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   ∗عمر حممد عبد اهللا اخلرابشة. د

  א
 الرمسيـة،  األردنية اجلامعات يف املتبعة اإلدارية االتصاالت عملية واقع هدف البحث إىل تعرفي
 هلـا  اجلامعـات  هـذه  يف اإلداريني ممارسة مدى وبيان االتصال بكفايات قائمة تصميم خالل من
 بناءو لكفايات االتصال اإلداري اإلداريني ممارسة درجة ضوء يف تدريبية حاجات إىل قائمة التوصلو

 .الفعلية التدريبية احلاجات ضوء يف تدرييب برنامج
 عددهم بلغ وقد األوىل اجلامعية الدرجة محلة نم اإلداريني العاملني من ثـالبح عـجمتم تكون

 عشـوائية  طبقية ةعين تاختريو .الرمسية األردنية اجلامعات على موزعني وموظفة موظفاً) 1470(
  .ةوموظف موظفاً) 443(بلغ جمموعها  الدراسة جمتمع من) ٪30( نسبة تشكل

 لتقدير معياراً) ٪60(ن مئوي وبوز) 3(والبالغ  الفرضي املتوسط احلسايب املرجح الباحث اعتمد
 .البحث عينة نظر وجهة من املمارسة درجة

 حتديـد  املئوي يف ووزنه أقل من املتوسط الفرضي على حصلت اليت الكفايات الباحث اعتمد
 احلاجات قائمة مفردات ية وحولتالرمس األردنية اجلامعات يف اإلداريني للموظفني التدريبية احلاجات
 وفعالياتـه  ومفرداتـه  التدرييب الربنامج موضوعات ضوئها يف أعدتو أهداف ةإىل صيغ التدريبية
  .حمتواه صدق من للتأكد واألردن العراق يف واملختصني اخلرباء جمموعة على وعرض

 : اآلتية إىل النتائج البحث توصل
 ردنيـة األ اجلامعـات  يف العاملني ممارسة ملدى املئوي والوزن املتوسط احلسايب املرجح بلغ -1
 .التوايل على) ٪69.44(و) 3.47(مجيعها  ااالت مستوى على الرمسية
مـن   إدارية كفاية) 44(ممارستها  يف ضعفا النتائج تظهر مل اليت اإلدارية الكفايات عدد بلغ -2
 .كفاية) 56(أصل 
 وبنسـبة  كفاية) 12(يف  لهاك ااالت مستوى على الكلي الكفائي النقص يكون وعليه -3
 .الرمسية األردنية اجلامعات يف العاملني للموظفني التدريبية احلاجات مثلت) ٪21.43(ها قدر

  .الكفايات هلذه العاملني ممارسة درجة لتطوير تدرييب برنامج بناء ضرورة يعين الذي األمر

                                           
 .األردن –جامعة البلقاء التطبيقية  –كلية األمرية عالية اجلامعية   ∗
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  المقدمة واإلطار النظري للدراسة -1
ة، والعلمية للمجتمـع، وهـذا   يؤدي التعليم العايل دوراً مهماً يف إعداد املالكات الفني

ن االتصال من العمليات الرئيسـة يف  كاا ملو. يساعد على حتقيق أهداف التربية وسياساا
اإلدارة، وال غىن للعمليات اإلدارية عنه يف حتقيق أهدافها، واملساعدة يف حتقيق األهـداف  

بكفايـة وفعاليـة    هذه العمليـة  تنفذن من الضرورة مبكان أن كاالعامة للتنظيم بالنتيجة، 
  . للتوصل إىل أداء سليم وجيد

تعد اجلامعات مصدراً رئيساً من مصادر رفد اتمع بالكفـاءات البشـرية القـادرة،    و
عنـد   متكنـه يتلقى الطالب فيها معلومات نظريةً، وتطبيقات عملية،  إذواملؤهلة خلدمته، 

  .القيام مبتطلبات الوظيفة اليت يشغلها بنجاح منخترجه 
، ناجحةأنّ عملية يئة املالكات البشرية يف اجلامعات تتطلب هيئة تدريسية يف ال شك و

  .، لينعكس ذلك بالنتيجة وبالضرورة على خمرجات اجلامعةمؤهلةوهيئة إدارية 
ال يقل العاملون اإلداريون يف اجلامعات األردنية الرمسية أمهيةً عن غريهـم، ويعـدون   و

امعة، األمر الذي يلقي عليهم مسؤوليةً كبريةً تتطلـب منـهم   عنصراً رئيساً من عناصر اجل
  .امتالك كفايات إدارية رئيسة تؤهلهم ألداء رسالتهم، ورسالة اجلامعة على الوجه األكمل

 ، ومفيـد الناجحة دوماً إىل تدريب أعضائها على كل جديد لتربويةتسعى التنظيمات او
جيابية، واملهارات املتوافرة لـديهم، وتطويرهـا،   تعزيز السلوكيات اإلليف العمل اإلداري، 

 ،عاليـة  إىل درجة أداٍء وصوالًوالقضاء ما أمكن على جوانب الضعف، والقصور لديهم، 
واإلدارة , عموماً املختصون أمهية االتصاالت ودورها الفعال يف اإلدارة ومن هنا أكد

رية، وتباعـد املسـافات   ، وال سيما بعد ظهور التنظيمات الكبالتربوية بوجه خاصٍ
االجتماعية بني اإلدارة من جهة، أخـرى،   واألفراد العاملني يف التنظيمات من جهة

، وهنا تتجلى أمهية االتصاالت اإلدارية وتعدد املستويات اإلدارية يف التنظيم الواحد،
ال للقدرة على االتص أنّ القائد عندما يكون ممتلكاً )Perry M. Smith( بريي مسيثيرى 

ـ  بطريقـة  تكـون  ،ن االتصاالت مع قمة اهليكل التنظيمي وقاعدتهإف ،باآلخرين ، ةمفهوم
فيمكنه استمالة الناس، والتأثري فيهم، وإذا  وهلا معىن، وإذا كان القائد متكلّما جيداً رةومؤثّ

ـ ابدة مما ينعكس إجييستطيع تقبل اآلراء والنقد، واستالم التغذية املرت جيداً كان مستمعاً اً ي
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   ).19: 1989مسيث، (على أداء املنظمة 

تتعرف من  إذ ،لإلدارة يف تغيري سلوك األفراد العاملني مساعدةً تعد االتصاالت وسيلةًو
قدرام، وإمكانام وتضمن استقبال رسالتها، وفهم مضموا مما يعمل علـى   إىلخالهلا 

