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        لجامعة طرطوسدور االتصال اإلداري في تحسن جودة األداء الوظيفي 

  دراسة ميدانية- وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية من
 

 *ينايفة عل .د 
 الملخص

ة لجامرددهدد ا البحددث تلدد  ورددالا ال  ادوردداي احاا ج دددا وحءددن ظدديا  ا اا  الددي   ا 
ب ن متيسطات وق يال أدالاا ع نة  اللق لكذلك ال، د ها من لظهة نظال أعضا  اله ئة الترل م ة طالطيس

: وبردددال للمتا دددالات ا و دددة ا اا  الدددي   ا ، لل  ظدددة ظددديا ادورددداي احاا جالبحدددث ل  ظدددة مما سدددة 
متيسدطات  ن بأيضدال اد وباط دة رالقدة ال وردالا، ل (، طب ردة الرمد الرلمدا المؤهد ، ا ق م دةالجدن،، )

متيسدددطات بددد ن ددددا ظامردددة طالطددديس ل  ادورددداي احاا جوقددد يال أددددالاا ع ندددة البحدددث ل  ظدددة مما سدددة 
لتحق ددأ أهدد اا البحددث اسددتث ا البحددث الحددالا المددنه  ل .ا اا  الددي   ا وقدد يالاوهل ل  ظددة ظدديا 

لمما سدة عبا   ميزعة عل  أ بردة مجدادت ( 45)ألل  مؤل ة من  ول بنا  استبانةل  ،اليص ا التحل لا
ودل وطب قهدا علد  عبدا  ، ل ( 45)بلد  عد اها  ا اا  الدي   ا لاستبانة أخالى لجيا  ادوراي احاا ج

  .6182/6182للراا ال  اسا  عضي ه ئة ورل م ة دا كل ات ظامرة طالطيس( 891)ع نة بلات 
ددا ظامردة طالطديس مدن لظهدة  ادورداي احاا جمما سدة ا ظدة أشا ت نتائ  البحث تلد  أ  

الترل م ددة الرددامل ن د هددا ظددا ت متيسددطة، لكددذلك ظدديا  ا اا  الددي   ا ظددا ت أعضددا  اله ئددة  نظددال
بد ن تظابدات أددالاا ع ندة تحردائ ة  ادلدة ذات ع ا لظديا دداللقمتيسطة، لق  أ هالت النتائ    ظة ب

 داللق، للظيا (الجن،، الق ا الي   ا)وبرال لمتا الات  ادوراي احاا جالبحث حيي ا ظة مما سة 
عد ا لظديا ، كما أ هالت النتدائ  (المؤه  الرلما، طب رة الرم )وبرال لمتا الات  تحرائ ة ادلة ذات
وبردال  ا اا  الدي   ا بد ن تظابدات أددالاا ع ندة البحدث حديي ا ظدة ظديا تحردائ ة  ادلدة ذات دداللق

 الجن،،)ات وبرال لمتا ال  تحرائ ة ادلة ذات داللق، للظيا (، الق ا الي   اطب رة الرم )لمتا الات 
لا ظة  ادوراي احاا جا ظة ب ن طالاية ميظبة عالقة ا وباط  لظيا، لب نت النتائ  (المؤه  الرلما

 .دا ظامرة طالطيس ا اا  الي   ا ظيا 
 .اله ئة الترل م ة أعضا  ،ا اا  الي   ا ظيا  ،ادوراي احاا ج: كلمات م تاح ة

 .، سوريةطرطوسة، جامعة رتبي، كلية الاقارنةاملالرتبية  قسم مدرسة يف* 
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 : مق مة -8

التصال عملية أساسية وحيوية يف العالقات اإلنسانية فهو عملية إرسال واستاقبال املعلومات ا
البد هلا من هذه العملية ولكي تتم  .واملشاعر واالجتاهات الالزمة ملمارسة الوظائف اإلدارية املختلفة

وذلك بغية ناقل مهام حمددة ذات أهداف ، تلاقي واملتلاقي واملرسلمثريات واستجابات حتدث بني املرسل وامل
ويتبادلون التأثري  ،بعضا  تاقوم على التفاعل بني أفراد حيسون بعضهم  ديناميكيةمرجوة جيعل االتصال عملية 

تعاقد فما من حيث األفكار واملعاين أو من حيث األحاسيس واملشاعر أو كالمها معا ، إفيما بينهم 
رافق  -كعلماإلدارة   ومنها - ،التطور الذي مشل خمتلف جوانب احلياةإضافة إىل  ،االجتماعيةالعالقات 

ذلك كرب حجم اجلامعات وزيادة التخصصات وتاقسيم األعمال وسرعة التغري والتطور العلمي 
جديدة لتحسني العمل وجتويده من خالل إيصال املعارف  قائوطر  ا  ل ذلك أفكار حم  قد ،والتكنولوجي

  .املعلومات إىل خمتلف العاملني يف هذه املؤسسةو 
جناح أي نظام تربوي بدرجة كبرية على الكيفية اليت يدار هبا، وعلى مدى كفاءة االتصاالت  يعتمد

التعليمية على توجيه  كوادرهداخل أنظمته الفرعية ومؤسساته التعليمية، وكذلك على قدرة  وفاعليتها اإلدارية 
كما يشكل االتصال العنصر املشرتك يف . لتعليمية ملصلحة التنمية والتاقدم يف اجملتمعاألنشطة والفعاليات ا

العمليات اإلدارية مجيعها، فاالتصاالت اجليدة تؤدي إىل التماسك يف وحدة متكاملة ضمن تنظيم إداري 
والتنسيق، فعال لالتصال حيدث فاعلية يف العمل اإلداري من حيث التخطيط، والتنظيم، النظام السليم، ف

 هذا اإلدارات حتاقق ولكي األوىل، الدرجة من إدارية مسؤولية هي االتصاالت تحسنيف. "والضبط والتاقومي
 وأفضل االتصال فعالية ناحية من حتدد يك مؤسساهتا، يف االتصال شبكات طبيعة إدراك إىل حباجة فإهنا

 رسالته إعداد املتصل على يسهل تالشبكا طبيعة إدراك فإن أخرى ناحية ومن، إليه املؤدية الوسائل
 والبدائل االختيارات أفضل ىلإ التعرف فرصة يتيح اجليد االتصال أن ماك رب،كأ تأثري ذات لتكون املناسبة،

، 9002، أصبع أبو" )األفضل الختاذ الاقرار املختلفة املعلومات بإدماج وذلك املناسب الاقرار اختاذ بشأن
76.) 
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من قبل ي يف املؤسسات الرتبوية باهتمام كبري يف السنوات األخرية، حظيت عملية االتصال اإلدار 
فهي متثل أحد العناصر الباحثني يف علم االجتماع والسلوك التنظيمي، وعلماء اإلدارة وعلماء النفس 

األساسية يف التفاعل االنساين، من خالل اتصال اجلماعات واملؤسسات مع بعضها بعضا  إلحراز تاقدم 
 إحدى اجلامعات تعدو  .(Moorhead and Griffin, 2004, 28)داء ملموس يف األ

 يةلفاعن أل وذلك ا،لهبداخ منظا أي عملفي وحيويا   دورا  مهما   اهفي اإلداري لاالتصا يؤدي اليت املؤسسات
 بني تربط اليت ،هتاكفاءو  فةلاملخت هاتصاالت وقنوات أساليب يةلفاع ىلع فتتوق منظا أي يف اإلدارية يةلالعم

 لفخمت نم وماتلاملع ترد أيضا   اخالهل نم اليته، عل ميتعامو ل يتفاع الذي اجملتمع وبني اإلدارية هوحدات
 مع قالتنسي الاقادة يستطيعف ،نيلالعام إىل راراتوالاق اتهوالتوجي يماتلالتع وتصدر اإلدارة إىل مالنظا أرجاء

ل واألمثل الفعا األداء مستوى إىل لو وصلل همودهج هوتوجي الوظيفي هموكليف س والتأثري هممرؤوسي
 (. 9، 9009، املطريف)

 من ميثله ملا اإلداري التنظيم نظريات يف األساسية املوضوعات من موضوعا   الوظيفي األداء ميثل
ويتحاقق األداء (. Cemal, 2011, 129)بكفاءة وفاعلية  للمنظمات املرجوة لألهداف أمهية للوصول

يف اليت هي أطر النشاط املطلوب من كل فرد الاقيام هبا، وتكمن أمهية األداء من خالل الاقيام باألدوار 
وعليه فإن األداء حمصلة لكافة العمليات اليت تاقوم . النّتيجة الّنهائية اليت هتدف املنظمة للوصول إليهامتثيله 

، 9009عربيات، . )هبا املنظمة، وأي خلل يف أي منها البد وأن يؤشره األداء، الذي يعد مرآة املنظمة
بطرياقة مثالية والتفاعل اإلداري بني أفرادها قدرة املنظمة على إدارة املوارد البشرية واملادية كما أن   (.600

ومن أجل حتاقيق غايات وأهداف املنظمة، مت تصميم  ،وفعالة، ياقود إىل حتسني األداء الوظيفي
. (Alharbi & alyahya, 2013, 170) اسرتاتيجيات مبنية على أساس األداء الوظيفي

االتصاالت بني املدير والعاملني أمر بالغ األمهية إلدارة األداء الفعال، ومن األمور الواجب مراعاهتا يف ف
ن فتح قنوات اتصال فعالة ومناسبة أكما   ،االتصال هو توجيه املالحظات ألداء الفرد وليس لشخصه هو

يف األداء، مما ميهد الطريق إلجياد احلل الفعال،  أكثر عرضة للكشف عن السبب احلاقياقي لوجود مشكلة
 ,Gomez,.et. al)  باإلضافة لتحديد حمتوى االتصال وأسلوبه واختيار أمناط االتصال املناسبة

 ومستويات معايري مع هتوافاق يف اإلداري لالعام هحياقاق الذي اإلجنازويكون  .(229- 226 ,2006
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 والطاقات واإلمكانات املهارات حيث نم وبلاملط املستوى من حيث إجيابيا   اجلامعية، اإلدارة يف اجلودة
 حيث همع ليتفاع وحيز حميطو راغ ف يف ليعم ال الفرد نأل ل،لعما ببيئة لهتفاع حيث نوم رات،والاقد
ه العاقل جامعة المتالكلوأساسي ل هام مورد البشري والعنصر اإلداري، الهيكهو  اجلامعية املؤسسة ليشم
  (.902، 9002ن، رحو ) اآللة نع مييزه الذي

 إىل إضافة ؛جامعة طرطوس يف اإلداري االتصال دراسة حاجة ن هناكأ الباحثة وجدتمما سبق 
 ةلشام ميو تاق يةلعمللعاملني فيها، من خالل األداء الوظيفي  جودة يف حتسنياالتصال اإلداري دور  رفتع

ناء على ما سبق فاقد جاء البحث احلايل ب. اهوتاقومي فالضع وناقاط ا،هوتعزيز  الاقوة ناقاط لتحديد
األداء  جودة حتسن واالتصال اإلداري دور  يف جامعة طرطوسالتعليمية يف أعضاء اهليئة  ليستاقصي آراء

 .للعاملني فيهاالوظيفي 
  :مشكلة البحث -6

 ،حداث التفاعل بني األفرادإفعن طرياقها يتم  ،منظمة ةملية االتصال اإلداري مهمة جدا  أليع
نظام  ؛ ويربطوعمال يعملون من أجل حتاقياقه ،وأفراد ،بوجود هدف مشرتك مثلمؤسسة يت ةوجود أيف

ال ميكن فهم األهداف العامة اليت تبذل اجلهود من أجل  هبدونف، االتصال يف املؤسسة بني العاملني
اليت يفرتض جبات لواواهداف األ على فهم نيوضرورية ملساعدة العامل مهمةفعملية االتصال  ،حتاقياقها

ويصبح  ،الاقيام هبا لتحاقيق أهداف املنظمة وملساعدهتم للتعاون وتوزيع األدوار كل حسب اختصاصه
وللوصول إىل  ،على وجه اخلصوص هاعند وجود مشكالت تتطلب قرارات سريعة حلل ضروريا  االتصال 

مات كافية بغية الوصول إىل قرارات رشيدة فيما يتعلق مبختلف جوانب العملية الرتبوية من خالل توافر معلو 
 .ودراسة اآلثار املتعددة املرتتبة عليها ،االحتماالت املتعددة للاقرار

التعليم اجلامعي، فله دور رئيس  جودة على تنعكس اليت املهمة املتغريات من الوظيفي األداء يعدّ و 
م عا ننيسا يف نعاقدامل يميلوالتع الرتبوي مالنظا إصالحيف حتسني كفاءة املنظمة، وقد أكد مؤمتر 

 املشكالت ومناقشة جامعةلل واألكادميي اإلداري باألداء االرتاقاء ضرورة جامعة بغداد يف ،(9006)
 والناصر،رائي السام)العليا  والدراسات اجلامعي التعليم مستوى رفع أمام حائال   فتاق اليت والاقضايا
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 لاالتصا واقع دراسة ورةبضر ( 9000)عرياقات  كدراسة الدراسات بعض ، وأوصت(059، 9009
 بشدة تؤثر اإلداري لاالتصا معوقات نأ إىل (9000) الشيخآل  دراسة وأشارت، اجلامعات يف اإلداري

 .نيلالعام أداء يف
قد يعود  ،يشري الواقع إىل أن االتصاالت اإلدارية يف معظم احلاالت ال تكون على الوجه املطلوب

بغية حتاقيق  العاملنيي ملهارات االتصال اليت تؤهله للتواصل مع ذلك يف بعض احلاالت إىل افتاقاد اإلدار 
األهداف املنشودة للمؤسسة كافتاقاده للمهارات اللغوية مع اعتماده على منط التواصل الرمسي مبا حيمل من 
ناقل للمعلومات والتعليمات والاقرارات من اإلدارة العليا واملوجهة إىل العاملني من أجل تنفيذها دون 

وبني اجلامعة، مما يؤدي إىل حجب  العاملنييؤدي ذلك إىل عدم الثاقة بني ، كما هم يف اختاذهاإشراك
العودة  للعاملنيإضافة إىل عدم وضوح قنوات االتصال الرمسية اليت ميكن  ،بعضا  املعلومات عن بعضهم 

دد السلطة مع إليها مع غياب السياسة الواضحة لنظام االتصال يف اجلامعة توضح أهداف االتصال وحت
ن بعض التعليمات واملسائل اليت تأيت جاهزة من اإلدارة العليا إ، إذ حتديدها للصالحيات املختلفة للعاملني

ويف حاالت أخرى ويف حال تاقدمي أعضاء . الاقرار فيها شبه جاهزيكون بعد أن  العاملنييتم عرضها على 
يف كثري من األحيان ال جتد  نوقشتا الرتبوية اليت اهليئة التدريسية لبعض املاقرتحات واحللول لبعض الاقضاي

فحصر السلطة بيد جهاز واحد وأحيانا  بشخص واحد حيث  ،العلياهذه اآلراء االهتمام من قبل اإلدارة 
ال إذا مر بعدة إدارات حىت إالرجوع إىل الرئيس  للعاملنيرتبط إصدار األوامر والتعليمات بيدمها وال جيوز ي

كما أن بطء وصول التعليمات والاقرارات . اإلدارة األعلى ينعكس سلبا  عليهمىل إيستطيع الوصول 
العتمادها بشكل كبري على وسائط تاقليدية متمثلة يف معظمها على الوسائل املكتوبة على الورق على 

