الثالثة

 دود المستجيبي  حس  المت سطات الحسابي  واالنح ا ات المعيار   ل: 9 الج ول
 لمتغي اتلو قا  مجاالت األداة 

 المتغي 
 مست  ات
 ئات 
 المتغي 

 المجددددددددددددددددال

عالق  الم    م   عالق  الم    م  المعلمي 
 طلب ال

عالق  الم    م  
 المجتم  المحل 

المت سط 
 الحساب 

اإلنح ا  
 المعيار 

المت سط 
 الحساب 

اإلنح ا  
 المعيار 

المت سط 
 الحساب 

اإلنح ا  
 المعيار 

 اجلنس
 0.28 4.38 0.34 4.45 0.32 4.47 ذكر
 0.36 4.50 0.27 4.60 0.31 4.61 أنثى

 التخصص
 0.31 4.36 0.31 4.48 0.31 4.49 إنساين
 0.26 4.71 0.23 4.72 0.28 4.47 علمي

املرحلة 
 التعليمية

 0.31 4.39 0.32 4.51 0.31 4.53 أساسية
 0.35 4.58 0.27 4.59 0.34 4.60 ثانوية

لردود املستجيبني حسب ( وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية 9يالحظ من اجلدول )
وهبدف التحقق من جوهرية الفروق  .ملتغرياتف مستويات اناجتة عن اختالجماالت أداة الدراسة 

 Bartlettمتبوعة بإجراء اختبار بني جماالت أداة الدراسة رتباط حساب معامالت اإل ت  ، الظاهرية
)حتليل تباين ثالثي متعدد،  املناسب ثالثيالتباين اللتحديد حتليل املستقلة للمتغريات للكروية وفقًا 

 (.10يف اجلدول )، وكانت النتائج كما هو موضح ثي(أم حتليل تباين ثال
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 بي  المجاالت للك و    Bartlettنتايج اختبار  10: الج ول
 عالقة املدير مع املعلمني عالقة املدير مع الطلبة العالق  و قا  للمتغي ات
   0.59 عالقة املدير مع املعلمني

 0.48 0.37 عالقة املدير مع اجملتمع احمللي
 للك و   Bartlett اختبار

 ال الل  اإلحصايي  درج  الح    التق  بي  2كا
43.092 5 0.000 

( بني  α=0.05 عند مستوى الداللة ) (، وجود عالقة دالة إحصائياً 10يتبني من اجلدول )
 مما استوجب استخدام حتليل التباين الثالثي املتعدد بدون تفاعل اجملاالت تعزى للمتغريات املستقلة،

 (.11يف اجلدول ) ذه املتغريات، وعليه ت  إجراء هذا التحليل وكانت النتائج كماقاً هلوف

 و قا للمتغي ات المستقل نتايج تحليل التبا   الثالث  المتع د ب ون تفاعل : 11 الج ول

 المتغي 
 قيم 

 االختبار
 دالمتع 

 قيم   
 الكلي 

المحس  
 ب 

 درج 
 ح   

 الف ضي 

 درج 
 ح   
 الخطأ

 ل ال ال
 اإلحصايي 

 0.590 60 3 0.643 0.032 اجلنس
 0.003 60 3 5.065 0.253 التخصص

 0.264 60 3 1.357 0.068 املرحلة التعليمية

 = α( وجود أثر دال إحصائيًا ملتغري التخصص عند مستوى الداللة )11يتبني من اجلدول )
اجملال أو ولتحديد  .حلة التعليميةاملر و  أثر دال إحصائيًا ملتغريي اجلنس يف حني ال يوجد ،(0.05

ت إجراء حتليل التباين الثالثي بدون تفاعل ، اجملاالت اليت كان عليها هذا األثر الدال إحصائياً 
 (.12كما يف اجلدول )، وكانت النتائج  كل على حدة وفقاً للمتغرياتحسب اجملاالت و 
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و قا  للمتغي ات  مجال عل  ح  لكل  نتايج تحليل التبا   الثالث  ب ون تفاعل :12 الج ول
 المستقل 