زويلف والعضايلة، (ترمجتها يف رسالتها يتفق ورغبات اإلدارة اليت  تغيرياًتغيري سلوك األفراد 
 وعقالنيـة  رشيدة يف اختاذ قرارات مهمةً وتعد االتصاالت الفعالة وسيلةً ،)281: 1996

أو يشوا نقص يـؤدي إىل عـدم    أو مشوشةً ويف وقتها، إذ إن وصول املعلومات متأخرةً
  .وتأخري تنفيذه ،وضعفه ،تكامل مقومات القرار اإلداري

من أجل بناء  ،ب التقنية العالية اليت يشهدها عصرنا مستوى عالياً من االتصالتتطلكما 
تنظيمات ذات ثقة يشترط لنجاح نظام تقومي األداء كما  ).34: 1996الكساسبة، ( عالية

ن املشاركة إبني الرئيس واملرؤوس، و صرحية ، واتصاالتمباشرة وجود عالقة يف أي تنظيمٍ
تشجيع العاملني  ، فضالً عن أنّ)279: 1994طعامنة، (ي حمور النجاح الفعلية بينهما ه

ـ إعلى طرح األفكار، والنقاش احلر، واالهتمام بآراء اآلخرين، واالعتـراف ب  هم يف ماهس
اإلجناز، وإجياد قنوات مناسبة من االتصال، تسمح بالتعبري عن األفكار ومناقشتها،  وسريعة

  ).168: 2000املعاين، (يقلل من عوائقه قد يساعد على تنمية اإلبداع و
، ويبعد التشـويش  وحرية وسهولة ،ويساعد االتصال الفعال على نقل املعلومات بيسرٍ

وصـراحته،   وصـدقه،  ة االتصال بدرجة انفتاح نظام االتصال،يوتتأثر كفا. واإلشاعات
بة يف الوقت املناسب وباختيار الوسيلة املناسبة للسلوك االتصايل، وتوصيل املعلومات املرغو

  ).129-128: 1999 اللوزي،(
 اومربرا قفاوالتعبري عن املو ،ونقل األفكار واملعاين ،للقدرة على االتصالكما أنّ 

على التعـبري الواضـح، والعـرض     سري املفاوضات، فاملفاوض الفعال قادر يفأثرها 
 ،لقدرة علـى التعـبري  وإقناع اآلخرين بوجهة النظر املطروحة، وال تنحصر ا ،السليم

االتصال اللفظي، بل متتد إىل غريها من أنواع االتصاالت غـري اللفظيـة   ب ،واالتصال
  ).160: 1986الدهان، (

يف بيان أمهية االتصال، ) Peter F. Drucker(بيتر دراكر  ر عامل اإلدارة األمريكيذكيو
خمتلفي املهارات،  ن أناسٍم تتكون كل مؤسسة: "أعضاء التنظيم فيقول والفهم املتبادل بني
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بناؤها على االتصـال،   جيبخمتلفة من العمل، وهلذا السبب  واملعرفة، يقومون بأداء أنواعٍ
فيما يهدف إىل إجنـازه، وأن   ر ملياًفيها أن يفكّ وعلى املسؤولية الفردية، وعلى كل عضوٍ
يتأكّد أنّ اآلخرين يفهمون ذلك ويؤيفيمـا هـو    ر ملياًكّأن يف أيضاً دونه، وعلى كل فرد

أمن اآلخرين، و مطلوب90: 1997كر،ادر( منهم ن يتأكّد أنّ اآلخرين يعرفون ما هو متوقع.(  
كلّمـا تزايـد االهتمـام    فتبادل املعلومات، وتداوهلا االتصال أمهية تظهر احلاجة إىل و

ات اخلـاص  نظام املعلوماحتاج باألنظمة املساندة للسياسة االقتصادية، والختاذ القرارات، 
عن املوارد الطبيعية املتاحة، والتقنيات والقـوى العاملـة    بإدارة املوارد الطبيعية إىل بيانات

  ).88: 1994ساملونا، (
، واشتراك اجلميع يف جيدة توفري قنوات اتصالٍ: على اًكبري تركيزاًاإلدارة التربوية  وتركّز

 وأسلوب حيـاة  ها طريقةٌلدميقراطية على أنوالنظر إىل ا اختاذ القرار، واحترام رأي األغلبية،
جلماعات، واوكلّما زادت وسائل االتصال بني الناس ). 149: 1989هندي وآخرون، (

ع ذلك على ترقي األفرادشج، 1997الرشدان وجعنيين، (م االجتماعي مهم يف السلّوتقد :
46 – 47.(  
في للمرؤوسني، وتوجيه جهودهم يف السلوك الوظي فعالة، ومؤثرةً تعد االتصاالت أداةًو

يتعرف الرؤساء حاجات مرؤوسيهم، وأهـدافهم،  ليف األداء، وتعزيز انتمائهم إىل التنظيم، 
 بارنـارد  ويرى). 2: 1986القيسي،(وردود الفعل لديهم جتاه أهداف التنظيم وسياساته 

Barnard)(  ا السلطة من القبول تتعلق مبدى تفهـم ا ملرؤوسـني  أنّ الدرجة اليت حتظى
مع أهداف التنظـيم،   هم، ومدى اعتبارهم االتصال متمشياًيلالتصاالت الصادرة من مدير

، )207: 1965بارنـارد، (ومدى مسايرة االتصال للحاجات الشخصية للمرؤوسـني  
ضعف التواصل أكثر من أي سبب آخـر، وافتـراض    إىلفشل كثري من القرارات ويعزى 

 ميزاا واضحة لدرجة انه ال يلزم سوى إعالم اآلخرين ـا املديرين بأنّ فضائل قرارام و
  ).173: 1998باركر، (

وقد عقد يف الوطن العريب العديد من املؤمترات، والندوات، واحللقات النقاشـية الـيت   
خرجت بتوصيات ا تفعيل العملية االتصالية، وتطويرها لتحقق التنظيمـات   عديدةمن شأ

ـ ، أوصى املؤمتر العريب األوسهولةو اإلدارية أهدافها بيسرٍ دريب اإلداري املنعقـد يف  ل للت
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تبادل املعلومات، واخلربات، والنشاطات التدريبيـة بـني   "ع يف بالتوس 1976تونس عام 

املنظمة العربية ( ،معاهد التدريب املتخصصة يف األقطار العربية، واملنظمات العربية والدولية
  ).41: 1981للعلوم اإلدارية، 