يتم تنفيذ العمل فالرغم من التاقدم التكنولوجي الذي يف حال تأمني وسائطه تصل خطة العمل بسرعة 
 .دورا  يف اجناز العمل جبودة أو العكس اإلدارةأسلوب  يؤديكما   ،ىة كرب بسرع

دور االتصال ما : وبناء على ما سبق، حتدد مشكلة البحث باإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت
 ؟من وجهة نظر أعضاء اهليئة التعليمية جلامعة طرطوساإلداري يف حتسن جودة األداء الوظيفي 
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 :أه اا البحث - 4
 :ه ا البحث تل  وحق أ ا وا 

من  هاتعرف درجة ممارسة االتصال اإلداري يف جامعة طرطوس ودرجة جودة األداء الوظيفي في -0 – 2
 .وجهة نظر أعضاء اهليئة التعليمية العاملني فيها

تعرف الفروق بني متوسطات تاقدير أفراد عينة البحث لدرجة ممارسة االتصال اإلداري يف  -9 – 2
اجلنس، األقدمية، : )رطوس، وكذلك تاقديرهم لدرجة جودة األداء الوظيفي تبعا  للمتغريات اآلتيةجامعة ط

 (.العلمي، طبيعة العمل املؤهل
تعرف العالقة االرتباطية بني متوسطات تاقدير أفراد عينة البحث لدرجة ممارسة االتصال  -2 – 2

 .جودة األداء الوظيفياإلداري يف جامعة طرطوس وبني متوسطات تاقديراهتم لدرجة 
 : أسئلة البحث - 5

 :تنطلق الدراسة من األسئلة التالية
ما درجة ممارسة االتصال اإلداري يف جامعة طرطوس من وجهة نظر أعضاء اهليئة التعليمية  -0 – 5

 العاملني فيها؟
يمية ما درجة جودة األداء الوظيفي يف جامعة طرطوس من وجهة نظر أعضاء اهليئة التعل -9 – 5

 العاملني فيها؟
 :دالض ات البحث - 4
بني متوسطات تاقدير أفراد ( 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -0 – 5

اجلنس، األقدمية، : )عينة البحث لدرجة ممارسة االتصال اإلداري يف جامعة طرطوس تبعا  للمتغريات اآلتية
 (.العلمي، طبيعة العمل املؤهل

بني متوسطات تاقدير أفراد ( 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -9 – 5
اجلنس، األقدمية، : )عينة البحث لدرجة جودة األداء الوظيفي يف جامعة طرطوس تبعا  للمتغريات اآلتية

 (.العلمي، طبيعة العمل املؤهل
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بني متوسطات تاقدير أفراد ( 0.05)لة ال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا  عند مستوى دال -2 – 5
عينة البحث لدرجة ممارسة االتصال اإلداري يف جامعة طرطوس وبني متوسطات تاقديراهتم لدرجة جودة 

 .األداء الوظيفي
 :أهم ة البحث - 2
 : األمهية النظرية -0 – 7

 :حيثتأيت األمهية النظرية للبحث من 
هو االتصال اإلداري، إذ يتوقف جناح اجلامعة على جناح عملية من جوانب اإلدارة و  ا  مهم ا  تناوله جانب -

 .االتصال فيها
ندرة الدراسات اليت تناولت العالقة بني االتصال اإلداري وجودة األداء الوظيفي للعاملني يف اجلامعات و  -

 .السورية
 : األمهية التطبياقية -9 – 7

 :ا يأيتتأيت األمهية التطبياقية للبحث مم
عالقة االتصال اإلداري بالعاملني يف جامعة طرطوس،  علىتائج البحث امليداين يف التعرف قد يفيد ن -

 . ومعرفة إجيابيات هذه العالقة وسلبياهتا بغية االستفادة من نتائجها للتخلص من تلك السلبيات
 عمليات نم لالستفادة العاملني لتوجيه اجلامعية اإلدارات يف قد يفيد نتائج هذا البحث املسؤولنيو  -

 .اإلداري االتصال
يف جامعة  اإلدارية االتصاالت جديدة تسهم يف تطور ميكن أن يضيف هذا البحث يف تاقدمي معرفة -

 .طرطوس
 : البحث  منه  - 2

 أوإذ يهتم هذا املنهج يف تصوير ما هو كائن أي الوضع الراهن : اتبع البحث املنهج الوصفي التحليلي    
والظروف اليت حتيط هبا وحيدد العالقات  فيها صها ومركباهتا والعوامل اليت تؤثرفهو يصف خصائ ،ثةداحلا

وانطالقا  من هذا التصوير الشامل ميكن التنبؤ واالستنتاج .تلك الظاهرة  يفاالرتباطية بني املتغريات اليت تؤثر 
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ظة السطحية أو الوصفات باألوضاع املستاقبلية اليت ستؤول إليه هذه الظاهرة، فالبحث ال يعتمد على املالح
العرضية يف حل املشكلة قيد البحث بل يتبع عدة خطوات كتحديد املشكلة ووضع االفرتاضات وحتديد 
طرق مجع البيانات مع البحث امليداين ملوضوع املشكلة ووصف النتائج وتلخيصها وتفسري العالقة بني 

مجع البيانات اإلحصائية عن ممارسة ج يف وقد اعتمد على هذا املنه(. 27-25 -9006املغريب، )النتائج 
تها جبودة االتصال اإلداري يف جامعة طرطوس من وجهة نظر أعضاء اهليئة التعليمية يف اجلامعة، وعالق

باألساليب اإلحصائية املناسبة، واستخالص النتائج، مث حتليل البيانات اليت مجعت  األداء الوظيفي لديهم،
 .وتاقدمي املاقرتحات

 :البحثح لا  - 1
 .9007/9006الفصل الدراسي الثاين من العام : الزمنية احلدود -0 -2
 .مت تطبيق البحث يف كليات جامعة طرطوس: املكانية احلدود -9 -2
 .اقتصر البحث احلايل على أعضاء اهليئة التعليمية يف كليات جامعة طرطوس: احلدود البشرية -2 -2
درجة ممارسة االتصال اإلداري يف جامعة طرطوس العالقة بني متثلت يف تعرف : احلدود العلمية -4 -2

 .وبني متوسطات تاقديراهتم لدرجة جودة األداء الوظيفي
 : المرطلحات لالترالي ات احظالائ ة - 9
هريلس على أنه تلك اإلجنازات Harless وقد عرفه . هو التفاعل بني السلوك واإلجناز: األداء -0 -2

 (. 22، 9000الدحلة، )ة الوصول إىل حتاقيق أهداف العمل البشرية والسلوكيات ملهم
إنه جمموعة السلوكيات اإلدارية املعربة عن قيام املوظف بعمله، وتتضمن جودة  :األداء الوظيفي -9 -2

األداء، وحسن التنفيذ واخلربة الفنية يف الوظيفة، فضال  عن االتصال والتفاعل مع باقية أعضاء املنظمة 
، 9004العواملة، )وائح اإلدارية اليت تنظم عمله، والسعي حنو االستجابة هلا بكل حرص وااللتزام بالل

 املهام جامعة طرطوس بتنفيذ يف اإلداريني وتعرف الباحثة جودة األداء الوظيفي إجرائيا  بأنه قيام. (77
 لتحاقيق عالية وكفاءةجبودة  هبا يعملون اليت اجلامعة حتددها اليت املسؤوليات وفق هبم املنوطة والواجبات

مت احلصول عليها على املاقياس الذي أعد  اليت الدرجات ذلك مبجموع يشغلوهنا، وياقاس الوظائف اليت
 .لذلك
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يف جمال اإلدارة هو عملية إرسال واستاقبال املعلومات واملشاعر واالجتاهات  :االتصال اإلداري -2 -2
ت عملية يشرتط حلدوثها التفاعل بواسطة مثرياوهي ‘ زمة ملمارسة الوظائف اإلدارية املختلفةالال

وتعرف (. 929، 9002حادات، ) متبادال   وعطاء   ا  وال تتم إال هبا أخذ ،واستجابات متبادلة بني األفراد
 تنسيق أجل العاملني من بني املطلوبة واملعلومات والتعليمات األوامر وتبادل ناقل إجرائيا  الباحثة بأنه عملية

 وتعرف درجة ممارسة االتصال اإلداري إجرائيا  بأنه العملية. لديهم للموظفني جودة األداء وحتاقيق اجلهود
 متابعة خالل من جامعة طرطوس يف اإلداريني لدى املهمة والاقرارات املعلومات تبادل بتسهيل تُعىن اليت

 وياقاس رتونية،إلك أو كتابية أو شفيهة وسائل باستخدام وصوهلا عاقبات وتذليل هذه املعلومات، وصول
إىل أفراد  واملوجهةمت احلصول عليها على بنود االستبانة اليت أعدت لذلك،  اليت الدرجات ذلك مبجموع
 .عينة البحث

ن الذين ياقومون و هم أعضاء اهليئة التدريسية واهليئة الفنية واملعيد: أعضاء اهليئة التعليمية واإلدارية -4 -2
وزارة التعليم )لبحوث واملواد العملية يف اجلامعات السورية احلكومية بتدريس املاقررات النظرية وحلاقات ا

أعضاء اهليئة هم  أعضاء اهليئة التعليميةهذا البحث فإن  ويف(. 0، ص9007س، . ع. العايل يف ج
جامعة الذين ياقومون بتدريس املاقررات النظرية والعملية يف كليات التدريسية والفنية واملعيدون واحملاضرون 

 .وسطرط
 :احطا  النظالج - 81
 :االتصال اإلداري -0 – 00
التعبري ( Communication)تعين كلمة االتصال  :مفهوم االتصال اإلداري -0 –0 – 00

والتفاعل من خالل بعض الرموز لتحاقيق هدف معنوي وتنطوي على كلمة الاقصد والتدبري وهذه الكلمة 
. اركة وتكوين العالقة أو مبعىن الشائع أو املألوفمبعىن املش( Communis)مشتاقة من أصل الالتيين 

، وأي من املفاهيم (مشرتك )أو ( عام)مبعىن ( Common)هذه الكلمة إىل األصل  هموقد أرجع بعض
 –فكرة لتحاقيق هدف  –حول موضوع " التفاهم -املشاركة"يوضح لنا أن االتصال عملية تتضمن 

الفعال عنصر هام من عناصر التوجيه ألنه يربط بني كافة  واالتصال(. 92، 9007العبد اهلل، ( )برنامج
الرؤساء واملرؤوسني من أجل تعديل أو حتريك سلوك العاملني ودوافعه للعمل يف  –أفراد الاقوى العاملة 

اجتاهات حمددة ترمسها اإلدارة من ناحية أخرى وبدون االتصال تفاقد العملية اإلدارية ديناميكيتها 
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أي اجلهة الراغبة يف ناقل : منها املرسل عدة ويتكون االتصال من عناصر(. 920، 9002حادات، )
 (.22، 9007عبوي، )تشمل املعلومات الطرياقة اليت خيتارها املرسل لناقل املعلومات و املعلومات والرسالة 

 :منهاعدة لالتصال اإلداري أهداف : أهداف االتصال اإلداري -9 – 0 – 00
اجتاهات جديدة أو تعديل  ما يتجه االتصال إلكساب املستاقبلويتحاقق عند :هدف توجيهي -0

وتؤكد الدراسات أن االتصال الشخصي أقدر على  ،قدمية أو تثبيت اجتاهات قدمية مرغوب فيها اجتاهات
 (. االجتماعية)حتاقيق هذا اهلدف من االتصاالت املوسعة 

رف جديدة متصلة حبياة املعلم يتحاقق االتصال فيه حنو بث معلومات ومعا :هدف تعليمي معريف -9
لرتبوية وإلدراك األهداف وتوسيع أفاقه لتفعيل العملية التعليمية وا هالتعليمية ملساعدته وزيادة معارف

  .جية املنشودة واملتوقعةغو االبيد
يتحاقق عندما يتجه حنو حتسني سري العمل وحتديد املسؤوليات ودعم التفاعل بني  :هدف إداري -2

واهلدف االجتماعي يتحاقق عندما يتيح االتصال الفرصة لتفعيل . ملؤسسة التعليمية والرتبويةالعاملني يف ا
التواصل الاقائم بني املريب من جهة وطالبه وأولياء األمور واإلطار الرتبوي من جهة أخرى وبذلك تاقوى 

 (.20-20، 9004اجلمل، )الصالت االجتماعية بني املريب والفاعلني االجتماعيني 
بنجاح  ا  ري ثسات التعليمية يف حتاقيق أهدافها  كيرتبط جناح املؤس :أمهية االتصال اإلداري -2 –0 –00

 عملية االتصال داخلها وخارجها ملا هلا من أمهية يف بنية تنظيم هذه املؤسسات وحتاقيق أهدافها وتكمن
 :منهاعدة االتصال بناقاط  أمهية
 .حصاءات واملفاهيم اليت ستبىن عليها الاقراراتاالتصال ضروري لناقل املعلومات والبيانات واإل -

يسهم يف إحكام املتابعة والسيطرة على األعمال اليت ميارسها أعضاء املنظمة وذلك من خالل املاقابالت  -
والتاقارير اليت تنتاقل باستمرار بني األفراد عرب املستويات املتعددة للمنظمة وبذلك يتمكن املدير من الوقوف 

 .األفراد ومن مث السعي ملعاجلتها اخلاصة بأداء على ناقاط الضعف
 ري السلوك الفردي واجلماعي للعاملني يف املنظمةييؤدي االتصال دورا  مهما  يف توجيه وتغ -

تظهر أمهيته من خالل تأكيد بعض النظريات الاقيادية على مبدأ املشاركة كأساس للاقيادة الناجحة  -
 .وخباصة املدخل السلوكي يف الاقيادة

مدى م من خالل عميلة االتصال إطالع الاقائد على نشاط مرؤوسيه كما يستطيع التعرف على تي -
. نشاطات املدير يف جمال توجيه فعاليات املرؤوسنيلميثل وسيلة رقابية وإرشادية  تاقبلهم آلرائه وأفكاره أي
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، 9007عياصرة، )االتصاالت الداخلية يف املنظمة تعكس معظم حاالهتا الثاقافة املؤسسية لإلدارة  -
96-92 .) 
تعدُّ عملية االتصال مهمة بدرجة كبرية لتناول املشكالت اليت تنشأ يف املؤسسات التعليمية ودراستها  -

واقرتاح احللول املناسبة هلا فهي عملية حيوية تساعد على اختاذ الاقرار السليم الذي يتوقف بدرجة كبرية 
تها، وترتبط الكفاءة اإلنتاجية للعمل الفردي مبدى فعالية على كمية املعلومات والبيانات وتدفاقها وسالم

 .عملية االتصال داخل هذه املؤسسات
يساعد االتصال على تكوين عالقات إنسانية سليمة بني الرؤساء واملرؤوسني وبعضهم البعض  -

 (. 924، 9002حادات، )
 :هاميتاز االتصال اإلداري خبصائص من: مميزات االتصال اإلداري –4 –0 –00
يستوجب  ل األفكار وحدوث تفاهم بينهمتفاعل حيدث بني البشر يؤدي إىل تباد -0 –4 –0 –00

 .غالبا  االهتمام هبا هلذا يعد بعضهم هذا الفهم معيارا  الستالم الرسالة
ضي األوىل إىل التاقارب واأللفة فجيابية أو سلبية تإنتيجة تتأتى عن االتصال تكون  -9 –4 –0 –00 