 المجال
 التبا   مص ر

)المتغي  
 المستقل(

 مجم ع
 الم بعات

 درج 
الح  
   

 مت سط
 مجم ع

 الم بعات

 قيم   
 المحس ب 

 ال الل 
 اإلحصايي 

 عالقة
 املدير
 مع

 الطلبة

 0.220 1.537 0.129 1 0.129 اجلنس
 0.015 6.323 0.530 1 0.530 التخصص

 0.707 0.143 0.012 1 0.012 لة التعليميةاملرح
   0.084 62 5.196 اخلطأ
 65 6.135 يالكل  

   
 عالقة
 املدير
 مع

 املعلمني

 0.308 1.056 0.098 1 0.098 اجلنس
 0.016 6.129 0.571 1 0.571 التخصص

 0.759 0.095 0.009 1 0.009 املرحلة التعليمية
 0.093 62 5.780 اخلطأ

  
    65 6.704 يالكل  

 عالقة
 املدير
 مع

 اجملتمع
 احمللي

 0.931 0.008 0.001 1 0.001 اجلنس
 0.000 14.217 1.225 1 1.225 التخصص
املرحلة 
 التعليمية

0.319 1 0.319 3.701 0.059 

   0.086 62 5.343 اخلطأ
    65 7.199 يالكل  

 عزى ملتغريي( α  =0.05مستوى الداللة ) (، وجود فرق دال إحصائيًا عند12من اجلدول )يتضح 
ولصاحل مديري املدارس من ذوي التخصصات العلمية مقارنة  كافة،  جماالت أداة الدراسةيف و  (,التخصص)

 .الفعال االتصالبنظرائهم من ذوي التخصص اإلنسانية يف ممارستهم ملهارات 

( تعزى ملتغري  α =0.05الداللة )ويعزو الباحثان عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
اجلنس إىل أن مديري املدارس موجودون يف بيئة إدراية وتربوية واحدة, ويف ظروف متشاهبة, حيث تتاح هلم 
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الفرص نفسها يف الدراسة والتأهيل والتدريب والنمو املهين, ويتعرضون للمقاييس واالختبارات نفسها اليت 
ن األنظمة والقوانني اليت حتكم العمل اإلداري يف وزارة الرتبية والتعليم تقيس أداءهم كمديرين ملدارسهم, وأ

ويتحملون نفسها يف اململكة األردنية اهلامشية موحدة يف مدارس الذكور واإلناث، كما أهنم ميارسون املهام 
(، 2000(، ودراسة األمسر )2002. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اخلوالدة )نفسها املسؤوليات والواجبات

واليت تشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر اجلنس. ولكنها ختتلف مع نتائج دراسة 
ملهارات  ينر ي( حيث كان هناك تفوق لإلناث حول ممارسة املد2003(، ودراسة احلوراين )2002النظامي )
 الفعال. االتصال

تعزى ملتغري  ( α = 0.05توى الداللة )وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس
الفعال, وجاءت هذه  االتصالالتخصص يف استجابات مديري املدارس حول درجة ممارسة مهارات 

 اتالفروق لصاحل مديري املدارس من ذوي التخصصات العلمية مقارنة بنظرائهم من ذوي التخصص
ب التخصصات العلمية عادًة أكثر دقة، كما أّن اإلنسانية. ورمبا يعزو الباحثان هذه النتيجة إىل كون أصحا

الفعال, وأكثر  االتصالملهارات  أكثر تصوراً   نوبالتايل يكونو  ,من أساسيات تعليمهم االتصالتكنولوجيا 
الفعال الذي يرتبط عادة بتحقيق األهداف املنشودة، وهذا  االتصالحصافة يف رصد وقياس استجابات 

يف ممارسة هذه املهارات بشكل أكثر فاعلية. وختتلف هذه النتائج مع  جيعل عنايتهم واهتمامهم أعلى
 تعزى للتخصص. ( حيث توصلت إىل  عدم وجود فروق دالة احصائياً 2011دراسة العريين )