وتأكيداً ألمهية التدريب واالتصال يف العملية التربوية فقد خرج املـؤمتر الـوطين األول   
: 1988رسالة املعلم، (بتوصيات عدة منها  1987للتطوير التربوي املنعقد يف عمان عام 

100 – 101 :(  
  : االهتمام بتنمية قدرات املدير من خالل -1

  .قبل تسلمهم مهام أعماهلمعقد برامج تدريبية للمديرين اجلدد  - أ  
إتاحة فرصة النمو املهين للمديرين بإحلاقهم بربامج تدريبيـة إداريـة تلـيب     -ب 

  .احلاجات العملية والعلمية هلم
ااالت ليكون خمتلف توثيق االتصال بني املدرسة واتمع، واملؤسسات الرمسية يف  -2

  .التخطيط والتنفيذ مشتركاً
للتدرب على وسـائل االتصـال،    كبرية ود حاجةأثبتت الدراسات وجوقد 

ومهارة اإلصغاء واحلوار الفعال، ووسـائل التكنولوجيـا احلديثـة يف اإلدارة،    
عام لدى اإلداريني يف اجلامعـات األردنيـة    واملهارات املتعلقة باالتصال بشكلٍ

 ).87-86: 1991،الزعيب(الرمسية 
 يفريب اإلداري لرؤسـاء األقسـام   وجود نقص كبري يف التـد كما اثبتت الدراسات 

الوظائف اإلدارية، وأنّ التدريب الذي جرى هلم كان يركز على املهارات التقليدية أكثـر  
واالتصال وظيفـة   )284: 1996محامي وعبد احلليم،( من تركيزه على املهارات احلديثة

ستمر على كل إدارية تتصف بالديناميكية، والتجدد املستمر مما يستدعي ضرورة التدريب امل
  .جديد يف ميدان االتصال اإلداري

  
  مشكلة البحث  -2
  : ما يأيت ن مشكلة البحث يفمكت

اجلهل مبدى توافر كفايات االتصال اإلداري لـدى العـاملني اإلداريـني يف     -2-1
اجلامعات األردنية الرمسية، وعدم معرفة حاجام التدريبية يف هذا اال، وبالتايل بالربنامج 



  عمر الخرابشة. د ..………….................................تدريبي لتطوير كفايات االتصال اإلداري  بناء برنامج
  

  

  

 

 

  .رييب املناسبالتد
قلة املعلومات املتوافرة حول كفايات االتصال اإلداري لدى العاملني اإلداريني  -2-2

يف اجلامعات األردنية الرمسية، وافتقار املتوافر منها إىل الدقة املطلوبة، وعدم معرفة احلاجات 
كفايـام غـري   التدريبية للعاملني يف هذا اال، أو وجود برنامجٍ تدرييبٍ مناسبٍ لتنميـة  

  .املتوافرة، أو اليت يشعرون أنّ لديهم ضعفاً يف ممارستها
ويف ضوء ما سبق رأى الباحث رصد الواقع املتعلق مبمارسـة العـاملني اإلداريـني يف    

  : الرمسية للتعرف إىل حقيقته من حيث األردنيةاجلامعات 
 ،ة إىل مسـتقبلها تضمن سرعة وصول الرسال كافية وتقنيات قلة توافر وسائل اتصالٍ .1
عليها، فضالً عن أنّ انشغال القيـادات   اًإجراء إداري يتخذبعد أن  ،آخر نقلها إىل مستقبلٍو

 .يف إجناز املعامالت اإلدارية يؤدي يف بعض األوقات إىل تأخريٍ
عدم حتقيق االجتماعات اليت تعقد الفعالية والكفاية املتوقعتني منها، بسبب غيـاب   .2

أو توزيعه علـى األعضـاء يف    ،وعدم كتابة حمضر االجتماع عضها،يف ب جدول األعمال
 .متابعتها وأ اوعدم تنفيذ قرارا ،بعضها اآلخر

طـالع املسـؤولني   إاملركزية وغياب التفويض يف التعامل مع املستجدات، وضرورة  .3
 .إىل القسم املعين ليتخذ عليها اإلجراء الالزم القبل أن حت على كل معاملة مسبقاً
 وإما بسـبب ما بسبب حجب املعلومات، إتصل املعلومات كما هي للمسؤول، ال  .4

 .آخر لسببٍوإما حتريفها، وتشويهها 
، وتقدميها خمتصـرةً  عدم تضمني التقارير املرفوعة للرؤساء جلوانب املوضوع مجيعها .5

حبجة ضغط الوقت، وعدم امتالكهم الوقت الكايف لالطالع على تفصيالت قد تكون غري 
 من وجهة نظرهممهمة. 
 
 أهمية البحث -3

تكمن أمهية البحث يف أنه إذا ما مت تعرف درجة ممارسة العاملني اإلداريني يف اجلامعات 
األردنية الرمسية لكفايات االتصال اإلداري وتعرف حاجام التدريبية يف هذا اال وبنـاء  

ط الضعف وتالفيها، وبالنتيجـة  برنامجٍ تدرييبٍ  لتطويرها األمر الذي يسهم يف معاجلة نقا
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  . سرعةً يف اإلجناز، وتطوير يف األداء، وتوفري يف التكاليف

وتبدو أمهية وجود نظام اتصاالت فعال يف اجلامعات األردنية الرمسية يف حتقيق رسالة كل 
، إدارية مؤسسة كلمن األداء، ألنّ جناح  عالية وأهدافها بغرض الوصول إىل درجة جامعة،
يعتمد على وصول القرارات، والرسائل اإلدارية يف الوقت املناسب مع الوضوح يف  بويةوتر

  .احملتوى، وقابلية التنفيذ وشرعيته
كما أن قلة إملام املديرين ورؤساء األقسام اإلدارية بطرائق االتصال احلديثة ووسائله، 

كبرية للتدرب على  وقلة إدراكهم أمهية االتصال يف تنفيذ أعماهلم وجناحها أوجد حاجةً
وسائل االتصال، ووسائل التكنولوجيا احلديثة يف اإلدارة، واملهارات املتعلقة بكفايات 

  .االتصال اإلداري لدى العاملني اإلداريني يف اجلامعات األردنية الرمسية
 فعليـة  االتصال اإلداري القيـام بدراسـة   لتطوير كفايات تدرييبٍ ويتطلب بناء برنامجٍ