 تبادل بني الطرفني يف حني أن الثانية تؤدي إىل التباعد والنفور وسوء الفهم،والفهم امل
يكون مبثابة الوعاء الذي ( دينامية اجلماعة)سياق حيدث التواصل فيه يسميه البعض  -2 –4 –0 –00 

      (. 40، 9007علي، )حيصل فيه االتصال 
 : تواجه االتصال الرتبوي منهاعدة  هنالك معوقات: معوقات تواجه االتصال الرتبوي –5 –0 –00
بالفروق يف مركز السلطة يف  تهاودقتتأثر فعالية املعلومات  إذمستويات السلطة  -0 –5 –0 –00

خاصة هبم  ا  التخصص الوظيفي إذ يستخدم األعضاء يف اجلماعات اصطالحات ورموز باملنظمة وكذلك 
 والسيما يف اجملاالت العينية خالل تبادل املعلومات

ملكية املعلومات قد تتجمع املعلومات لدى كل وحدة إدارية من خالل إجناز  -9 –5 –0 –00 
إطالع اآلخرين يف هنا ملكا  هلم وغالبا  ما يرفضون دو يعو األعمال والتعامل مع اإلدارة العاملة األخرى 

 .ضرورية لزيادة فعالية الوحدات اإلدارية مع احتمال كوهنااملنظمة عليها 
تتأثر عملية االتصال بالتصميم التنظيمي فعندما يتسم التنظيم  إذمركزية التنظيم  -2 –5 –0 –00 

باملركزية الزائدة أي تركز السلطة والاقرار لدى املستوى األعلى حيث جتتاز الرسالة الصادرة عن العامل 
عرب هذه مستويات تنظيمية عديدة قبل أن تصل إىل املدير، مث هتبط باالستجابة من أعلى ألسفل 

لكنه يعرض الرسالة للتشويه، فكل فاقط قت االتصال و املستويات، ومن مث فإن هذا التعدد ال يطيل 
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تحدث لو  لف إليها أو حيذف منها أو ميزجها بتفسرياته اخلاصة وهي مشكالت مل تكن يمستوى قد يض
 .(27 - 25، 9007عبد العظيم، )كان االتصال وجها  لوجه 

الرسالة، ِإْذ يعد ذلك من أصعب معوقات االتصال ويرجع ذلك إىل  عدم وضوح -4 –5 –0 –00
ستخدام لغة خمصصة يصعب على املستاقبل فهمها أو الستخدام كلمات أو الالختصار الشديد فيها ا

 ذات معاين متعددة أو لعدم وضوح اهلدف أو لضعف املهارة االتصالية للمرسل
ه االتصال أو لتعارضه مع مفاهيمه وقيمه أو تباينه عدم انتباه املستاقبل وعدم فهم -5 –5 –0 –00 

عما عرف من قبل أو لعدم ثاقته مبصدر االتصال إضافة إىل تباين األشخاص يف اخلصائص ومستوى 
  .الفهم
ك تعدد املستويات اإلدارية إن حجم البناء التنظيمي يزيد من صعوبة االتصال وكذل -7 –5 –0 –00

التخفيف من ذلك بتفويض السلطة وإشراك املرؤوسني يف عملية اختاذ  يتمو  ،عالقاته الداخلية وتشعب
 الاقرار
  يف، إذ تؤثر طبيعة تلك العالقة طبيعة العالقة بني الرؤساء وبني اإلدارة واملرؤوسني -6 –5 –0 –00

 (.050-042، 9006املعايطة، )كفاءة عملية االتصال، 
 أي إدارة إليه تسعى الذي واهلدف األساس، الركن يالوظيف ميثل األداء: جودة األداء الوظيفي –9 –00

 مواردها أداء مبستوى مرتبط وهذا اإلنتاج، عملية وحتسني كفاءهتا، زيادة يف كربى من أمهية له ملا مؤسسة،
التميز  فرصة ومنحها باملؤسسة، االرتاقاء يف ساهم ذلك البشرية املوارد أداء مستوى ارتفع البشرية، فكلما

عوامل : "ن مهاان رئيسيتارة يف كفاءة إدارة األداء جمموعتومن أهم العوامل املؤث. املؤسسات من مثيالهتا عن
تتصل بالفرد نفسه من حيث الاقدرات واملهارات والرتكيب النفسي والرتكيب االجتماعي وعوامل تتصل 

وارد واإلمكانيات بالعمل ذاته وبنية العمل وتشمل واجبات وطبيعة العمل والتنظيم االجتماعي للعمل وامل
وهنالك . نظام فعال إلدارة األداء لبناءخطوة أساسية  احملددات وطبيعة العالقة بينهان فهم هذه ألاملادية 

ات و الرغبات الاقدر  كل من  التعامل مع صفات الفرد وتعديل -للتأثري يف كفاءة األداء منها عدة أساليب 
إكساب و التدريب و ريات وحتسني االنتاقاء واالختيار فز واملغواحلوا ،الرتكيب االجتماعيو الرتكيب النفسي و 

ألخذ ومن العوامل اليت حترص املؤسسات على ا(. 976 - 977، 0226السلمي، (" املهارات بالتعليم
مداد إلاليت لديها الطاقة الداخلية الكافية ختيار الدقيق للاقيادات اإلدارية اال: هبا وتؤثر يف بيئة العمل

وضع النظم اليت تشجع األفراد على االرتباط الوثيق بالعمل مبا يساعدهم و يلزمهم من طاقة  اآلخرين مبا
ت تسمح بوصول على البحث الدائم عن أفضل أساليب األداء ويأيت يف ماقدمة هذه النظم وجود قنوا
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وضع و  املشكالت واألخذ باملناسبخلق مناخ دائم وحاقياقي يسمح لألفراد مبناقشة و  األفكار للمسؤولني
اليت متكن األفراد من السعي الدائم إىل التميز يف األداء نظم األداء الواضحة واحملددة و يس املعايري واملاقاي

-52، 9002هالل، )وحتديد نظم املكافأة العادلة للمتميزين على أن يكون ذلك مرتبطا  بعدالة التطبيق 
52.) 
جامعة على النجاح وحتاقيق  ةإن قدرة أي: امعةعالقة االتصال اإلداري باألداء الوظيفي يف اجل –2 –00

وعلى مستوى كفاءهتم،  ،همئأداى نوعية لداء العاملني فيها، إذ يعتمد عأهدافها؛ يعتمد على مستوى أ
الكفاءة  تفكلما كان العاملون يتصفون باملهارات اجليدة، أو الاقدرة العالية على االتصال اإلداري؛ زاد

على تاقدمي اخلدمات اليت تسهم يف االرتاقاء  مطبيعة اخلرجيني ومساهتم، وقدرهت نتاجية للجامعة، من حيثاإل
 اليت املهمة املتغريات من اجلامعة يف الوظيفي واألداء. باجملتمع، وتطور األفكار املتعلاقة بالبحث العلمي

 جودة مستوى ةملعرف اجلامعي التعليم خمرجات قياس من البدم  ومن هنا اجلامعي، التعليم على جودة تنعكس
 فاعليتهم مدى ملعرفة العاملني من ابتداء كافة، اجلامعي النظام إىل مكونات الاقياس ميتد وأن األداء،

من  األخرية الثالثة العاقود وقد شهدت(. 702، 9000الصرايرة، )مهامهم الوظيفية  أداء يف وحتديدها
 االعتماد بنظام يف ظل األخذ خاصة امعات،باجل الوظيفي األداء بتاقومي متزايدا   الاقرن العشرين اهتماما  

مرسي وحممد، )ية التعليم اجلودة إىل اجلامعي، واحلاجة على التعليم الطلب ازدياد ومع اجلودة، وضمان
 املادية بالبيئة كثريا   يتأثر العمل لذلك جنازإ مستوى عن يعرب الوظيفي ن األداءإأي (. 902، 9000
على العمل  العاملني إقبال  زيادة طرق العمل من خالل  تيسر اليت التاالتصا عناصرها من اليتللعمل، 

 مث تؤثر ومن العمل، أداء يف وسرعة سهولة من الوسائل هذه هتتيحمبا  إجيابية اجتاهات اكتساب نتيجة
 وسرعة، بسهولة ويسر، عمله أداء من يتمكن الذي فالفرد أدائهم، مستوى يف العمل حنو األفراد اجتاهات

 مستوى يتحسن مث به، ومن الباقاء يف ويرغب عمله، حيب الفعال اإلداري االتصال مميزات من فادةباإل
 البطيئة التاقليدية الطرق الذي يستخدم والفرد يوم، بعد يوما   على العمل إقباله ويزداد خربته، وتزداد أدائه،

 مستوى وينخفض العمل، من اقاليف االنت ويرغب العمل، حنو سلبية اجتاهات لديه تتكون امللل تثري اليت
 اليت األفراد على اجتاهات املباشر تأثريها تكون يف االتصاالت فأمهية عليه، ياقبل وال يأبه بالعمل وال أدائه،

 إىل منه االنتاقال حماولة إىل الفرد يدفع للعمل، مضاد اجتاه تكوينو  على سلوكياهتم، إجيابا   أو سلبا   تنعكس
 بينما اإلنتاجية، الكفاءة اخنفاض إىل يؤدي األداء مستوى واخنفاض املعنوية،الروح  تدين مع آخر، عمل

 بالعمل الباقاء وحب الوظيفي الرضا معدالت وزيادة املعنوية الروح ارتفاع يعين مساند للعمل اجتاه تكوين
 حتسني إىل ييؤد والعمل، خيدم مبا واملهارات الاقدرات لتطوير واالجتهاد واالنتماء، معدالت الوالء وزيادة



  العلي. د...................... ...........................دور االتصال اإلداري في تحسين جودة األداء الوظيفي
 
 

 

828 

 يف اإلدارية االتصاالت أمهية وتربز(. 20، 9000آل الشيخ، )اإلنتاجية  الكفاءة وارتفاع مستوى األداء،
 بني الفعال األداء، فاالتصال يف جهودهم للمرؤوسني، وتوجيه الوظيفي السلوك يف للتأثري فعالة أداة كوهنا
 الشعور عندهم وياقوي الفريق روح لديهم وينمي ،لدى املرؤوسني املعنوية الروح يرفع ومرؤوسيه الاقائد

 لديهم الفعل وردود وأهدافهم، مرؤوسيه حباجات يعرف الاقائد أخرى ناحية ، ومنةظمنامل إىل باالنتماء
، 9002كنعان، )العمل  برامج للمرؤوسني الاقائد يفسر باالتصال أنه كما التنظيم وسياسته، أهداف جتاه

409.) 
 :ةال  اسات الءابق - 88
، نيتصورات املدراء واملوظف: االتصالأمهية مهارات : بعنوان(: Stein, 2000) دراسة ستني -0 -00

 The importance of communication skills: perceptions of IS) نيواملهني
professionals, IS managers, and users) .بني االتصال الدراسة إىل تعرف هدفت 

 اجلماعة بروح حساساإل املوظفني إدراك فحص إذ مت املؤسسة، يف للعاملني اهليكلي ءالبنا املوظفني وعملية
بعض أدوات  جناح ومدى فاعليتهم، على ذلك تأثريو  اهلادي، احمليط غرب مشال يف الصحة مؤسسات يف

 االتصال نظام بني العالقات من خمتلفة أنواع إىل النتائج وأشارت .اجلماعة روح االتصال يف إعالء
 االقليمي، واملستوى قسام،األ مستوى: وهي وحميطها، املؤسسة داخل ثالثة مستويات لدى واجلماعة

 .اجلماعي للمؤسسة اهليكل بناء يف ا  دور  االتصال أدوات لبعض أن النتائج أظهرتو . واملستوى التنظيمي
ة والتعليم باململكة معوقات االتصال اإلداري يف وزارة الرتبي: بعنوان( 9007الاقرشي، )دراسة  -9 -00

 .(ملكة العربية السعوديةدراسة تطبياقية على اجلهاز املركزي يف وزارة الرتبية والتعليم بامل)العربية السعودية 
هدفت الدراسة إىل تعرف أهم معوقات االتصال اليت تعيق عملية االتصال اإلداري أو حتد من فعاليتها 

طباقت هذه الدراسة على عينة عشوائية وقد ملكة العربية السعودية، داخل اجلهاز املركزي لوزارة الرتبية بامل
عامال  من العاملني باجلهاز املركزي للوزارة، وقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ومن أهم ( 294)طباقية 

النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن املعوقات التنظيمية لالتصال اإلداري تأيت يف ماقدمة معوقات 
فاعلية االتصاالت اإلدارية داخل اجلهاز املركزي لوزارة الرتبية والتعليم مث  يف ل اإلداري األكثر تأثريا  االتصا

 .املعوقات اإلنسانية مث املعوقات البيئية مث املعوقات الفنية لالتصال اإلداري
لسطينية معوقات تاقييم أداء العاملني يف اجلامعات الف: بعنوان( 9006أبو ماضي، )دراسة  -2 -00

هدفت الدراسة إىل تعرف معوقات تاقييم أداء العاملني يف اجلامعات الفلسطينية  .وسبل عالجها، فلسطني
وسبل عالجها من وجهة نظر املاقيمني الذين ياقومون بعملية التاقييم وحماولة جتاوز هذه املعوقات من خالل 
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نة الدراسة من األكادمييني واإلداريني اقرتاح احللول املمكنة للتغلب على هذه املعوقات، وقد تكونت عي
 ومن. واستخدمت الدراسة االستبانة(. 070)العاملني يف اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة، إذ بلغت 

ن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بني عملية تاقييم األداء وبني أ: أهم النتائج اليت توصلت إليها
وق ذات داللة إحصائية بني اجلامعات الفلسطينية حول وأظهرت الدراسة عدم وجود فر . املعوقات

كما ( سنوات اخلربة -املؤهل العلمي -نوع الوظيفة -العمر -اجلنس)معوقات تاقييم األداء تعزى إىل 
 .أشارت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري مكان العمل

األقسام  لرؤساء اإلداري االتصال واقع قياس ":بعنوان( 9006مسرة، وآخرون،  أبو) دراسة -4 -00
، "حلم وبيت الاقدس جامعيت يف التدريس هيئة أعضاء لدى التنظيمي باالنتماء وعالقته األكادميية
الاقدس  جامعيت يف األكادميية األقسام لرؤساء االتصال اإلداري واقع معرفة إىل الدراسة هدفت. فلسطني

البحث  بلغت عينةو  ةلدراسل أداة االستبانة واستخدم لتدريس،ا هيئة أعضاء نظر حلم من وجهة وبيت
 هيئة أعضاء نظر من وجهة االتصال اإلداري واقع الدراسة إىل أن وتوصلت .تدريس هيئة عضو( 064)

 األقسام لرؤساء االتصال اإلداري واقع يف إحصائية داللة متوسطا ، ومل تظهر فروق ذات التدريس كان
 وسنوات العلمي واملؤهل والكلية واجلنس اجلامعة ملتغريات حلم تعزى وبيت الاقدس جامعيت يف األكادميية

 التنظيمي واالنتماء األكادميية األقسام لرؤساء االتصال اإلداري بني قوية إجيابية اخلدمة، ووجود عالقة
 .حلم وبيت الاقدس جامعيت يف التدريس هيئة لدى أعضاء

اختاذ الاقرارات  خدمة يف اإلداري االتصال وتاقنيات نظم ورد: بعنوان( 9002طبش، ) دراسة -5 -00
 نظم دور تعرف إىل الدراسة هدفت .غزة، فلسطني قطاع يف والتعليم الرتبية وزارة تطبياقية على حالة