ا ما يتعلق مبتغري املرحلة التعليمية، فقد أظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية أم  
مجيع املدارس األساسية والثانوية  ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن  . ( α =0.05لة )عند مستوى الدال

مجيع هذه املدارس تقع يف مالك وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة األردنية  تقع يف بيئة تربوية واحدة حيث أن  
لصعوبات واملشكالت اليت تواجه اهلامشية, وختضع مجيعها لقوانني وتعليمات واحدة, وبالتايل ال ختتلف ا

املدارس  واألنظمة والقوانني موحدة يف املدارس األساسية والثانوية, ويقوم مدير  هذه اإلدارات, كذلك إن  
 الظروف اليت تعيشها املدارس متشاهبة. , كما أن  نفسها باملهام واملسؤوليات

 :الت صيات13- 

ي الباحثان باالستمرار يف تطوير الربامج التدريبية لتنمية مهارات ها, يوصيلإالتوصل  يف ضوء النتائج اليت ت  
الفعال لدى مديري املدارس وفق أحدث التكنولوجيا املتاحة، وإقامة مشاغل تربوية دورية هلم  االتصال
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اخلربات واآلراء ووجهات النظر، واالستمرار يف توفري مجيع اإلمكانات  والتقنيات اليت و لتبادل األفكار 
الفعال لديهم،.كما ويوصي الباحثان بالدعوة إىل طرح مساق خاص  االتصالل على تسهيل عملية تعم

التخصصات الرتبوية يف برامج الدراسات العليا يف اجلامعات هبدف إكساب معلمي يف  االتصالمبهارات 
 والتواصل الفعال.  االتصالومديري املستقبل مهارات 

ما يوصيان بإجراء الدراسة من وجهة نظر اجملتمع احمللي الباحثان، فإهن  ليها إولتعميم النتائج اليت توصل 
خر من مديريات آالفعال، والجراء هذه الدراسة يف عدد  االتصاللقياس درجة ممارسة املديرين ملهارات 

 الرتبية يف اململكة األردنية اهلامشية.
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 الم اج 

 الم اج  الع بي :

 اجلامعية للدراسات محادة مؤسسة: اربد. صفي  ,م رس , الت ب    ةاإلدار (. 2002.)عدنان, اإلبراهيم -
 .والتوزيع والنشر

  اعلي     وأث هما واإلنصات الح  ث مهارت  ت ا   د م(. 2009. )سامل, ومعايطة خالد ,الغنم أبو -
. مأدبا    الحك مي  األجه ة م اك     الم ؤوسي  نظ  وجه  م : ال ؤسا  ل   اإلدار  االتصال

 .24 (5), 250-283واالجتماعية اإلنسانية العلوم سلسلة, والدراسات للبحوث ؤتةم
   األساسي  الم ار  م     ل   الفعال االتصال مهارات ت ا   م  (. 2000.)هنادي, األمسر -

 .األردن, اربد, الريموك جامعة, منشورة غري ماجستري رسالة. ارب  محا ظ     والخاص  الحك مي 
 الم ار     م     ل   التح  لي  القيادة مهارات لتنمي  مقت ح تص ر(. 2011. )فوزي بالل, غاآلا -

, غزة, اإلسالمية جامعة,منشورة غري ماجستري رسالة. غ ة بمحا ظات الغ ث ب كال  اإلع اد  
 . فلسطني

 لي ك طالب   اها كما اإلنساني  للعالقات الجامع  األستاذ ممارس (. 2008. )عبداهلل, البابطني -
 .5 (29) ,30-80, النفس وعلم الرتبية رسالة: سعود امللك جامعة جملة. سع د المل  بجامع  الت بي 

 .احلديث اجلامعي املكتب: اإلسكندرية.والتطبي  النظ    بي  االتصال(. 2003. )حافظ هناء, بدوي -
 ارب  محا ظ     األساسي  الم ار  لم     الت ر بي  االحتياجات(.1991) حممد سليمان, جرادات -