يساعد تقدير هذه احلاجات اإلدارة  إذتعرف احلاجات التدريبية الفعلية للعاملني، و للواقع،
على حتديد نوع التدريب املناسب، والفئة املستهدفة منه، فضالً عن حتديد أهداف الربنامج 

  .، واملهارات املطلوب إكساا للعاملنيومفرداته التدرييب
  
  أهداف البحث -4

االتصـال اإلداري للعـاملني يف    كفاياتامج تدرييب لتطوير يهدف البحث إىل بناء برن
اجلامعات األردنية الرمسية، لكي حتقق االتصاالت اإلدارية الكفاية والفعالية املتوقعتني منـها  

  :ذلك من خالل ويكون
4-1- ف واقع العملية االتصالية املتبعة يف اجلامعات األردنية الرمسية، وبيان مـدى  تعر

  .لكفايات اإلدارية الالزمة يف عملهملريني ممارسة اإلدا
4-2- التوصوذلك يف  إلداريون فيها إىل تدريب وتطوير،حيتاج ا ل إىل قائمة كفايات

   .اضوء درجة ممارستهم هل
االتصـال   يـدان بناء برنامج تدرييب مبين على قائمة احلاجات التدريبيـة يف م  -4-3

  .عات األردنية الرمسيةيف اجلام اإلداريني اإلداري بني العاملني
 
  أسئلة البحث -5
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ما كفايات االتصال اإلداري املتوافرة لدى العاملني اإلداريـني يف اجلامعـات    -5-1
  .األردنية الرمسية

ما كفايات االتصال اإلداري اليت حيتاج العـاملون اإلداريـون يف اجلامعـات     -5-2
  .األردنية الرمسية إىل التدرب عليها

لربنامج التدرييب الذي يعاجل النقص احلاصل يف كفايات االتصـال  ما مفردات ا -5-3
  . اإلداري لدى العاملني اإلداريني يف اجلامعات األردنية الرمسية

  
  البحث مصطلحات -6
  :نهام تعددت تعريفات الربنامج التدرييب نذكر: البرنامج التدريبي -6-1
إىل تطوير معارف املتـدربني،  واملخططة، اليت دف  ،جمموعة من النشاطات املنظمة" 

موخربام، ورفع كفـاء م، واجتاهام اإلنتاجيـة،  ا، واليت تساعدهم على جتديد معلوما
  . )Good, 1973: 294(" وحل مشكالم وتطوير أدائهم يف عملهم

جمموعة اخلربات التدريبية املخططة لتحقيق النمو املهين لدى املـديرين، واملـديرات،   " 
على اكتساب املعارف، واملهارات، واالجتاهات اإلدارية املعاصـرة، ويشـتمل   ملساعدم 

األهداف التدريبية، واملوضوعات التدريبية، واسـتراتيجيات التـدريب املالئمـة،    : على
  ). 20: 1993طرخان، ( "واستراتيجيات التقومي املالئمة

 ومهـارات  اتجمموعـة نشـاط  : اإلجرائي للربنامج التدرييب فهوالباحث أما تعريف 
وخربات ـدف    ومعارف إدارية تقدم للموظفني اإلداريني يف اجلامعات األردنية الرمسيـة

  .ومنظمٍ مدروسٍ علميٍ تطوير أدائهم وخربام يف جمال االتصال اإلداري ووفق أسلوبٍ
لغرض الوصول إىل تعريف إجرائي لالتصال اإلداري يرى : االتصال اإلداري -6-2

عملية تبـادل للمعلومـات،   " :ن املفيد استعراض التعريفات اآلتية لالتصالالباحث أنّ م
القريـويت  ( "واألفكار، واحلقائق، حىت االنفعاالت بني العاملني على اختالف مسـتويام 

  ).208: 1993وزويلف، 
عملية تبادل املعلومات بني إدارات، وأقسام املنظمة، ومجهورها اخلـارجي،  "

العمـار والعسـكر   (" من اجل حتقيق أهـداف معينـة  من منظمات، وأفراد، 
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  ).21: 1995مسري، واأل
لتبادل فكرة، أو ) شخصني أو مجاعتني أو جمتمعني(عملية تفاعل مشتركة بني طرفني، "

  ).14: 1996سالمة، (" خربة معينة، عن طريق وسيلة
يت تنتقل عـن  اإلجراء الذي يتم عربه تبادل الفهم بني الكائنات البشرية، أو الوسيلة ال"

: 1997الطويل، (" آخر، أو من مجاعة إىل أخرى ىلإطريقها املعاين، واألفكار من إنسان 
225 – 226.(  
"  عملية مستمرة تتضمن قيام أحد األطراف بتحويل أفكار، ومعلومات معينـة إىل رسـالة 

24: 1998ماهر، (" إىل الطرف اآلخر تنقل من خالل وسيلة اتصالٍ شفوية، أو مكتوبة.(  
عملية يقوم ا الشخص بنقل رسالة حتمل املعلومـات، أو اآلراء، أو االجتاهـات، أو   "

املشاعر إىل اآلخرين هلدف ما، يف موقف ما، عن طريق الرموز بغض النظـر عمـا قـد    
  ).13: 1998أبو إصبع، (" يعترضها من تشويش

لكي  )عادة رموز لغوية( منبهات،) أو القائم باالتصال(العملية اليت ينقل مبقتضاها الفرد "
ويعدل سلوكهم وذلك بتثبيت بعض املفاهيم، ) مستقبل الرسالة(تؤثر يف األفراد اآلخرين، 

  ).319: 1999فهد وكنجو، (" تنعكس على سلوكهملأو تعديلها، 
رسالة، ويستجيب ) املرسل(جهة ما  أوعملية التفاعل اليت حتدث عندما حيول شخص " 

  ).311: 2004القريويت، " (بشكل يرضي املرسل) املستقبل(هلا طرف آخر 
 وليس عليهم ،لتسهيل العالقات اإلرشادية ،على املرشدين أن يطوروها مهارة رئيسة" 

 & Shertzer)(" بل أيضاً القدرة على إيصال الفهـم لألشـخاص   ،فقط فهم املسترشدين
Stone,1981: 184.  