 املنهج غزة، واستخدم قطاع يف والتعليم الرتبية يف وزارة الاقرارات اختاذ خدمة يف االتصال اإلداري وتاقنيات
موظفا ، ( 20)بلغت  اليت البيانات من العينة جلمع الشامل احلصر استبانة وأسلوب تصميم الوصفي، ومت

 حتسني إىل حتتاج ولكنها جيدة بالوزارة االتصال املستخدمة وتاقنيات نظم واقع الدراسة أن نتائج وأظهرت
 أداء سرعةى عل يساعد االتصال احلديثة تاقنيات توظيف أن كبري على بشكل املوافاقة وتطوير، وجاءت

 مركزية قاعدة وتوفري داخلية نرتنتإ شبكة كما أوصت الدراسة بضرورة إنشاء  .الاقرارات اختاذو  املهام
 .املطلوبة واجلودة بالسرعة أعماهلم الاقرارات على أداء متخذي تساعد للبيانات

لدى  اإلداري االتصال كفايات لتطوير برنامج تدرييب بناء: بعنوان( 9002اخلرايشة، ) دراسة -7 -00
 اإلدارية االتصاالت عملية واقع تعّرف إىل الدراسة هدفت. الرمسية األردنية اجلامعات يف اإلداريني العاملني

 ممارسة مدى االتصال وبيان بكفايات قائمة تصميم خالل الرمسية من األردنية اجلامعات يف املتبعة
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 عينة ومت اختيار الفعلية، التدريبية احلاجات ضوء يف تدرييب هلا، وبناء برنامج اجلامعات هذه يف اإلداريني
 الوصفي، املنهج وموظفة، واستخدم موظفا  ( 442)جمموعها  بلغ اإلداريني العاملني عشوائية من طباقية

 األردنية اجلامعات يف العاملني ممارسة إن درجة) :التالية النتائج الدراسة وتوصلت. املالحظة وأسلوب
 يف ضعفا   النتائج تظهر مل اليت اإلدارية الكفايات عدد وبلغ%( 69.44) بلغ داريلالتصال اإل الرمسية

 .كفاية (57)إدارية من أصل  كفاية( 44)ممارستها 
أثر الثاقافة التنظيمية على مستوى األداء الوظيفي : بعنوان( 9002حممد عكاشة، )دراسة  -6 -00

هدفت الدراسة إىل تعرف واقع الثاقافة  .طنييف فلس Paltel""دراسة تطبياقية على شركة االتصاالت 
واستخدمت الدراسة املنهج . مستوى األداء الوظيفي يفالتنظيمية يف شركة االتصاالت الفلسطينية، وأثرها 

من أهم النتائج . موظفا  ( 924)الوصفي كما استخدمت االستبانة كأداة للدراسة تكون جمتمع العينة من 
للثاقافة التنظيمية على مستوى األداء الوظيفي، ووجود  ا  إجيابي ا  هنالك أثر  اليت توصلت إليها الدراسة أن

 .عالقة ذات داللة إحصائية بني عناصر الثاقافة التنظيمية وبني مستوى األداء التنظيمي
لدى  االتصال وأمناط الاقيادي السلوك أمناط بني العالقة":بعنوان( 9002شحادة، ) دراسة -2 -00

هدفت  .الفلسطينية، فلسطني اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من ينياألكادمي اإلداريني
 وجهة األكادمييني من اإلداريني لدى االتصال وأمناط الاقيادي السلوك أمناط بني العالقة إجياد الدراسة إىل

 (400)ن م اليت تكونت الدراسة اختيار عينة ومت .الفلسطينية اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء نظر
 إحدامها استبانتان واستخدمت الوصفي، املنهج الباحث اتبع. الفلسطينية اجلامعات تدريس يف هيئة عضو

 من االتصال منط نأ :الدراسة نتائج أهم ومن .أمناط االتصال لاقياس والثانية الاقيادي السلوك لاقياس أمناط
وبينت  .األكادمييني اإلداريني عا  لدىشيو  األكثر االتصال منط هو والتعبريات واحلركات الرموز خالل

 ملتغريات تعزى اإلداريني األكادمييني لدى االتصال أمناط يف إحصائية داللة ذات النتائج عدم وجود فروق
اجلامعة  ملتغري تعزى إحصائيا   دالة فروق وجود النتائج أظهرت بينما واخلربة العملية، العلمي واملؤهل اجلنس،
 .ألمناط االتصال الكلية الدرجة يف اخلليل جامعة لصاحل

يف  األكادميية الاقيادات لدى اإلداري االتصال فاعلية :بعنوان (9002طناش، ) دراسة -2 -00
 لدى االتصال اإلداري فاعلية درجة تعرف إىل الدراسة هدفت. الرمسية، األردن األردنية اجلامعات
 على استبانة طباقت إعداد مت الدراسة ولتحاقيق هدف الرمسية، اجلامعات األردنية يف األكادميية الاقيادات

 فاعلية يف متوسطة درجة وجود) :اآلتية إىل النتائج الدراسة وتوصلت ، أفراد (207)عددها  بلغ عينة
 فاعلية يف عالية درجة األردنية الرمسية، ووجود اجلامعات يف األكادميية الاقيادات لدى االتصال اإلداري
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 واختيار ، هاوحجم املعلومات ، ومصداقيةهووضوح االتصال نظام انفتاح االتجم يف االتصال اإلداري
 لدى االتصال اإلداري فاعلية تاقدير يف إحصائية داللة ذات فروق وجود االتصال املناسبة، وكذلك وسيلة

 فروق ودوج عدم النتائج بينت بينما اإلدارية، وملستوياهتم األكادميية، تعزى لكلياهتم األكادميية الاقيادات
 .(هامن خترجوا اليت وللجامعة جلنسهم، إحصائية تعزى داللة ذات
نظر  وجهة من الاقدس جامعة يف اإلداري االتصال واقع :بعنوان( 9000عرياقات، ) دراسة -00 -00

 نظر الاقدس من وجهة جامعة يف االتصال اإلداري واقع إىل للتعرف الدراسة هدفت .العاملني، فلسطني
 عامال  ( 006)واعتمدت الدراسة االستبانة كأداة، طباقت على  الوصفي، املنهج خدمتواست العاملني،

 الاقدس جاء بدرجة جامعة يف ن واقع االتصال اإلداريأ) :منها نتائج إىل الدراسة وعاملة وتوصلت
 تعزى العاملني نظر إجابات أفراد العينة من وجهة إحصائية بني داللة ذات فروق متوسطة، كما أنه توجد

 أن الدراسة نتائج أظهرت كما. اخلدمة وسنوات العلمي املؤهل ومتغري الفئة العمرية ومتغري اجلنس ملتغري
 حسايب متوسط ذات العاملني الاقدس من وجهة نظر جامعة يف االتصال اإلداري عملية عناصر فعالية
 .إجابات أفراد العينة بني مرتفع
نظر  من وجهة األداء يف اإلدارية االتصاالت ظامن أثر: بعنوان( 9000مصلح، )دراسة  -00 -00

. الشمال، فلسطني حمافظات يف الاقدس املفتوحة جامعة يف األكادمييني واملشرفني اإلداريني املوظفني
 اإلداريني نظر املوظفني وجهة من األداء يف اإلدارية االتصاالت نظام أثر إىل للتعرف الدراسة هدفت

 ومشرفا   موظفا  ( 128) من الدراسة عينة تكونت .املفتوحة الاقدس امعةج يف األكادمييني واملشرفني
 الاقدس يف جامعة اإلدارية االتصاالت لنظام بيا  جياإ أثرا   هناك أن الدراسة نتائج وقد أظهرت .أكادمييا  
 االتصاالت نظام ألثر إحصائية داللة ذات ا  فروق الدراسة نتائج تظهر األداء، يف حني مل يف املفتوحة
 .الدميوغرافية تبعا  للمتغريات األداء يف اإلدارية

 لدعم النصية الرسائل استخدام: بعنوان( Naismith, 2011)دراسة نامسث  -09 -00
 Using text messaging to support)العايل، اسرتاليا  التعليم يف اإلدارية االتصاالت

administrative communication in higher education .)إىل الدراسة تهدف 
يسهل  مبا والطلبة يف اجلامعة الطاقم العامل بني التواصل حتسني يف النصية الرسائل خدمة أمهية بيان

 مراحل، أربعة خالل متت الدراسة إذ النوعي، الوصفي املنهج الباحث واتبع اإلدارية، االتصاالت
الطاقم  يف أن متمثلة الدراسة نتائجوجاءت  دراسة، كأدايت احملتوى وحتليل واستخدمت كل من االستبانة

الطاقم  لكرتوين، كما أناإل بربيدهم دائم اطالع يكونوا على لن الطلبة أن حبجة الفكرة يشجع مل اإلداري
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 جاءت وقد. متباينة كانت املوضوع هلذا الطلبة األسلوب، وأن نظرة هذا استخدام جناعة ير   مل األكادميي
 .االتصال التكنولوجي فعالية زيادة كيفية لتوضيح اتيف إجراء دراس متمثلة التوصيات

ي والرتبوي من وجهة نظر رؤساء واقع االتصال اإلدار : بعنوان( 9009اليخ، )دراسة  -02 -00
هدفت الدراسة إىل تعرف واقع عملية االتصال  .قسام العلمية يف كليات الرتبية الرياضية يف العراقاأل

األقسام العلمية يف كليات الرتبية الرياضية يف العراق، استخدم  رؤساءاإلداري  والرتبوي من وجهة نظر 
الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي، ومشلت عينة البحث جمموعة من  رؤساء األقسام العلمية يف  

، واستخدم االستبانة كأداة طباقت على عينة بلغ عددها (29)كليات الرتبية الرياضية، وقد بلغ عددهم 
ن رؤساء األقسام العلمية يعانون من بعض املعوقات يف عملية أ: ت أهم االستنتاجاتكانو (. 99)

يثة لالتصال يف أقسامهم العلمية ما يؤدي إىل ضعف االتصال مثل قلة توفر األساليب والتاقنيات احلد
مج يف عملية االتصال وحياقق االتصال الوظائف اإلدارية والرتبوية على وفق السياسات والربا ءوبط

 .املوضوعة من قبل عمادة الكلية
تناولت الدراسات الساباقة واقع االتصال اإلداري ودرجة ممارسته يف املؤسسات، وكذلك األداء 

فاد البحث أ. صال اإلداري واألداء الوظيفيبني االت العالقةالوظيفي، ومستوى جودته، ودرست بعضها 
 املتبع باملنهج ضع األسس النظرية، من خالل االسرتشادو : أمهها ا  عدةاحلايل من الدراسات الساباقة أبعاد

لالستبانة، ويف حتديد اإلجراءات املناسبة  اجملاالت األساسية وإعداد أدوات البحث، ويف حتديد فيها،
ومتّيز البحث احلايل بربطه بني االتصال . احلايل البحث بنتائج وماقارنتها نتائجها إىل للبحث، والتعرف

وذلك هبدف حتديد العالقة بني هذين . الوظيفي لدى العاملني يف جامعة طرطوس اإلداري واألداء
 .حد علم الباحثةيف املتغريين، وهذا مل تتناوله دراسات حملية 

  :مجتمع البحث لع نته -86
طرطوس للعام الدراسي البحث على أعضاء اهليئة التعليمية يف جامعة  جمتمعاشتمل 

. عضوا  من أعضاء اهليئة التعليمية يف كليات جامعة طرطوس( 972)البالغ عددهم ، 9007/9006
فردا  عند تطبيق ( 905)، وقد بلغت %(20)ومن جمتمع البحث اختريت عينة عشوائية بسيطة بنسبة 

استبانة، ومت استبعاد مثانية استبانات لوجود خلل يف اإلجابات، ( 907)أداة البحث، عادت منها 
عينة  توزع( 0)ويبنّي اجلدول  .فردا  ( 022)يل اإلحصائي، فأصبحت العينة وبالتايل استبعدت من للتحل

 : ونسبتها املئوية ، حبسب متغريات البحثالبحث
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 0جدول 
  9007/9006توزع عينة البحث للعام الدراسي 

 املتغري
 اجلنس

 إناث ذكور النسبة اجملموع
 النسبة العدد النسبة العدد

 طبيعة العمل
 %94.6 42 %07.6 22 %2.0 07 إداري

 %65.2 042 %42 26 %97.2 59 تدريسي

 
 املؤهل العلمي

 %96.2 54 %07.6 22 %00.7 90 إجازة جامعية
 %46.5 24 %29.2 74 %05.9 20 دراسات عليا فما فوق

 %95.2 50 %07.6 22 %2.7 06 دكتوراه

 الاقدم الوظيفي
 %06.6 25 %00.7 92 %7.0 09 سنوات 5أقل من 

 %54.5 002 %24.2 72 %02.6 22 سنوات 00 – 5من 
 %96.2 55 %02.9 22 %2.7 06 سنوات فما فوق 00
 000 022 %75.6 020 %24.2 72 اجملموع

 :أالات البحث لوطب قها لحءاب النتائ  تع اا - 84
  :إعداد أدوات البحث -0 -02

علق الثانية جبودة األداء الوظيفي، وقد ن تتعلق األوىل باالتصال اإلداري، يف حني تتاأعدت استبانت
 واملعلومات املرغوب البيانات وطبيعة وتساؤالته، وأهدافه البحث موضوع من ن انطالق اااالستبانت ُصّممت
تضمنت ماقدمة، وطرياقة  احلايل، البحث جمال يف األدبيات على على االطالع بناء عليها، احلصول
( 50)تصال اإلداري االستبانة املتعلاقة باال فاقرات عدد بلغ اسية، وقدعباراهتا، والبيانات األس عناإلجابة 

 وسرعة ملعلوماتا عملية االتصال اإلداري، سهولة يف الوضوح)لى أربعة جماالت هي ععبارة، توزعت 
، كما بلغ عدد العبارات (الراجعة اإلداري التغذية االتصال عملية يف التكنولوجيا ، توظيفإليها  الوصول

 .عبارة( 24)لاقة جبودة األداء الوظيفي املتع
 :مت التأكد من صدق االستبانة بطرياقتني :أدوات البحثصدق   - 9 -02

عرضت أدوات البحث بصورهتا األوليةة علةى جمموعةة مةن اخلةرباء واملختصةني يف جمةال : صدق احملكمني –أ 
مةةني، للتأكةةد مةةن مةةدى حمك( 2)،  وقةةد بلةةغ عةةددهم (دمشةةق، وطرطةةوس، وتشةةرين)اإلدارة، يف جامعةةات 
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اتفاق كل عبارة من عبةارات االسةتبانة مةع اجملةال الةذي تنتمةي إليةه، وقةد مت األخةذ بةدرائهم، وعةدلت بعةض 
 . ا األخريةمعليه بصورهت اىل أن وصلت االستبانتان إىل ما مهالعبارات وحذف بعضها اآلخر إ

( 02)ينةةةة اسةةةتطالعية بلغةةةت مت تاقةةةدير ثبةةةات أدوات البحةةةث علةةةى ع: ثبةةةات أدوات البحةةةث  - 2 -02
 : عضو هيئة تعليمية من أعضاء اهليئة التعليمية يف كليات جامعة طرطوس، وذلك بالطرياقتني اآلتيتني