 .األردن, اربد, الريموك جامعة, منشورة غري ماجستري رسالة,األردني 
 ارب  محا ظ     الثان    الم ار  م     ل   االتصال مهارات(. 2003. )حممد حابس, احلوراين -

 .األردن, اربد,  الريموك جامعة, منشورة غري ماجستري رسالة, الثان    الم حل  معلم  نظ  وجه  م 
 .والتوزيع للنشر العلمية يافا دار:  عمان. االتصال مهارات(. 2006. )شريف, احلموي -
(. وال ظايف والمهارات المبادئ) األعمال إدارة(. 1999. )حممد نبيل, ومرسي حممد, اخلشروم -

 .الشقري مكتبة: الرياض
 (, ح  ث  ونماذج اتواست اتيجي نظ  ات)  الح  ث  اإلدارة(. 2009. )عادل, ومعايعة أمحد, اخلطيب -

 .والتوزيع للنشر احلديث الكتب عامل: اربد
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    األساسي  الم ار  م     ت اج  الت  االتصال مع قات(. 2002. )فزاع حممد أمحد, اخلوالدة -
 .األردن, اربد, الريموك جامعة, منشورة غري ماجستري رسالة. ج ش محا ظ 

 مركز, والمعاص  اإلسالم  اإلدار  الفك     اإلنساني  العالقات(. 2005. )حممد, الدوسري -
 .السعودية العربية اململكة, الرياض, األمنية للعلوم العربية نايف جامعة, والبحوث الدراسات

 .العريب اجملتمع مكتبة: عمان. الناج  الم رس  الم   (. 2006. )مشعان هادي, ربيع -
 االتصال  اعلي  عل  اللفظي  غي  يلوال سا االتصال مهارات ت ا   اث (. 2005. )خالد, الزعيب -

 (.2) 32. دراسات جملة. الك ك محا ظ     الحك مي  األجه ة م اك     اإلدار 
 الوفاء مكتبة: اإلسكندرية. اإلنساني  العالقات وسيك ل جي  تاالتصاال(. 2010. )حممود, زويل -

 .القانونية
 والتطوير البحث مركز. الفعال للم    ي أساس مهارة, االتصال إدارة مهارة(. 1989. )كايد, سالمة -

 . اربد, الريموك جامعة, الرتبوي
  للنشر  الثقافة دار: القاهرة. والت ب    النفسي  وأسسها االتصال وسايل(. 1993. )حممد, السيد -

 .التوزيع
 ل   االتصال ع  بال ضا وعالقت  العمل ع  ال ضا(.2003) والعماري والدرويش حصه, صادق -

 .  60-19(,3) 2 ,الرتبوية العلوم جملة. قط  ب ول  التعلي  م ار     اتوم م    
 الكليات قطاع    األقسام رؤسا  بي  اإلدار  االتصال مع قات(. 2004. )دخيل وحممد عايد -

 ماجستري رسالة.  عليها التغل  وسبل الك    دول     والت ر   التطبيق  للتعلي  العام  بالهيئ 
 . األردن, اربد,  الريموك عةجام,  منشورة غري

 كلي     الت ر س هيئ  ل   اللفظي  غي  االتصال مهارات ت ا   م  (. 2011. )أمحد, العريين -
 اململكة, القصيم جامعة, منشورة غري ماجستري رسالة. الطلب  نظ  جه  م  القصي  بجامع  العل م
 .السعودية العربية

 .األمل دار: األردن, الت ر سي  العملي     والتق    القيا (. 2010. )امحد, عودة -
 .ومنقحة معدلة طبعة, الكتب عامل: القاهرة. الح  ث  الم رسي  اإلدارة(. 1995. )منري حممد, مرسي -
 .والتوزيع للنشر أسامة دار:  عمان.  االتصال نظ  ات(. 2001. )بسام, املشاقبة -
 .اجلامعية املكتبة: اإلسكندرية. ومهارات   وأساليب مفاهيم  الفعال االتصال(. 2000. )هالة, منصور -
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