  ).Broadwell , 1990: 38("كفء إيصال الرسالة إىل اهلدف الصحيح، بأسلوبٍ"
 :(59" ن نقل املعلومات، والتفاهم بني األفرادعوسيلة ذات اجتاهني، أو سبيلني، تنتج "

Kossen, 1991.(  
" عملية نقل املعلومات من جهة إىل أخرى، بواسطـة استعمــال الرمـوز  "

263):.(Higgins , 1991  
أو  ،من خالل الكتابة مباشرٍ ما بشكلٍإ ا،خر واستقباهلآ إىل من شخصٍ،إرسال اإلشارة"
، اهلاتف:مثل، من خالل التكنولوجيا غري مباشرٍ بشكلٍ ، وإماغري املنطوقة أو اللغة ،الكالم
  Hackett , 1992):.161( "واحلاسوب، والتلفاز
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" وتؤسـس فهمـاً مشـتركاً    العملية الـيت تتبـادل الكيانـات ـا املعلومـات،     "
177).:(Schermerhorn, et.al,1995   
   .De Cenzo & Robbins , 1996) (445 :" عملية نقل املعاين، وفهمها"
   Robbins , 1998). (312 :"خطوات نقل املعاين بني مرسل ومستقبل، ينجم عنها تفهم هلذه املعاين"

مـن خالهلـا    تتبـادل عملية تفاعل، : ويعرف الباحث االتصال اإلداري إجرائيا بأنه
لني يف اجلامعات األردنية الرمسية الذين تضـمنتهم حـدود   املعلومات، واألفكار بني العام

خرى ذات العالقة من اتمع اخلارجي من األالبحث من جهة، ودوائرهم، أو الدوائر 
جهة دف الوصول إىل حالة ،من الفهم املتبادل بني املرسل واملستقبل، وحتقيق  أخرى

أهداف حمددةسلوك، أو ترسيخ بعض املفاهيم، أو يف ال ، مثل تعديلٍمسبقاً ، ومرسومة
  .معني القيام بعملٍ

 وهم كل من يشغل وظيفـةً : العاملون في الجامعات األردنية الرسمية -6-3
درجـة البكـالوريوس أو    وحاصـل علـى  اجلامعات األردنية الرمسية،  إحدى، يف إداريةً

  .دنية الرمسيةمن سجالت اجلامعات األر يف أيٍ ، وامسه مسجلٌختصصٍ الليسانس، يف أيٍ
اجلامعـة   األردنيـة عرف قانون اجلامعـات  : الجامعات األردنية الرسمية -6-4
قـانون اجلامعـات   (" مؤسسة وطنية للتعليم العايل والبحث العلمي، ذات نفعٍ عامٍ:"بأنها

  ).4وتعديالته، املادة  1987لسنة  29األردنية رقم 
ن غريه، وكفى فالنا حفظـه مـن   استغىن به ع" :وتعين لغوياً كفاه: الكفاية -6-5
وكفاية من الفعل كفى، مبعىن كفاه مؤونتـه،   ).538: 1986جممع اللغة العربية،(“كيده

الـرازي،  (وكفاه الشيء أي اكتفى به، ورجل كاف وكفي أي سامل وسليم . أي يكفيه
، واكتفـى  استغىن به عن غريه، فهو كـاف "وكفاه الشيء كفاية أي  ).240: 1986
  ). 793: 1989م الوسيط، مصطفى وآخرون، املعج(" تغىن به وقنعاس: بالشيء

مجيع املعارف واملهارات، والقدرات، واالجتاهات املتعلقـة بوظـائف اإلداري، الـيت    "
    ). 29: 1995الدليمي، ( "يفترض أن يؤديها إلمتام عمله على أحسن وجه

رور يف برنـامج  جممل السلوك الذي يتضمن املعارف واملهارات األدائية، بعد امل"
تعلم حمدد يعكس أثره على األداء والتحصيل املعريف ويقـاس مـن خـالل أدوات    

  ). 13: 1998، جامل( "القياس
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القدرة على تطبيق املبادئ والتقنيات ألداء عمل معني بكفاءة وفعالية يف ضوء ما ميتلكه "

  ).10: 2000التميمي، ( "الفرد من معارف ومهارات واجتاهات
 & Houston( "باملهمة، أو امتالك املعرفة املطلوبـة، واملهـارات والقـدرات   الوفاء "

Howsam , 1972: 3.(  
  

ا إجرائياً اإلدارية ف الباحث الكفايةويعرجمموعة املعلومات، واملهارات، : بأ
من اجلامعات األردنية الرمسية، لكي يؤدي  واالجتاهات، اليت ميتلكها املوظف اإلداري يف أيٍ

من اإلتقان، على أن تنعكس هذه املعلومات، واملهارات، واالجتاهات، على  درجةعمله ب
  . للمالحظة والقياس قابلٍ سلوكيٍ فعلٍ

هو وسيلةٌ إحصائيةٌ تستخدم يف إجياد : المتوسط الحسابي المرجح -6-6
املتوسط احلسايب عندما يكون لدى الباحث جمموعة من العينات متباينة يف أحجامها، 

سطات احلسابية لكل عينة معروفة، ويريد الباحث استخراج املتوسط احلسايب واملتو
واحدة للمجموعة كوحدة.  

  
  حدود البحث -7

على العاملني اإلداريني يف اجلامعات األردنية الرمسية من محلـة الدرجـة   البحث  اقتصر
   .م1999/2000اجلامعية األوىل خالل العام اجلامعي 

  
  سابقةالدراسات ال -8
  عربيةالدراسات ال -8-1 
دف إىل الكشف عن احلاجات التدريبية، ملديري الدوائر، و) 1991الزعيب،(دراسة  -

ورؤساء األقسام اإلدارية، يف اجلامعات األردنية، من وجهة نظـرهم، وتعـرف الـربامج    
كانت أما أبرز نتائج دراستها، ف.ها خالل عملهم يف هذه اجلامعاتفيالتدريبية اليت اشتركوا 

أنّ جمال مهارة االتصاالت، قد احتل املرتبة اخلامسة، حبصوله على متوسط حسايب مسـاوٍ  
للمتوسط الذي حصل عليه جمال الرقابة وتقييم األداء، مما يعين وجود حاجة للتدرب  كبرية

على وسائل االتصال، ومهارة اإلصغاء، واحلوار الفعال، ووسائل التكنولوجيا احلديثـة يف  
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  ).87-86: 1991الزعيب،(ارة، وإىل املهارات املتعلقة باالتصاالت بشكلٍ عام اإلد
ف آراء أعضاء هيئة التـدريس يف اجلامعـة   دف إىل تعرو) 1995مرقة، (دراسة  -