جممةوع درجةات النصةف  السةتبانة وفةق هةذه الطرياقةة، احتسةبحلسةاب ثبةات ا: طرياقة التجزئة النصفية -أ 
وكةذلك جممةوع  ،(داري، وجودة األداء الةوظيفياالتصال اإل)األول لكل جمال من جماالت كل من استبانيت 

درجةةات النصةةف الثةةاين ومت حسةةاب معامةةل االرتبةةاط بةةني النصةةفني، مث جةةرى تعةةديل طةةول البعةةد باسةةتخدام 
االتصةةةةال بةةةةنّي أن معامةةةةل الثبةةةةات السةةةةتبانة الةةةةذي  (Spearman-Brown)معادلةةةةة سةةةةبريمان بةةةةراون 

، كمةةا بلةةغ  معامةةل (0.64)غومتةان، وقةةد بلةةغ  ، كمةةا حسةةب معامةةل الثبةةات(0.697)ككةل بلةةغ   اإلداري
، وهةةةي قةةةيم (0.269)، وبلةةةغ معامةةل الثبةةةات غومتةةةان، (0.269) جةةةودة األداء الةةةوظيفيالثبةةات السةةةتبانة 

 . ماقبولة ألغراض البحث احلايل
 حسةةب معامةةل االتسةةاق الةةداخلي حملةةاور اسةةتبانة(: Cronbach Alpha)طرياقةةة ألفةةا كرونبةةاخ  -ب

بلةةةغ  االتصةةةال اإلداري لالسةةةتبانتني ككةةةل، يتضةةةح أن معامةةةل الثبةةةات الكلةةةي السةةةتبانة، و االتصةةةال اإلداري
وهةذا يةدل علةى أن . ، وهي قيمة ماقبولة إحصائيا  جودة األداء الوظيفيالستبانة ( 0.25)، وبلغ (0.72)

 .االستبانة تتمتع بدرجة جيدة من الثبات إذ ميكن تعميم النتائج على أفراد عينة البحث
 9اجلدول 

 وضح معامل ثبات أدوات البحث بطرياقيت التجزئة النصفية وألفا كرونباخي
عدد  احملور 

 العبارات
 معامل براون معامل سبريمان

 غومتان
 معامل

 االرتباط بعد التعديل االرتباط قبل التعديل ألفا كرونباخ

جماالت 
الستبانة 
االتصال 
 اإلداري

 0.650 0.274 0.275 0.672 04 عملية االتصال اإلداري يف الوضوح
 0.625 0.25 0.662 0.722 00 للمعلومات الوصول وسرعة سهولة

 االتصال عملية يف التكنولوجيا توظيف
 0.292 0.20 0.202 0.222 02 اإلداري
 0.222 0.220 0.229 0.622 2 الراجعة التغذية

الدرجة الكلية الستبانة االتصال 
 0.72 0.64 0.697 0.52 50 اإلداري

 0.25 0.269 0.269 0.245 24 استبانة جودة األداء الوظيفي              
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، طُباقت االستبانة على أعضاء بعد حتديد أفراد عينة البحث: وحساب النتائج االستبانة تطبيق - 4 -02
األمهية و اهليئة التعليمية يف جامعة طرطوس، وُحللت نتائج االستبانة، وقد اسُتخدمت املتوسطات احلسابية، 

، واسةةتخدم حتليةةل للعينةةات املسةةتاقلة (t)النسةبية ومعامةةل ألفةةا كرونبةةاخ، وسةةبريمان بةةراون، وغومتةان، واختبةةار 
 .مث تفسري الّنتائج وكتابة املاقرتحات، (Scheffe)التباين األحادي، واختبار شيفيه 

 :النتائ  لالمناقشة -85
 :نتائج أسئلة البحث -0 -04
رسة االتصال اإلداري يف جامعة طرطوس من وجهة نظر أعضاء اهليئة ما درجة مما - 0 -0 -04

 التعليمية العاملني فيها؟
عن السؤال األول ُحسب املتوسط احلسايب واألمهية النسبية لدرجة ممارسة االتصال  لإلجابة

 يما هاملني فيها، وكانت النتائج كاإلداري يف جامعة طرطوس من وجهة نظر أعضاء اهليئة التعليمية الع
 (.2)يف اجلدول  ةمبين

  2اجلدول 
 الدرجة الُكلّية ملمارسة االتصال اإلداري يف جامعة طرطوس من وجهة نظر أعضاء اهليئة التعليمية 

 جماالت االستبانة
 املتوسط

 احلسايب 
 االحنراف

 املعياري 
 األمهية 
 النسبية

 الرتتيب
درجة 
 اإلجابة

 متوسطة 0 %52.26 0.26 9.29 ل اإلداريعملية االتصا يف الوضوح :األول اجملال
 متوسطة 2 %57.42 0.5 9.29 للمعلومات الوصول وسرعة سهولة :الثاين اجملال
 االتصال عملية يف التكنولوجيا توظيف :الثالث اجملال

 اإلداري
 متوسطة 9 56% 0.44 9.25

 متوسطة 4 50.5% 0.22 9.52 الراجعة التغذية :الرابع اجملال
 متوسطة %55.2 0.49 9.62 لالستبانة ليةالدرجة الك

، وتاقع ضمن الدرجة (9.62)أنم الدرجة الكلية لالستبانة بلغت ( 2)يالحظ من اجلدول 
كما تاقاربت املتوسطات احلسابية جملاالت ممارسة االتصال %(. 55.2)املتوسطة، وأمهية نسبية بلغت 

مبتوسطات حسابية تراوحت بني  اإلداري يف جامعة طرطوس، وجاءت ضمن الدرجة املتوسطة،
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عملية االتصال اإلداري، ويف املرتبة  يف ، وجاء يف املرتبة األوىل الوضوح%(52.26)، و%(50.5)
امتالك العاملني ملهارات االتصال اإلداري، فهي مهمة  تؤكد هذه النتيجة ضرورة. الراجعة األخرية التغذية

ن تؤدى األعمال مامل تكن مهارات االتصال فعالة فيها، للعمل اإلداري يف اجلامعة، فمن غري املمكن أ
وذلك بسبب كثافة املعلومات، ودخول التاقنيات احلديثة اليت فرضت عليهم االهتمام مبهارات االتصال 

 اتفاقت مع دراسة ستنيوعند ماقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات الساباقة، تبني أهنا . وبكيفية تطبياقها
(Stein, 2000 )دراسة، ومع اجلماعي للمؤسسة اهليكل بناء يف االتصال أدواتيت أظهرت أمهية ال 
التدريس  هيئة أعضاء نظر من وجهة االتصال اإلداري واقع أناليت بينت  (9006مسرة، وآخرون،  أبو)

اليت بينت أن واقع ( 9000عرياقات، ) دراسةوكذلك مع حلم،  الاقدس وبيت جامعيت متوسطا  يف كان
اليت أكدت ( 9002طناش، ) دراسةوأيضا  مع متوسطة،  الاقدس جاء بدرجة جامعة يف إلدارياالتصال ا

األردنية الرمسية،  اجلامعات يف األكادميية الاقيادات لدى االتصال اإلداري فاعلية يف متوسطة درجة وجود
املعوقات يف رؤساء األقسام العلمية يعانون من بعض اليت أظهرت أن ( 9009اليخ، ) وأخريا  مع دراسة
 يف العاملني ممارسة درجة إىل أن اليت توصلت( 9002اخلرايشة، )واختلفت مع دراسة . عملية االتصال

 .عالية بدرجة جاءت لالتصال اإلداري الرمسية األردنية اجلامعات
كما ُحسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري واألمهية النسبية لدرجة ممارسة االتصال اإلداري 

جامعة طرطوس عند كل عبارة من عبارات كل جمال من وجهة نظر أعضاء اهليئة التعليمية العاملني يف 
 :فيها، ورتبت العبارات تبعا  لدرجة املتوسط احلسايب، وجاءت النتائج على النحو اآليت

ن إجابات أفراد عينة البحث م( 4)يظهر اجلدول : عملية االتصال اإلداري يف الوضوح :األول اجملال -
ومن خالله . عملية االتصال اإلداري يف أعضاء اهليئة التعليمية يف جامعة طرطوس حول عبارات الوضوح

، (2.74)، (9.55)يتبني أن العبارات مجيعها جاءت بدرجة متوسطة، مبتوسطات حسابية تراوحت بني 
 السياسات بتوضيح اجلامعة إدارة تاقوم)، باستثناء عبارة %(69.2)، و(50)وأمهية نسبية تراوحت بني 

، وأمهية (0.29)فاقد وردت بدرجة منخفضة، مبتوسط حسايب بلغ ( تتخذها والاقرارات اليت واإلجراءات
 %(.22.4)نسبية بلغت 
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  4جدول
إجابات أفراد عينة البحث من أعضاء اهليئة التعليمية يف جامعة طرطوس حول مستوى الوضوح يف عملية 

 االتصال االداري يف اجلامعة

 املتوسط اتالعبار 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 األمهية
 النسبية

 درجة
 التاقدير

 متوسطة 72.8 0.53 3.64 .بالوضوح اجلامعة إدارة من الصادرة الرسالة تتميز
 متوسطة 69.2 0.50 3.46 .تصل التعليمات والاقرارات الصادرة عن اجلامعة يف الوقت املناسب للتنفيذ

 متوسطة 62.6 0.38 3.13 .اجلامعة يف العاملني بني كافة مفتوحنظام اتصال  ريتوف على اجلامعة إدارة تعمل
نظام االتصال اإلداري باإلدارات العليا عند  توفري على اجلامعة إدارة تعمل

 متوسطة 62.4 0.29 3.12 .احلاجة
 متوسطة 62 0.49 3.10 .تلجأ اإلدارة إىل العاملني فيما يتعلق ببعض األمور اخلاصة هبم

 متوسطة 61.8 0.34 3.09 .ختطط اجلامعة للتواصل بني اإلدارات والعاملني فيها
 متوسطة 61.2 0.24 3.06 .يتلاقى والعاملون يف اجلامعة الاقرارات والتعليمات جاهزة وعليهم تنفيذها

 متوسطة 58.2 0.46 2.91 .توضح الاقرارات والتعليمات والعاملني فيها قبل اختاذها
االتصال بني مستويات اإلدارية املختلفة يف اختاذ  عملية امعةاجل إدارة توظف

 متوسطة 56.4 0.10 2.82 .الاقرارات
االتصال الرمسي هو األفضل يف ناقل املعلومات والتعليمات للعاملني ومناقشتها 

 متوسطة 54.8 0.38 2.74 ملراعاهتا أثناء تنفيذ العمل
تعليمات ملختلف العاملني يف يفضل التواصل غري الرمسي لناقل املعلومات وال

 متوسطة 53.8 0.58 2.69 .اجلامعة
 متوسطة 52.6 0.45 2.63 .عملية االتصال يف مناسبة لغوية مفردات استخدام يتم

 متوسطة 51 0.45 2.55 .اجملتمع احمللي مع مفتوحة اتصال قنوات اجلامعة إدارة توفر
 متوسطة 38.4 0.05 1.92 .تتخذها والاقرارات اليت واإلجراءات السياسات بتوضيح اجلامعة إدارة تاقوم

إجابات أفراد عينة البحث من ( 5)يظهر اجلدول : تهوسرع للمعلومات الوصول سهولة :الثاين اجملال -
ومن خالل . للمعلومات الوصول وسرعة أعضاء اهليئة التعليمية يف جامعة طرطوس حول عبارات سهولة

، (9.57)اءت بدرجة متوسطة، مبتوسطات حسابية تراوحت بني قراءته يتبني أن العبارات مجيعها ج
 من اجلامعة إدارة تتأكد)، باستثناء عبارة %(74.4)، و(50.9)، وأمهية نسبية تراوحت بني (2.99)

فاقد وردت بدرجة منخفضة، مبتوسط حسايب بلغ ( املضمون تغيري يف أو تشويه دون املعلومات ناقل
 %(.47.4)، وأمهية نسبية بلغت (9.29)
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 5جدول 
للمعلومات  الوصول إجابات أفراد عينة البحث من أعضاء اهليئة التعليمية يف جامعة طرطوس حول سهولة

 .تهوسرع يف اجلامعة

 العبارات
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 األمهية
 النسبية

 درجة
 التاقدير

قيامهم  تصل التعليمات اإلدارية إىل املوظفني بسرعة يسهل ذلك عليهم
 متوسطة 64.4 0.56 3.22 .بأعماهلم بسرعة

توصل قنوات االتصال املستخدمة يف اجلامعة التعليمات والاقرارات يف 
 متوسطة 63.6 0.63 3.18 الوقت املناسب

وسائل االتصال االلكرتونية املستخدمة يف اجلامعة أسرع من غريها يف 
 متوسطة 59.6 0.47 2.98 لاقاة على عاتاقكإيصال التعليمات املتعلاقة باإلعمال واملهام امل

 متوسطة 57.8 0.61 2.89 على حتديث أنظمة التواصل بشكل مستمر اجلامعة حترص إدارة
 متوسطة 57 0.47 2.85 .الوقت املناسب يف الالزمة املعلومات اجلامعة إدارة توفر

 متوسطة 55.8 0.39 2.79 املعلومات من املناسب الكم اجلامعة إدارة االتصال عملية   تتضمن
 متوسطة 54.8 0.50 2.74 .منطاقي املعلومات يف اجلامعة بتسلسل ارسال يتم

 متوسطة 54.2 0.46 2.71 أثناء التواصل باألنظمة الروتينية والشكلية اجلامعة تتاقيد إدارة
 متوسطة 51.2 0.54 2.56 مسباقا   حمددة معلومات يف اجلامعة على االتصال عملية   تعتمد
 منخفضة 46.4 0.35 2.32 املضمون تغيري يف أو تشويه دون املعلومات ناقل من اجلامعة إدارة دتتأك
إجابات أفراد عينة ( 7)يظهر اجلدول : اإلداري االتصال عملية يف التكنولوجيا توظيف :الثالث اجملال -

ومن . اإلداري االتصال عملية يف التكنولوجيا البحث من أعضاء اهليئة التعليمية حول عبارات توظيف
خالل قراءته يتبني أن العبارات مجيعها جاءت بدرجة متوسطة، مبتوسطات حسابية تراوحت بني 

تستخدم )، باستثناء العبارتني %(76.7)، و(50.2)، وأمهية نسبية تراوحت بني (2.22)، (9.54)
الربيد االلكرتوين  نظام اجلامعة جهاز التلكس يف االتصاالت اإلدارية، تستخدم إدارة اجلامعة إدارة

EMIL (9.29)فاقد وردت بدرجة منخفضة، مبتوسطني حسابيني بلغا ( يف االتصاالت اإلدارية ،
 .على التوايل%( 40.9)، و%(44.7)، وأمهية نسبية (9.00)
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 (: 7)جدول 
 يف التكنولوجيا إجابات أفراد عينة البحث من أعضاء اهليئة التعليمية يف جامعة طرطوس حول توظيف 

 اإلداري باجلامعة االتصال عملية

 املتوسط العبارات
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 األمهية
 النسبية

 درجة
 التاقدير

 متوسطة 67.6 0.44 3.38 .جهاز احلاسوب يف االتصاالت اإلدارية اجلامعة تستخدم إدارة
 متوسطة 64.4 0.58 3.22 .تواصلتتوافر الكوادر املؤهلة إداريا  جتيد استخدام التكنولوجيا لتسهيل عملية ال

 متوسطة 64.2 0.56 3.21 .يتم تدريب العاملني يف اجلامعة على االتصال اإلداري الفعال من حني آلخر
ارتفاع أسعار أجهزة االتصال الالزم تأمينها يؤثر على مهارات االتصال 

 متوسطة 63.8 0.38 3.19 .اإلداري
املني يف اجلامعة يؤثر على مهارات تاقادم املهارات التكنولوجية لبعض الع

 متوسطة 63.4 0.50 3.17 .االتصال اإلداري
يتم دعوة العاملني يف اجلامعة حلضور الندوات وورش العمل اليت تنظمها اإلدارة 

 متوسطة 62.2 0.45 3.11 .واجلهات األخرى
 متوسطة 61.4 0.45 3.07 .يتم جتاوز بعض املشكالت الفنية يف اجلامعة أثناء عملية التواصل

يوجد بطء الوسائل التعليمية التاقليدية يف إيصال املعلومات إىل العاملني يف 
 متوسطة 60 0.50 3.00 .اجلامعة

 متوسطة 59 0.40 2.95 .يتوافر الدعم الفين لالتصاالت للعاملني يف اجلامعة
 متوسطة 57.2 0.24 2.86 .االنرتنت يف االتصاالت اإلدارية اجلامعة تستخدم إدارة

 متوسطة 56 0.56 2.80 .شبكة االتصاالت املتوفرة خلدمة أهداف اجلامعة اجلامعة توظف إدارة
 متوسطة 55.2 0.52 2.76 .توزيع األجهزة على بعض العاملني يف اجلامعة دون غريهم

يسهل امتالك اإلداريني ملهارات االتصال املختلفة التفاعل االجيايب بني اإلدارة 
 متوسطة 53.6 0.47 2.68 .والعاملني

ختصص اجلامعة جزءا  كبريا  من املخصصات املالية يف توفري وسائل اتصال 
 متوسطة 52.8 0.43 2.64 .حديثة

تسهل وسائط االتصال املختلفة يف اجلامعة التواصل بني اإلدارة والاقاعدة 
 متوسطة 51 0.38 2.55 .مبختلف أشكاله

 متوسطة 50.8 0.53 2.54 .اإلداري  صيانتها عملية االتصاليؤدي عطل بعض األجهزة مع التأخر يف
 منخفضة 44.6 0.29 2.23 .جهاز التلكس يف االتصاالت اإلدارية اجلامعة تستخدم إدارة
يف االتصاالت ( EMIL)نظام الربيد االلكرتوين  اجلامعة تستخدم إدارة

 منخفضة 40.2 0.22 2.01 .اإلدارية

إجابات أفراد عينة البحث من أعضاء اهليئة التعليمية ( 6)يظهر اجلدول : لراجعةا التغذية :الرابع اجملال -
ومن خالل قراءته يتبني أن العبارات مجيعها جاءت . الراجعة يف اجلامعة يف جامعة طرطوس حول التغذية

، وأمهية نسبية تراوحت بني (9.24)، (9.42)بدرجة متوسطة، مبتوسطات حسابية تراوحت بني 
فاقد وردت ( للعاملني فيها الراجعة التغذية   اجلامعة إدارة توفر)، باستثناء عبارة (52.2)و، (42.7)

 %(.47)، وأمهية نسبية بلغت (9.2)بدرجة منخفضة، مبتوسط حسايب بلغ 
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 (: 6)جدول 
 الراجعة يف اجلامعة إجابات أفراد عينة البحث من أعضاء اهليئة التعليمية يف جامعة طرطوس حول التغذية

 املتوسط لعباراتا
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 األمهية
 النسبية

 درجة
 التاقدير

 واخلارجية التاقومي الداخلية لعمليات الكايف االهتمام اجلامعة إدارة تعطي
 متوسطة 58.8 0.42 2.94 .اجلامعة يف اإلداري لالتصال

 األمور مناقشةو  املعنية الستيض اح األطراف مجيع أمام اجملال اجلامعة إدارة تفسح
 متوسطة 53.6 0.28 2.68 .لديه م الغامضة

 متوسطة 53 0.40 2.65 .اجلامعة سياسة الباب املفتوح أمام مجيع العاملني فيها إدارة توفر
 األطراف لدى مجيع   الفعل ردود لتعرف متعددة أساليب الاقيادات تستخدم

 متوسطة 51.6 0.2 2.58 .االتصال بعملية   املعنية  
 املتخذة يف عملية االتصال الاقرارات يف اجلامعة على إعادة النظر إدارةتعمل 
 متوسطة 49.8 0.48 2.49 لذلك دعت الضرورة إذا اإلداري
 متوسطة 49.6 0.44 2.48 .عملية االتصال اإلداري لتطوير الراجعة التغذية   اجلامعة إدارة توظف

 متوسطة 49.6 0.33 2.48 .تتاقبل إدارة اجلامعة ماقرتحات وانتاقادات العاملني
 منخفضة 46 0.30 2.30 .للعاملني فيها الراجعة التغذية   اجلامعة إدارة توفر

ما درجة جودة األداء الوظيفي يف جامعة طرطوس من وجهة نظر أعضاء اهليئة التعليمية العاملني  - 9 -0 -04
 فيها؟

ومن . اء الوظيفي يف اجلامعةإىل إجابات أفراد عينة البحث حول جودة األد( 2)يشري اجلدول 
، وأمهية نسبية (2.52)خالل قراءته يتبني أن املتوسط احلسايب الكلي جلودة األداء يف اجلامعة بلغ 

، مبتوسطات حسابية تزيد (09 – 0)عبارة بدرجة مرتفعة هي من ( 09)، وقد وردت %(76.07)
بدرجة متوسطة ( 92 – 02) وردت العباراتو ، %(77.6) لى، وأمهية نسبية تزيد ع(2.22) لىع

، %(46.4)وأمهية نسبية تراوحت بني ( 2.60)، و(2.26)ومبتوسطات حسابية تراوحت بني 
بدرجة منخفضة ومبتوسطات حسابية تاقل عن ( 24 – 20)، يف حني جاءت العبارات %(74.2)و
 %(.47.4)، وأمهية نسبية تاقل عن (9.29)
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  2جدول 
أعضاء اهليئة التعليمية يف جامعة طرطوس حول جودة األداء الوظيفي يف إجابات أفراد عينة البحث من 

 اجلامعة

 العبارات
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 األمهية
 النسبية

 درجة
 التاقدير

 مرتفعة 87.6 0.85 4.38 .وقوانني العمل نظم مع يتالءم مبا العاملون أعماهلم ينجز
 مرتفعة 86.8 0.90 4.34 .فاعلية املطلوبةوال بالكفاءة األعمال بتأدية تاقوم

 السالمة وأنظمة طباق ا إلجراءات الوظيفية والواجبات العاملون املهام يؤدي
 مرتفعة 86.4 0.91 4.32 .املعتمدة العامة

 مرتفعة 85.8 0.96 4.29 .األداء الوظيفي جودة على اجلامعة يف السائدة الاقيم تؤثر
 أجل من الرمسي أوقات الدوام خارج للعمل دالعاملني االستعدا لدى يتوافر
 مرتفعة 84.2 0.22 4.21 .الوظيفي املطلوب األداء حجم إجناز

 مرتفعة 82.8 0.06 4.14 .احملدد يف الوقت الوظيفي األداء إلجناز الكايف تبذل اجلهد
الوظيفي للعاملني  مستوى األداء حتسني على األداء جبودة اإلدارة التزام ينعكس

 مرتفعة 82.4 0.26 4.12 .فيها
 مرتفعة 81.4 0.26 4.07 .اليومية مشكالت العمل حل على واملهارة تتوافر لديك الاقدرة

 مرتفعة 80.2 0.33 4.01 .تاقوم باستغالل كافة املوارد املتاحة لديك أثناء أدائك ملهامك التدريسية
ساعد على ميكن أن يسهم االتصال اإلداري الفعال يف توليد األفكار اليت ت

 مرتفعة 78.6 0.30 3.93 .اجناز األعمال املوكلة إليك
تواصل رمسي، غري )مناذج التواصل املتبعة يف اجلامعة توفر الوقت للمراجع 

 مرتفعة 77.6 0.60 3.88 (.الرمسي، صاعد، هابط
يسهم التواصل بني اإلدارات يف اجلامعة وبني العاملني يف حتاقيق متاسكها 

 مرتفعة 77.6 0.60 3.88 .اء باألداءوبالتايل االرتاق
يسرع توافر وسائل االتصال االلكرتونية يف اجلامعة إجناز املهام واألعمال املوكلة 

 متوسطة 74.2 0.71 3.71 .للموظف دون تأخري
 متوسطة 73.6 0.64 3.68 .ختطط مسباقا  من أجل الوصول إىل األداء اجليد

 متوسطة 70.6 0.88 3.53 .إجراءات عملك، ورفع مستوى أدائكتاقدم أفكار إبداعية وجتديدية لتحسني 
 متوسطة 69.8 0.89 3.49 .تسهم االتصاالت اإلدارية يف حتديد معايري األداء ومؤشراته يف اجلامعة

 متوسطة 69.8 0.90 3.49 .واملهام املوكلة لديك بدقة وإتاقان دون الوقوع يف األخطاء  تنفذ األعمال
اهليئة التدريسية ملهارات التواصل يف اجناز اإلعمال  يسرع امتالك أعضاء

 متوسطة 69 0.89 3.45 .وحتسينها
تتبع اجلامعة التواصل اإلداري والعمل كفريق متكامل حبيث يستفيد اجلميع يف 

 متوسطة 68.8 0.87 3.44 .حتسني أدائهم
 توسطةم 68 0.90 3.40 .اجلودة املطلوبة ملعايري طباق ا الوظيفية تؤدي املهام

تسهم وسائل االتصال املتوفرة يف اجلامعة بني اإلدارة والعاملني يف توصيل 
 متوسطة 66.4 0.94 3.32 .التعليمات والاقرارات يف الوقت املناسب
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 العبارات
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 األمهية
 النسبية

 درجة
 التاقدير

توفر االتصاالت اإلدارية الناجحة املناخ اجيابية لالجناز من خالل فهم املطلوب 
 متوسطة 61.6 0.30 3.08 .بغية حتسني األداء

 متوسطة 60 0.70 3 .عود الفشل يف اجناز أعمالك إىل سوء االتصال اإلداريي
 متوسطة 56.2 0.60 2.81 .تتنافس مع زمالئك للوصول إىل األداء األفضل

 متوسطة 56.2 0.60 2.81 .تتبادل اآلراء مع زمالئك واإلدارة فيما يتعلق بتحسني األداء يف عملك
سريعة بني اإلدارة والعاملني من التفاعل بينهم تزيد وسائل االتصال املباشرة وال

 متوسطة 55.4 0.66 2.77 .ويرفع من أدائهم
اهتمام اإلدارة باملدرسني وبالعاملني يزيد من إخالصهم لعملهم وحتسني 

 متوسطة 51.4 0.95 2.57 .أدائهم
 طةمتوس 48 0.87 2.40 .ياقلل التواصل اإلداري من الوقع يف األخطاء يف أثناء العمل

 متوسطة 47.4 0.88 2.37 .إليهم األعمال املوكلة بطبيعة واملام العاملني معرفة لدى
 قدرات قياس ميكنها معايري موضوعية على الوظيفي األداء تاقييم يشمل نظام

 منخفضة 46.4 0.88 2.32 .العاملني باجلودة املطلوبة ومهارات
 وحتسني لتطوير ييم املتدينالتاق للعاملني ذوي حافزا   األداء تاقييم نظام يشكل
 منخفضة 45.8 0.71 2.29 .الضعف ناقاط
 منخفضة 44.8 0.67 2.24 .الوظيفي األداء العاملون لتطوير هبا يتاقدم باملاقرتحات اليت اجلامعة إدارة هتتم

 األداء تطوير باستمرار من أجل السنوي األداء تاقييم نظام اجلامعة إدارة تطور
 منخفضة 44.4 0.62 2.22 .اإلداري

 والكفاءة باملهارة املهام تاقدم اجلامعة برامج تدريبية تساعد العاملني على إجناز
 منخفضة 41 0.50 2.05 .املطلوبة

 متوسطة 76.07 0.76 2.25 املتوسط احلسايب واألمهية النسبية جودة األداء الوظيفي يف اجلامعة
 

 :نتائج فرضيات البحث -9 -04
بني متوسطات تاقدير ( 0.05)ق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد فرو  – 0 -9 -04

 اجلنس، الاقدم الوظيفي، املؤهل: )تبعا  للمتغريات اآلتية أفراد عينة البحث لدرجة ممارسة االتصال اإلداري 
 (.العلمي، طبيعة العمل

، وجاءت النتائج  ةاملستاقلللعينات  (t)اختبار استخدم  :اجلنسللتحاقق من صحة الفرضية وفق متغري  -
 (. 2)كما يف اجلدول 
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 2اجلدول 
للفروق بني إجابات أفراد عينة البحث حول درجة تاقديرهم ملمارسة االتصال اإلداري  (t)نتائج اختبار 

 تبعا  ملتغري اجلنس 
متغري  اجملال

املتوسط  العينة اجلنس
 احلسايب

 االحنراف
قيمة   (t) املعياري

 الاقرار االحتمال
 يف عمليةالوضوح 

 االتصال اإلداري
 7.95 41.57 130 إناث غري دال 0.095 1.677- 8.79 39.50 68 ذكور

 سهولة وسرعة الوصول
 للمعلومات

 7.00 28.00 130 إناث غري دال 0.509 0.662 7.36 28.71 68 ذكور
 8.67 51.31 130 إناث غري دال 0.926 0.093 8.35 51.43 68 ذكور توظيف التكنولوجيا

 5.75 20.20 130 إناث غري دال 0.174 1.364 5.44 21.35 68 ذكور التغذية الراجعة
 15.09 141.08 130 إناث   غري دال 0.969 0.039- 16.29 140.99 68 ذكور الدرجة الكلية

حث حول يتبني أن الفروق اليت ظهرت بني درجات إجابات أفراد عينة الب( 2)اجلدول  قراءةمن 
درجة تاقديرهم ملمارسة االتصال اإلداري تبعا  ملتغري اجلنس هي فروق غري دالة وليست جوهرية، وتبني ذلك 

ن اجلنس مل يكن إ، أي (0.05)قيمة مستوى الداللة  من قيمة االحتمال، إذ جاءت قيمته أكرب من
وانني ذاهتا يف اجلامعة، اليت   الاقعامال  مؤثرا  يف ممارسة االتصال اإلداري، فالذكور واإلناث خيضعون إىل

تعليمات للاجلنسني االستجابة  جيب علىامها، بغض النظر عن اجلنس، إذ فرتض العمل وفاقا  هلا مع احرت ي
مسرة، وآخرون،  أبو) واتفاقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة. داريةاإلتعليمية و الاقوانني الاقرارات و الو 

 األكادميية األقسام لرؤساء االتصال اإلداري واقع يف إحصائيا   لةفروق داعدم وجود  اليت أظهرت( 9006
 دالة فروق وجود عدم نتائجها اليت بينت( 9002طناش، ) ملتغري اجلنس، ومع دراسة اجلامعة تعزى يف

شحادة، ) جلنسهم، ومع دراسة األكادميية تعزى الاقيادات لدى االتصال اإلداري إحصائيا  يف فاعلية
 اإلداريني األكادمييني لدى االتصال أمناط يف إحصائية داللة ذات ت عدم وجود فروقاليت بين( 9002

إحصائية  داللة ذات اليت بينت وجود فروق( 9000عرياقات، ) اجلنس، واختلفت مع دراسة ملتغري تعزى
 .اجلنس ملتغري إجابات أفراد العينة تعزى بني