أنّ  إىلوتوصـلت  .األردنية، حنو املمارسات اإلدارية الس األقسام األكادميية يف اجلامعـة 
، وتشري إىل درجـة رأيٍ  )64.4(جمال االتصاالت كانت  يفالنسبة املئوية لدرجات الرأي 

متوسطة، وعزت الباحثة هذه الدرجة املتوسطة إىل اعتقاد رئيس القسـم وأعضـائه بـأنّ    
االتصاالت عمليةٌ ديناميكيةٌ، حترك عناصر العملية اإلدارية مجيعها، وتربطها ببعضـها وال  

  ).81: 1995مرقة، (ميكن االستغناء عنها 
دف إىل حتديد احلاجات التدريبية، ملديري اإلدارات، ورؤسـاء  و) 1996مفتاح،(ة دراس - 

 حاجـة وكانت أبرز نتائج حبثه فيما يتعلق باالتصال، وجـود  . األقسام اإلدارية يف اجلامعات الليبية
لتدريب على معظم مهارات هذا اال، وعزا  اىلإكبرية لدى اإلداريني، ورؤساء األقسام اإلدارية، 

ـ الباحث سبب ذلك إىل قلة إملام مديري اإلدارات، ورؤساء األقسام اإلداريـة بطر  ق االتصـال  ائ
احلديث، ووسائله، ونقص خربم، واطالعهم، يف هذا اال، أو عدم إدراكهم ألمهية االتصال، يف 

  ).84: 1996مفتاح، (تنفيذ األعمال املختلفة وإجنازها 
دف إىل حتديـد اخلصـائص الشخصـية    و) 1996محامي وعبد احلليم، (دراسة  -

حول املهارات  للقيادات العلمية يف اجلامعات األردنية، ودراسة وجهة نظر رؤساء األقسام،
الرئيسة اليت حيتاجون إليها يف إدارة أقسامهم، ودراسة اخلصائص املؤثرة يف حتديـد أمهيـة   

يف التدريب اإلداري لرؤساء ، كبريٍ وجود نقصٍإىل توصلت ، واملهارات، والصفات القيادية
ـ ) ٪65(ن إ إذاألقسام،  دورة تدريبيـة، يف   ةمن رؤساء األقسام العلمية مل يشتركوا يف أي

ااالت اإلدارية وأمجع أفراد العينة على أمهية املهارات اإلدارية، ومهارات اختـاذ القـرار   
القسم باملهارات اإلدارية، لرؤساء األقسام، وأنّ التدريب اإلداري حيقق زيادة اهتمام رئيس 

وأنّ التدريب الذي جرى لرؤساء األقسام كان يركز على املهارات التقليدية، أكثـر مـن   
  ).284: 1996محامي وعبد احلليم، (تركيزه على املهارات احلديثة 

دف إىل تعرف واقع االتصاالت يف مؤسسات األردن و) 1999 اللوزي،(دراسة   -
احتالل جمال انفتـاح   :وكانت أبرز نتائج دراسته، العاملون فيهااحلكومية، كما يتصورها 

مجال الـتالؤم مـع   فة االتصال، ينظام االتصال، وصدقه، وصراحته، املرتبة األوىل يف كفا
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مجال اختيار الوسيلة املناسبة للسلوك االتصايل، وأخرياً جمال توصـيل  فالتوقعات واآلمال، 

 ).129-128: 1999ي، اللوز(املعلومات يف الوقت املناسب 
  جنبيةاألدراسات ال -8-2
تكنولوجيات  و دف إىل حبث دور التعليم العايلو (Lowenthal,1998) لونثال دراسة 

 تكونت عينة البحث من مثاين، التعليم العايل يف املستقبل يفثر األخرية أاالتصال يف العوملة، و
واملؤسسية، وتكنولوجيا االتصـال،   رؤساء جامعات، وتوصلت الدراسة إىل أنّ املعلومات،

تتكفل بالعوملة، وأنّ تكنولوجيا االتصال اجلديدة ستكون حامسة للعوملة، املرتبطة بفـرصٍ  
  .(Lowenthal,1998: 308)أكرب يف جماالت التعاون األكادميي، والتسويق عن بعد 

ملؤسسـات  تقييم حالة التعليم االتصـايل يف ا  ىلإدف الدراسة  (Hunt,1999)دراسة  
وقد استخدم الباحث طريقة البحث الوصفية، واملسـح،  .املرتبطة بالكنيسة، للتعليم العايل

وحتليل احملتوى، واملقابالت مع العاملني يف أقسام االتصاالت يف الكليـات، واجلامعـات   
وتوصلت الدراسة إىل أنّ حالة التعليم االتصايل يف الكليات، واجلامعات ، املرتبطة بالكنيسة

  .Hunt, 1999) :(330 ملرتبطة بالكنيسة، عكست تنوعاً كبرياً يف الربامج واملساقاتا
  مناقشة الدراسات السابقة -8-3

يستعرض الباحث يف هذه املناقشة أوجه التشابه، واالختالف بني الدراسات السـابقة،  
  :والدراسة احلالية

، "1999اللوزي " فقد اتفق أحد أهداف هذه الدراسة مع دراسة: فمن حيث األهداف
 :يتواتفقت مع دراس.وهو تعرف واقع االتصاالت يف املؤسسة، كما يتصورها العاملون فيها

يف الكشف عن احلاجات التدريبيـة للمـوظفني يف   " 1996مفتاح "و "1991الزعيب "
  .بينما مل تتفق يف أهدافها مع باقي الدراسات األخرى، اجلامعات

وجـود  : ه الدراسة يف إحدى نتائجها، وهيفقد اتفقت هذ: ومن حيث النتائج
: مننقص يف التدريب على كفايات االتصال لدى العاملني اإلداريني مع دراسة كلٍ 

مفتـاح  "و ،"1996محامي وعبد اللطيـف  "و ،"1995مرقة"و ،"1991الزعيب "
  .مل تتفق مع الدراسات األخرىو ،"1999اللوزي "و ،"1996

  
  الطريقة واإلجراءات -9
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  هج البحثمن -9-1
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف البحث، وهذا املنهج من أكثر 

كـل  "أنواع املناهج شيوعاً وانتشاراً يف البحوث التربوية، ويعرف البحث الوصفي بأنـه  
هي قائمـة يف احلاضـر    استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر التعليمية والنفسية كما

الزوبعـي والغنـام،   ( "كشف جوانبها، وحتديد العالقات بني عناصرهابقصد تشخيصها و
وال يقف البحث الوصفي عند حدود وصف الظاهرة موضوع البحث بل  ).51: 1981