، وأدرجت نتائج احلساب يف (t)ختبار ااستخدم : طبيعة العملللتحاقق من صحة الفرضية وفق  -
 (. 00)اجلدول 
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 00اجلدول 
للفروق بني إجابات أفراد عينة البحث حول درجة تاقديرهم ملمارسة االتصال اإلداري  (t)نتائج اختبار 

 العمل تبعا  ملتغري طبيعة

طبيعة  اجملال
املتوسط  العينة العمل

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

(t) 
 احملسوبة

قيمة 
 الاقرار حتمالاال

الوضوح يف عملية 
 االتصال اإلداري

 7.85 40.43 149 تدريسي دال 0.204 1.273 9.45 42.16 49 إداري
سهولة وسرعة 

 الوصول للمعلومات
 6.53 27.89 149 تدريسي دال 0.22 1.231 8.64 29.33 49 إداري

 8.20 51.70 149 تدريسي  دالغري 0.307 1.023- 9.51 50.27 49 إداري توظيف التكنولوجيا
 5.43 20.48 149 تدريسي غري دال 0.606 0.517 6.36 20.96 49 إداري التغذية الراجعة
 12.02 140.50 149 تدريسي دال 0.385 0.8 23.08 142.71 49 إداري الدرجة الكلية

رجات إجابات أفراد عينة البحث حول يتبني أن الفروق اليت ظهرت بني د( 00)من قراءة اجلدول       
درجة تاقديرهم ملمارسة االتصال اإلداري تبعا  ملتغري طبيعة العمل هي فروق دالة وجوهرية، وتبني ذلك من 

الوضوح يف عملية )عند جمايل ( 0.05)قيمة االحتمال، إذ جاءت قيمته أقل من قيمة مستوى الداللة 
وعلى املستوى اإلمجايل، يف حني بينت النتائج عدم ( لمعلوماتاالتصال اإلداري، سهولة وسرعة الوصول ل

، (توظيف التكنولوجيا يف عملية االتصال اإلداري، التغذية الراجعة)وجود فروق دالة وجوهرية، عند جمايل 
ن توظيف إأي  (.0.05)وتبني ذلك من قيمة االحتمال، إذ جاءت قيمته أكرب من قيمة مستوى الداللة 

، وال كافة اجلامعة يف العاملني  عملية االتصال اإلداري، والتغذية الراجعة واحدة لدىالتكنولوجيا يف
الوضوح يف عملية االتصال اإلداري،  يف ختتلف يف االمكانيات والوسائل اليت توافرها للكليات، ولكن

عة العمل كانت الفروق دالة لصاحل اإلداريني، ويعود ذلك إىل طبيته  وسرعوسهولة الوصول للمعلومات 
املوكل إليهم، فاإلداريني يتطلب منهم معرفة أكثر يف ممارسة االتصال بني الكلية اليت يعمل فيها، واإلدارة 

 . العليا يف اجلامعة
 

استخدم اختبار حتليل التباين األحادي : للتحاقق من صحة الفرضية وفق متغري الاقدم الوظيفي -
(ANOVA) اآليت، ك(00)، وأُدرجت النتائج يف اجلدول: 
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 00جدول 
نتائج اختبار حتليل التباين للفروق بني إجابات أفراد العينة حول درجة تاقديرهم ملمارسة االتصال اإلداري  

 تبعا  ملتغري الاقدم الوظيفي
درجة  جمموع املربعات مصدر التباين اجملال

 احلرية
متوسط 
قيمة  Fقيم  املربعات

 الاقرار الداللة

الوضوح يف عملية 
 اإلدارياالتصال 

 76.034 2 152.068 بني اجملموعات
 68.513 195 13359.972 داخل اجملموعات غري دال 0.332 1.11

  197 13512.040 اجملموع
سهولة وسرعة 

الوصول 
 للمعلومات

 114.889 2 229.778 بني اجملموعات
 50.013 195 9752.586 داخل اجملموعات غري دال 0.103 2.297

  197 9982.364 وعاجملم
توظيف 

 التكنولوجيا
 12.580 2 25.160 بني اجملموعات

 73.589 195 14349.795 داخل اجملموعات غري دال 0.843 0.171
  197 14374.955 اجملموع

 التغذية الراجعة
 25.151 2 50.301 بني اجملموعات

 32.120 195 6263.376 داخل اجملموعات غري دال 0.458 0.783
  197 6313.677 اجملموع

 الدرجة الكلية
 354.588 2 709.176 بني اجملموعات

 238.161 195 46441.415 داخل اجملموعات غري دال 0.228 1.489
  197 47150.591 اجملموع

يتبني عدم وجود فروق دالة وجوهرية بني إجابات أفراد عينة ( 00) اجلدولمن خالل قراءة 
لبحث حول درجة تاقديرهم ملمارسة االتصال اإلداري تبعا  ملتغري الاقدم الوظيفي، إذ جاءت قيمة ا

وتعزو الباحثة هذه . (9، 025)، عند درجات حرية (0.05)االحتمال أكرب من قيمة مستوى الداللة 
هتم يف ون من العاملني اجلدد، وأن خرب دسنوات يع( 5)ن عسنوات خدمتهم تاقل  الذينالنتيجة إىل أن 

( 00 – 5)العمل اإلداري والتواصل يف اجلامعة ضعيفة، وأن العاملني الذين ترتاوح سنوات خدمته بني 
كانت إجاباهتم أكثر تأثريا ، يف حني أن العاملني و سنوات شكلوا العدد األكرب من العاملني يف اجلامعة 

من ناحية، وقابليتهم الستخدام سنوات، فهم األقل عددا  ( 00)من  أكثر خدمتهم سنوات تبلغ الذين
وسائل االتصال االلكرتوين أقل وقد يعود ذلك إىل جهل باستخدام الوسائل التكنولوجية، ووجود جهل يف 
الاقوانني والتعليمات، وكيفية الرد عليها واالستفسار عنها، لذلك جاءت تاقديراهتم أقل من العاملني الذين 

خالل ناقل صل يتم باالجتاهني من األعلى من التواإن ، أي (00 – 5)ترتاوح سنوات خدمته بني 
من خالل االستجابة لتلك الرسائل ، ( أعضاء اهليئة التعليمية)التعليمات والاقرارات، ويتم من الاقواعد 
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 واتفاقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة. وكذلك إرسال رسائل إىل األعلى من خالل االستفسار والتوضيح
 االتصال اإلداري واقع يف إحصائيا   فروق دالةعدم وجود  اليت أظهرت( 9006مسرة، وآخرون،  أبو)

عرياقات، ) اخلدمة، واختلفت مع دراسة ملتغري سنوات اجلامعة تعزى يف األكادميية األقسام لرؤساء
 العاملني نظر إجابات أفراد العينة من وجهة إحصائية بني داللة ذات اليت بينت وجود فروق( 9000

 .اخلدمة سنوات ملتغري تعزى
استخدم اختبار حتليل التباين األحادي : للتحاقق من صحة الفرضية وفق متغري املؤهل العلمي -
(ANOVA) كاآليت(09)، وأُدرجت النتائج يف اجلدول ،: 

  09جدول 
نتائج اختبار حتليل التباين للفروق بني إجابات أفراد العينة حول درجة تاقديرهم ملمارسة االتصال اإلداري 

 تبعا  ملتغري املؤهل العلمي

درجة  جمموع املربعات مصدر التباين اجملال
قيمة  Fقيم  متوسط املربعات احلرية

 الاقرار الداللة

الوضوح يف عملية 
 االتصال اإلداري

 618.238 2 1236.475 بني اجملموعات   
 62.952 195 12275.565 داخل اجملموعات  دال 0.000 9.821

  197 13512.040 اجملموع
سهولة وسرعة 

 الوصول للمعلومات
 898.264 2 1796.528 بني اجملموعات

 41.979 195 8185.836 داخل اجملموعات دال 0.000 21.39
  197 9982.364 اجملموع

 توظيف التكنولوجيا
 474.247 2 948.493 بني اجملموعات

 68.854 195 13426.461 داخل اجملموعات دال 0.001 6.888
  197 14374.955 اجملموع

 التغذية الراجعة
 105.937 2 211.873 بني اجملموعات

 31.291 195 6101.803 داخل اجملموعات دال 0.036 3.386
  197 6313.677 اجملموع

 الدرجة الكلية
 6818.591 2 13637.183 بني اجملموعات

 171.864 195 33513.408 داخل اجملموعات دال 0.000 39.67
  197 47150.591 اجملموع

يتبني وجود فروق دالة وجوهرية بني إجابات أفراد عينة البحث ( 09)من خالل قراءة اجلدول 
حول درجة تاقديرهم ملمارسة االتصال اإلداري يف جامعة طرطوس تبعا  ملتغري املؤهل العلمي، إذ جاءت 

وملعرفة اجتاه (. 9، 025)، عند درجات حرية (0.05)ستوى الداللة قيمة االحتمال أكرب من قيمة م
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جلدول كما هو موضح يف اللماقارنات البعدية، وجاءت النتائج  ( Scheffe)هذه الفروق استخدم اختبار 
 : اآليت

  02جدول 
صال اإلداري للفروق بني متوسطات أفراد العينة حول درجة تاقديرهم ملمارسة االت( Scheffe)نتائج اختبار 

 تبعا  ملتغري املؤهل العلمي

  (I) اجملال
 املؤهل العلمي

(J)  
 املؤهل العلمي

اختالف 
 (I-J) املتوسط 

اخلطأ 
 املعياري

قيمة 
 الاقرار االحتمال

الوضوح يف عملية 
 االتصال اإلداري

 دكتوراه
 

 دال 0.000 1.557 6.879 إجازة جامعية
 دال 0.018 1.389 3.971 دراسات عليا

 سهولة وسرعة
 الوصول للمعلومات

 دال 0.000 1.106 4.572 إجازة جامعية دراسات عليا
 دال 0.000 1.272 8.279 دكتوراه

 دال 0.006 1.134 3.707 دراسات عليا
 دال 0.001 1.629 5.996 إجازة جامعية دكتوراه توظيف التكنولوجيا

 دال 0.027 0.25 2.48 إجازة جامعية دراسات عليا التغذية الراجعة

 دال 0.000 2.573 22.657 إجازة جامعية دكتوراه اجملاالت ككل
 دال 0.000 2.295 9.258 دراسات عليا

 دال 0.000 2.239 13.399 إجازة جامعية دراسات عليا
الدراسات العليا، )حلة  وبنيأن الفروق بني حلة اإلجازة اجلامعية، ( 02)يظهر اجلدول   
 املؤهالت تدل النتائج اليت مت التوصل إليها إىل أن ذويو . جاءت لصاحل الشهادة األعلى (والدكتوراه

باإلدارة، ومنها  العالقة والاقوانني واللوائح اليت تنظم عملهم، ذات املراجع على اطلعوا قد العليا العلمية
. يف اجلامعة موضوع االتصال اإلداري، فتكونت لديهم معارف ومهارات عن أمهيته، وعن استخدامه

إحصائية  داللة ذات اليت بينت وجود فروق( 9000عرياقات، ) واتفاقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة
( 9006مسرة، وآخرون،  أبو) العلمي، واختلفت مع دراسة املؤهل ملتغري إجابات أفراد العينة تعزى بني

 يف األكادميية األقسام لرؤساء االتصال اإلداري واقع يف إحصائيا   اليت أظهرت عدم وجود فروق دالة
اليت بينت عدم ( 9002شحادة، ) العلمي، ومع دراسة ملتغري املؤهل حلم تعزى وبيت الاقدس جامعيت

 .العلمي املؤهل ملتغري تعزى اإلداريني األكادمييني لدى االتصال أمناط يف إحصائية داللة ذات وجود فروق
بني متوسطات تاقدير ( 0.05)عند مستوى داللة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  – 9 -9 -04

العلمي،  اجلنس، األقدمية، املؤهل: )أفراد عينة البحث لدرجة جودة األداء الوظيفي تبعا  للمتغريات اآلتية
 (.طبيعة العمل
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، وأدرجت نتائج احلساب يف (t)استخدم اختبار : للتحاقق من صحة الفرضية وفق متغري اجلنس -
  (.04)اجلدول 

 04ل اجلدو 
للفروق بني إجابات أفراد عينة البحث حول درجة تاقديرهم جلودة األداء الوظيفي تبعا   (t)نتائج اختبار 
 ملتغري اجلنس 
 الاقرار (p)قيمة االحتمال احملسوبة (t) االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العينة متغري اجلنس

 27.6 105.19 68 ذكور
 دال 0.000 4.075-

 18.8 118.68 130 إناث
يتبني أن الفروق اليت ظهرت بني درجات إجابات أفراد عينة البحث حول ( 04)من قراءة اجلدول 

درجة تاقديرهم جلودة األداء الوظيفي تبعا  ملتغري اجلنس دالة وجوهرية، وتبني ذلك من قيمة االحتمال الذي 
روق جاءت لصاحل اإلناث، ورمبا وهذه الف (.0.05)، وهو أقل من قيمة مستوى الداللة (0.000)بلغ 

واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع . يعود إىل أن عدد املستجيبني جاءت أعلى لدى اإلناث من الذكور
اليت أشارت إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا  بني اجلامعات الفلسطينية ( 9006أبو ماضي، )دراسة 

 .حول معوقات تاقييم األداء تعزى إىل اجلنس
، وأدرجت نتائج احلساب يف (t)استخدم اختبار : صحة الفرضية وفق طبيعة العمل للتحاقق من -

 (. 05)اجلدول 
  05اجلدول 

للفروق بني إجابات أفراد عينة البحث حول درجة تاقديرهم جلودة األداء الوظيفي تبعا   (t)نتائج اختبار 
 ملتغري طبيعة العمل 
 الاقرار (p)قيمة االحتمال احملسوبة (t) الحنراف املعياريا املتوسط احلسايب العينة  متغري طبيعة العمل

 26.17 108.71 49 إداري
 غري دال 0.064 1.866-

 21.822 115.77 149 تدريسي
يتبني أن الفروق اليت ظهرت بني درجات إجابات أفراد عينة البحث حول ( 05)من قراءة اجلدول 

طرطوس تبعا  ملتغري طبيعة العمل هي فروق غري دالة وليست درجة تاقديرهم جلودة األداء الوظيفي يف جامعة 
، وهو أعلى من قيمة مستوى الداللة (0.074)جوهرية، وتبني ذلك من قيمة االحتمال الذي بلغ 
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ويعود ذلك إىل عدم اختالف طبيعة العمل الذي ياقوم به أعضاء اهليئة التعليمية يف جامعة (. 0.05)
إداريا  أم تدريسيا ، حيث حيرص اجلميع  أكان دة األداء الوظيفي سواءطرطوس يف تأثريه على مستوى جو 

اليت أشارت إىل ( 9006أبو ماضي، )واتفاقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة . على جناحهم يف عملهم
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلامعات الفلسطينية حول معوقات تاقييم األداء تعزى إىل نوع 

 .الوظيفة
تحليل التباين لاستخدم اختبار األحادي : تحاقق من صحة الفرضية وفق متغري الاقدم الوظيفيلل -

(ANOVA) كاآليت(07)، وأُدرجت النتائج يف اجلدول ،: 
  07جدول 

نتائج اختبار حتليل التباين للفروق بني إجابات أفراد العينة حول درجة تاقديرهم جلودة األداء الوظيفي تبعا  
 لوظيفيملتغري الاقدم ا

 الاقرار قيمة الداللة Fقيم  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 76.034 2 152.068 بني اجملموعات

 68.513 195 13359.972 داخل اجملموعات غري دال 0.332 1.11
   197 13512.040 اجملموع

لة وجوهرية بني إجابات أفراد عينة البحث يتبني عدم وجود فروق دا( 07)من خالل قراءة اجلدول 
حول درجة تاقديرهم جلودة األداء الوظيفي يف جامعة طرطوس تبعا  ملتغري الاقدم الوظيفي، إذ بلغت قيمة 

، 025)، عند درجات حرية (0.05)، وهي أكرب من قيمة مستوى الداللة البالغة (0.229)االحتمال 
 لديهم من أداء ما أفضل تاقدمي على يف اجلامعة حيرصون املنيالع إىل أن مجيع ذلك الباحثة وتعزو(. 9

اليت أشارت ( 9006أبو ماضي، )واتفاقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة . النظر سنوات خدمتهم بغض
إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلامعات الفلسطينية حول معوقات تاقييم األداء تعزى إىل 

 .متغري سنوات اخلربة
استخدم اختبار حتليل التباين األحادي : لتحاقق من صحة الفرضية وفق متغري املؤهل العلميل -

(ANOVA) كاآليت(06)، وأُدرجت النتائج يف اجلدول ،: 
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  06جدول 
نتائج اختبار حتليل التباين للفروق بني إجابات أفراد العينة حول درجة تاقديرهم جلودة األداء الوظيفي تبعا  

 العلمي ملتغري املؤهل
 الاقرار قيمة الداللة Fقيم  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 7132.523 2 14265.046 بني اجملموعات
 466.512 195 90969.828 داخل اجملموعات دال 0.000 15.22

  197 105234.874 اجملموع
ة وجوهرية بني إجابات أفراد عينة البحث يتبني وجود فروق دال( 06)من خالل قراءة اجلدول 

علمي، إذ بلغت قيمة حول درجة تاقديرهم جلودة األداء الوظيفي يف جامعة طرطوس تبعا  ملتغري املؤهل ال
، 025)، عند درجات حرية (0.05)، وهي أقل من قيمة مستوى الداللة البالغة (0.00)االحتمال 

للماقارنات البعدية، وجاءت النتائج كما هو ( Scheffe)ار وملعرفة اجتاه هذه الفروق استخدم اختب(. 9
 (: 02)موضح يف اجلدول اآليت 

  02جدول 
للفروق بني إجابات أفراد عينة البحث حول درجة تاقديرهم جلودة األداء الوظيفي ( Scheffe)نتائج اختبار 

 تبعا  ملتغري املؤهل العلمي
(I) املؤهل العلمي (J)  املتوسط  اختالف املؤهل العلمي (I-J) الاقرار قيمة االحتمال اخلطأ املعياري 

 دال 0.000 4.23903 23.44 إجازة جامعية دكتوراه
 دال 0.006 3.78063 12.178 دراسات عليا 

 دال 0.011 3.62 11.26 إجازة جامعية دراسات عليا
( يا، والدكتوراهالدراسات العل) وأن الفروق بني حلة اإلجازة اجلامعية، ( 02)يظهر اجلدول 

العليا يدركون  العلمية املؤهالت تدل النتائج اليت مت التوصل إليها أن ذويو . جاءت لصاحل الشهادة األعلى
أمهية جودة األداء الوظيفي يف اجلامعة أكثر من حلة الشهادات األدىن، فاقد يكون البعض منهم على 

داري يف اجلامعة قياسا  مبختلف اجلامعات العاملية اليت معرفة أكادميية بأمهية اجلودة، وكذلك جودة العمل اإل
اليت ( 9006أبو ماضي، )واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة . حترص على تطبيق معايري اجلودة
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أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلامعات الفلسطينية حول معوقات تاقييم األداء 
 .ميتعزى إىل متغري املؤهل العل

بني متوسطات تاقدير ( 0.05)ال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  – 2 -9 -04
أفراد عينة البحث لدرجة ممارسة االتصال اإلداري يف جامعة طرطوس وبني متوسطات تاقديراهتم لدرجة 

اري يف جامعة طرطوس لدراسة العالقة االرتباطية بني درجة ممارسة االتصال اإلد .جودة األداء الوظيفي
ودرجة جودة األداء الوظيفي، استخدم معامل االرتباط بريسون، وجاءت النتائج كما هو موضح يف 

  (.02)اجلدول 
 02جدول 

بني درجة ممارسة االتصال  معامل االرتباط بريسون وداللته لدى إجابات عينة البحث حول العالقة
 الوظيفي لدى العاملني يف اجلامعةاإلداري يف جامعة طرطوس ودرجة جودة األداء 

 الاقرار قيمة االحتمال معامل االرتباط بريسون العينة اجملال
 ممارسة االتصال اإلداري

 *دال 0.000 0.659 022
 جودة األداء الوظيفي

 .0.00عند مستوى داللة، * 

ة االتصال اإلداري يتبنيم وجود عالقة ارتباط قوية بني درجة ممارس( 02)من خالل قراءة اجلدول 
يف جامعة طرطوس ودرجة جودة األداء الوظيفي لدى العاملني يف اجلامعة، وهو ارتباط دال وجوهري، إذ 

 (.   0.05)، وهو أقل من (0.000)، ومستوى الداللة (0.659)بلغ معامل االرتباط 
انعكس ذلك  امعةاجل االتصال اإلداري يف فاعلية درجة زادت أنه كلمابوميكن تفسري هذه النتيجة 

 يف الوقت املعلومات احلصول على وسرعة التعليمات وضوح للعاملني ألن الوظيفي األداء على إجيابا  
وعند ماقارنة هذه النتيجة . املطلوبة وبالكفاءة املناسبة بالسرعة العمل جنازإالعاملني  على تسهل املناسب

اليت ( 9006مسرة، وآخرون،  أبو)ئج دراسة كل من تبني أهنا اتفاقت مع نتايمع نتائج الدراسات الساباقة، 
اجلامعة،  يف التدريس هيئة لدى أعضاء التنظيمي واالنتماء االتصال اإلداري بني إجيابية بينت وجود عالقة

مستوى األداء الوظيفي،  يفأثر إجيايب للثاقافة التنظيمية اليت بينت وجود ( 9002حممد عكاشة، )و
 يف املفتوحة الاقدس يف جامعة اإلدارية االتصاالت لنظام إجيايب وجود أثر اليت أظهرت( 9000مصلح، )و

 .األداء
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 :مقتالحات البحث – 84
 .هوأدوات اإلداري االتصال وسائل اهتمام اجلامعة بتطوير -05-0
 .توظيف إدارة اجلامعة عملية االتصال اإلداري يف اختاذ الاقرارات الصحيحة -05-9
اإلدارية والفنية لتعريفهم  مهامهم إجناز على لتساعدهم للعاملني تدريبية برامج إقامة إدارة اجلامعة -05-2

 .املطلوبة بالكفاءة
 اإلدارات مع من تفاعل العاملني اليت تزيديف اجلامعة  الرمسية وغري الرمسية االتصاالت تشجيع -05-4

 .األعلى
 الوسائل فادة منواإل االتصال يف التاقليدية الوسائل على االعتماد تاقلل اليت الالزمة التدابري اختاذ -05-5

 (.اإلدارية والفنية)هلم اعمأيف  يةلعافباملعلومات  انتاقال سرعة يف تسهم اليت يف االتصال احلديثة واألساليب
 .املستفيدين للمعلومات املتعلاقة من قبل الوصول كيفيةل رشاديا  خاصا  إتاقدمي إدارة اجلامعة دليال   -05-7
التدريبية  والدورات والنشرات الندوات خالل من منهم املطلوبة األداء مبستويات العاملني توعية -05-6

 .ذات الصلة
اإلداري وعالقته جبودة األداء الوظيفي يف  بدرجة ممارسة االتصال تتعلق إجراء دراسات -05-2

 .اجلامعات األخرى وماقارنة نتائجه بالنتائج اليت توصل إليها البحث احلايل
اإلداري وعالقته مبتغريات أخرى وماقارنة نتائجه  بدرجة ممارسة االتصال تتعلق إجراء دراسات -05-2

 .بالنتائج اليت توصل إليها البحث احلايل
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 :الرالب ة المالاظع
، عمان األردن، دار اليازودي للنشر صفية -مدرسية -اإلدارة تربوية .(9000) .براهيم، عدنان بدرياإل

 .والتوزيع
النشر،  دار :، عمان9ط .اإلنساين واالتصال العامة العالقات .(9002) .اخلليل صاحل أصبع، أبو

 . األردن
 لرؤساء األقسام اإلداري االتصال واقع قياس(: 9006) .حممد وعياد، معزوز وعالونة، حممود مسرة، أبو

 جملة. حلم وبيت الاقدس جامعيت يف التدريس هيئة أعضاء لدى التنظيمي باالنتماء وعالقته األكادميية
 .52 – 26، ص ص 9، ع2، والنفسية الرتبوية العلوم

 جوازات مدينة يف العاملني أداء على املؤثرة اإلداري االتصال معوقات .(9000) .اجمليد عبد آل الشيخ،
 .السعودية األمنية، للعلوم العربية نايف ماجستري غري منشورة، جامعة رسالة. الرياض

: ، عمانالسلوك التنظيمي والتحديات املستاقبلية يف املؤسسات الرتبوية .(9002) .نحادات، حممد حس
 .دار احلامد
 يف اإلداريني لدى العاملني اإلداري االتصال كفايات لتطوير تدرييب بناء .(9002) .اخلرايشة، عمر
، ص (0)، ع(7)النفس، م وعلم للرتبية العربية اجلامعات احتاد جملةالرمسية،  األردنية اجلامعات

 .077 – 090ص
دار : ، عمانمبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها يف الاقرن احلادي والعشرين .(9000) .الدوري، زكريا
 .اليازودي

 .، دار الغريب، الاقاهرة9، طإدارة املوارد البشرية .(0226) .السلمي، علي
 اإلداريني األكادمييني لدى تصالاال وأمناط الاقيادي السلوك أمناط بني العالقة .(9002) .رائف شحادة،
 جامعة منشورة، غري رسالة ماجستري .الفلسطينية اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من

 . فلسطني نابلس، النجاح،
 األردنية الرمسية اجلامعات يف التدريسية اهليئات أعضاء لدى الوظيفي األداء .(9000) .خالد الصرايرة،

 .720 - 700، ص ص (9، 0)، 96دمشق،  جامعة جملة .فيها األقسام رؤساء نظر وجهة من
تطبياقية  اختاذ الاقرارات حالة خدمة يف اإلداري االتصال وتاقنيات نظم دور .(9002)مصعب  طبش،

منشورة، اجلامعة اإلسالمية، غزة،  غري رسالة ماجستري غزة، قطاع يف والتعليم الرتبية وزارة على
 .فلسطني
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 األردنية يف اجلامعات األكادميية الاقيادات لدى اإلداري االتصال فاعلية .(9002) .يفتح طناش، أحد
 .902 – 020، ص ص 0، ع25م. الرتبوية العموم دراسات. الرمسية

 املفهوم وأساليب الاقياس والنماذج، –تكنولوجيا األداء البشري  .(9000) .عبد الرؤوف الدحلة، فيصل
 .األردندائرة املكتبة الوطنية : عمان

. اإلدارة املدرسية والصفية املتميزة الطريق إىل املدرسة الفعالة .(9007) .عبد العظيم حسني، سالمة
 .دار الفكر األردن: عمان

 .، دار النهضة العربية، بريوت، لبناننظريات االتصال .(9007) .العبد اهلل، مي
 .ردن، دار كنوز للمعرفة والنشر والتوزيععمان، األ إدارة املوارد البشرية، .(9007) .عبوي منري، زيد

رسالة . واقع االتصال اإلداري يف جامعة الاقدس من وجهة نظر العاملني .(9000)إمساعيل  عرياقات،
 . فلسطني الاقدس، الاقدس، منشورة، جامعة غري ماجستري

 .والتوزيع ، عمان، األردن، دار الشروق للنشراإلدارة واإلشراف الرتبوي .(9007) .علي، كرمي ناصر
جملة دراسات العلوم . األداء اإلداري يف املؤسسات العامة بني اإلقليمية والعوملة(: 9004) .العواملة، نائل
 .29 – 70، األردن، ص ص 2، ع اإلنسانية

دار : ، عماناالتصال اإلداري وأساليب الاقيادة اإلدارية يف املؤسسات الرتبوية .(9007) .عياصرة، علي
 .احلامد

معوقات االتصال اإلداري يف وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية  .(9007) .ي، انتصارالاقرش
جامعة امللك : دراسة تطبياقية على اجلهاز املركزي يف وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية)

 .سعود، السعودية
 . والتوزيع للنشر الثاقافة دار: األردن .اإلدارية الاقيادة .(9002) .نواف كنعان،

واقع االتصال اإلداري والرتبوي من وجهة نظر رؤساء االقسام العلمية يف   .(9009) .اليخ، خالد أسود
 .902 – 022، ص ص 5، م4جملة علةةوم الرتبية الرياضية، عكليات الرتبية الرياضية يف العراق، 

لعاملني يف اجلامعات الفلسطينية وسبل معوقات تاقييم أداء ا .(9006) .أبو ماضي، ماضي خالد
 .، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطنيعالجها

الاقاهرة، دار . ، دسوقاالتصال الرتبوي رؤية معاصرة(: 9004) .حممد سيد أسامة، حلمي اجلمل عباس
 .العلم للنشر
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، اجلامعة، رسالة مستوى األداء التنظيميأثر الثاقافة التنظيمية على  .(9002) .حممد عكاشة، أسعد
 .فلسطني. قسم إدارة األعمال -كلية التجارة  –ماجستري غري منشورة، اإلسالمية بغزة 

 األقسام العلمية لرؤساء اإلداري األداء لتجويد ماقرتح تصور .(9000) .مرسي، عمر ومصطفى، حممد
 .074 – 24، ص ص 42ع. والتنمية الثاقافة جملة. الشاملة اجلودة مبادئ ضوء يف

 اإلداريني نظر املوظفني من وجهة األداء يف اإلدارية االتصاالت نظام أثر .(9000) .مصلح، عطية
 .املفتوحة الاقدس جامعة. الشمال حمافظات يف الاقدس املفتوحة جامعة يف األكادمييني واملشرفني

 االبتدائية يف املدارس مديري لدى اومعوقاهت االتصال اإلداري أساليب فاعلية .(9009) .ذياب املطريف،
 .السعودية الاقرى، جامعة أم منشورة، غري ، رسالة ماجسترياملعلمني نظر وجهة من املكرمة مكة مدينة

دار : ، عماناإلدارة املدرسية يف ضوء الفكر اإلداري املعاصر .(9006) .املعايطة، عبد العزيز عطا اهلل
 .احلامد

دار : عمان أساليب البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، .(9006) .املغريب، كامل حممد
 . الثاقافة

مركز  -مهارات إدارة األداء معايري وتطبياقات اجلودة يف األداء .(9002) .هالل، حممد عبد الغين حسن
 .تطوير األداء والتنمية، مصر اجلديدة

الصادر عن  /7رقم/قانون تنظيم اجلامعات  .(9007) .وزارة التعليم العايل يف اجلمهورية العربية السورية
 .وزارة التعليم العايل: دمشق/. 4/0/9007رئاسة اجلمهورية تاريخ 
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