 يفزيـد  تيتعداه إىل التحليل والتفسري واملقارنة، والتقومي، للوصول إىل تعميمات ذات معىن 
ات االتصال اإلداري وصوغ استبانة تقيس ، قام الباحث بتحديد كفايمعارفنا عن الظاهرة

مدى توافر هذه الكفايات لدى العاملني اإلداريني يف اجلامعات الرمسية األردنية، وتعـرف  
الكفايات اليت متارس بدرجة ضعيفة وبناء برنامج تدرييب مبفردات واضحة من شأنه معاجلة 

داريني يف اجلامعات الرمسية هذا الضعف وتطوير كفايات االتصال اإلداري لدى العاملني اإل
  .األردنية

  مجتمع البحث -9-2
جمتمعاً لبحثه، وهي موزعـةٌ علـى خمتلـف     لهااختار الباحث اجلامعات األردنية الرمسية ك

حمافظات اململكة، من مشاهلا إىل جنوا، ويبني اجلدول اآليت اجلامعات األردنية الرمسيـة جمتمـع   
  .البحث
  

   )1(رقم  اجلدول
  وعدد موظفيها ،تأسيسالوسنة  ،حملافظات اليت تقع فيهااوفق  ،امعات األردنية الرمسيةيبني اجل

  احملافظة  اسم اجلامعة الرقم
سنة

 التأسيس
العاملون من محلة درجة 

  البكالوريوس
  337 1962 العاصمة األردنية  1
  347 1976 اربد الريموك   2
  289 1981 الكرك مؤتــة  3
  255 1986 اربد التكنولوجيا األردنيةالعلوم و  4
  79 1991 الزرقاء اهلامشية  5
  82 1992 املفرق آل البيت  6
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  52 1997 البلقاء البلقاء التطبيقية  7
  29 1999 معان احلسني بن طالل  8

  1470 امـــوع

  29م ص1999/ 1998التقرير اإلحصائي السنوي عن التعليم العايل يف األردن لعام : املصدر
  

الباحث العاملني اإلداريني من محلة الدرجة اجلامعية األوىل، حـىت يكـون   وقد اختار 
ن املهـام  ألاتمع متجانساً، فضالً عن أن هذه الشرحية متثل أغلب العـاملني اإلداريـني،   

الوظيفية، واملسؤوليات اليت تقع على كاهلهم تعد كثريةً وهامةً، وتشكل نسبة محلة الدرجة 
 ٪ مـن 35ر27يف اجلامعات األردنية الرمسية ) لوريوس أو الليسانسالبكا( اجلامعية األوىل
أكثر، وقد استبعد محلة املؤهـل العلمـي   أو عامة الثانوية ال حيملون مؤهل املوظفني الذين

ومسـؤوليام   ،م يشغلون وظائف تنفيذيـة بسـيطة  ألالدبلوم املتوسط والثانوية العامة 
استبعد محلة املؤهل األعلى من الدرجة كما امعيني، الوظيفية متواضعة مقارنة بزمالئهم اجل

  .اجلامعية األولية لقلة عددهم
جرت العادة أن تعمم النتائج اليت يتوصل إليها من دراسة العينة على  :عينة البحث - 3- 9

كثر ما أيت ممثلةً تمعها ألت، اًدقيق اختياراًاختيار العينة  كان ضرورياًأفراد اتمع املأخوذة منه، لذا 
، ولزيادة دقة النتائج، استخدم الباحث طريقة العينـة الطبقيـة   )245: 1999عدس، (ميكن 

على حدة، على  ، وتعامل مع أفراد كل جامعةمتجانسة طبقاتإىل قسم اتمع  العشوائية، حني
د أفراد عد: املعادلة اآلتية فق٪ من أفراد كل جامعة، و30متجانسةً، وأخذ نسبة  أا تشكل طبقةًً

عدد أفـراد  ) = 1ك( عدد أفراد العينة الكلي،) = ك(أن  ، باعتبار)ن÷1ك( xك = العينة األوىل 
  .)259: 1983عدس، (عدد أفراد اتمع ) = ن(0الطبقة األوىل 

مع العدد الكلي لألفراد الواقعني يف تلك  على أن يكون عدد األفراد يف الطبقة الواحدة متناسباً
للمجتمع،  ه أكثر األنواع األخرى متثيالً، وميتاز هذا النوع من العينات بدقته، وبأن)اجلامعة(الطبقة 

وقد . )253: 1999عدس، (، بانتظام لهانه يوزع أفراد عينة البحث على طبقات اتمع كأل
من جمتمـع البحـث،   ) ٪30(وبنسبة وموظفةً موظفاً) 443(ل جمموع أفراد عينة البحث شكّ
اآليت) 2(رقم اجلدول  و الوارد يفعلى النحعني موز:  

  
  ) 2(رقم اجلدول 

  يبني توزيع أفراد جمتمع البحث، وعينته
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  )٪ من جمتمع البحث30(عينة البحث  )جمتمع البحث( ةـــاجلامع  الرقم
  101  337 األردنية  1
  104  347 الريموك  2
 87  289 مؤتة  3
 77  255 العلوم والتكنولوجيا األردنية  4
 24 79 يةاهلامش  5
 25 82 آل البيت  6
 16 52 البلقاء التطبيقية  7
 9 29 احلسني بن طالل  8

  443 1470 اموع

  
دف حتديد جماالت الكفايات اإلداريـة، اسـتخدم الباحـث     :أداة البحث -9-4

: 1994درة واملدهون واجلزراوي،(التربوي، وأسلوب املالحظة، ومراجعة األدب اإلداري 
، )246-244: 2004املغريب، (و) 215-203: 2000ويت، القري(و) 461-469

االت اآلتية خرج بعدها حبصيلةال العام :من املعلومات، استطاع معها حتديد اجمال ،وا
جمال السـلوك  وجمال التنظيم واألساليب، ، وجمال وسائل االتصالواالتصال غري اللفظي، 

جمـال  وـال اإلداري والتنظيمـي،   ا، وجمال حمتويات الرسـائل اإلداريـة  والتنظيمي، 
  .االجتماعات

التربوي، وبعد الرجوع إىل األدب اإلداري : تحديد فقرات قائمة الكفايات -9-5
يف سـبعة جمـاالت،    موزعـة فقرة، ) 63(أداة أولية تضمنت  تصمم سابقة ودراسات

  .خبرياً وخمتصاً )14( كمني بلغ عددهمعدد من احملعرضت على 
القدرة، أو السمة، أو  أن يقيس االختبار فعالً: "يقصد بالصدق: ةصدق األدا -9-6

" ما يقصـد أن يقيسـه   االجتاه، أو االستعداد الذي وضع االختبار لقياسه، أي يقيس فعالً
مقدرة األداة على قياس ما وضعت من أجلـه، أو  : ويعين الصدق ).22: 1996عباس، (

ويعد الصدق من أهـم شـروط   ). 123: 1990اإلمام وآخرون،(السمة املراد قياسها 
املقياس، وفقدان هذا الشرط يعين عدم صالحية املقياس، وعدم اعتماد نتائجـه، وحيتـاج   
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سـب  وقد ح ).291: 199-الطبيب،(الباحث يف دراسته إىل التأكد من صدق مقياسه 

  :ق اآلتيةائالصدق باستخدام الطر
دق من الثبـات، لوجـود   ميكن استخراج الص: استخراج الصدق من الثبات - 1- 6- 9

  :هذه الطريقة فإن فقو ).293: 199- الطبيب، (ارتباط قوي بني صدق االختبار وثباته 
اً للجـذر  وعليه يكون صدق االختبار مساوي ،لثباتاجلذر التربيعي ل= صدق االختبار 

 اجلذر التربيعي لِـ يساوي أيضاو . حسب معادلة بريسون ٪93.8= 0.88 لِـ التربيعي
  .خكرونبالالفا  وفق معادلة 96.8 =0.9369

علـى   شكل استبانة وغها علىبعد ص أداة البحث تعرض: آراء احملكمني -9-6-2
من اخلرباء، واملختصني يف اإلدارة التربوية، واإلدارة العامة، يف اجلامعات األردنية،  موعةجم

مدى بيان رأيهم يف هم إليخبرياً وخمتصاً، وطلب ) 14(والعراقية، واليمنية، وقد بلغ عددهم 
وبعد استعادة االستبانة من اخلـرباء واملختصـني،   وما املطلوب تعديله بشأا، صالحيتها 

على نسبة اتفـاق   مل حتصلذف الفقرات اليت حب قام الباحثودراسة مالحظام، وحتليلها، 
  .٪، وإضافة فقرات جديدة، وتعديل أخرى80

  :ق اآلتيةائبحث، استخدم الباحث الطرملعرفة ثبات أداة ال: ثبات األداة-9-7
ويطلق على معامل   (Test & Re – Test)طريقة االختبار وإعادة االختبار -9-7-1

 وعمومـاً ، (Index of Stability)الثبات الذي حنصل عليه ذه الطريقة معامل االستقرار 
ـ كلما كانت املدة الزمنية اليت متضي بني مريت التطبيق قصريةً  وألن، ات مرتفعـاً ، كان الثب

  .)148: 1990موسى، ( قليليف الدرجات املقاسة واحلقيقية  احتمال حدوث تغيريٍ
البحـث،   عينـة من خارج  مئة فرد) 100(وقد قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على 

كان فسب الثبات باستخدام معادلة بريسون بعد أسبوعني، وح عليهم وأعاد توزيع االستبانة
يف مثل هـذه   ن النسبة املقبولة إحصائياًألوهي نسبة مقبولة إحصائيا  0.88 تمعامل الثبا
  .)366: 1998عوده، (فما فوق  ٪65البحوث 

استخرج معامل الثبـات   (Alpha – Gronbach)كرونباخ ل –معادلة الفا  -9-7-2
  .كرونباخل –باستخدام معادلة الفا  املةعلى األداة ك
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 ك 2وع عدد الفقـرات ) ن(معامل االرتباط و) ر( باعتبار 2

وقد بلغ معامل االرتباط ) 301: 199-الطبيب، (س تباين االختبار  2الفقرات وع تباين
0.9369 .  

سب الثبات أيضاً باستخدام طريقـة التجزئـة   ح :طريقة التجزئة النصفية -9-7-3
لنصف األول على الفقـرات الفرديـة،   تقسيم االستبانة إلـى نصفني، حيتوي ابالنصفية، 

 –سب معامل الثبات باستخدام معادلة سبريمان حووالنصف الثاين على الفقرات الزوجية، 
جياد معامل االرتباط بني درجات الفقـرات الفرديـة،   إل (Spearman – Brown)براون 

 1/2ر ل االرتباطمعام= ر  باعتبار ) 1/2ر -X )1 1/2ر2 =ر: والزوجية، ووفق املعادلة اآلتية
وكان معامل االرتباط وفق املعادلة  ،)296: 199-الطبيب، (0ثبات نصف االختبار = 

 ق الـثالث ثباتـاً  ائ٪، ويعطي معامل االرتباط احملسوب يف الطر 88ر58السابقة يساوي 
  .ألداة البحث مطمئناً
إىل  استخدم الباحث يف معاجلته للبيانات، والتوصل :المعالجة االحصائية -9-8

  :النتائج الوسائل اإلحصائية اآلتية
وذلك الختبار معنوية معـامالت االرتبـاط،    :(t–test)االختبار التائي  -9-8-1

  .والختبار معنوية الفروق بني متوسط العينة واملتوسط الفرضي
وذلك حلساب معامل الثبات بطريقـة االختبـار   : معامل ارتباط بريسون -9-8-2

  .)test & re test(وإعادة االختبار
  .املةوذلك حلساب معامل الثبات على األداة ك :كرونباخلمعادلة الفا  -9-8-3
وذلك لتحديد احلاجـات التدريبيـة ملـوظفي     :املرجحاحلسايب  وسطتامل -9-8-4

  :املرجح وفق املعادلة اآلتيةاحلسايب وسط تسب املح .اجلامعات األردنية الرمسية
 )2ت. 2ن(+ )1ت .1ن(= املــــــرجح  احلســــــايب وســــــطتامل

  )5ت.5ن(+)4ت.4ن()+3ت.3ن(+
  ) 5ن+4ن+3ن+2ن+1ن(                            

  )90: 1997مسعود والرمياوي، (
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  .وذلك إلجياد معامل الثبات وفق طريقة التجزئة النصفية :معادلة سبريمان براون - 5- 8- 9

  نتائج البحث ومناقشتها -10
اسة امليدانية، ومناقشتها وحتديد ااالت اليت عرضاً لنتائج الدر انبيتضمن هذا اجل 

حيتاج العاملون اإلداريون يف اجلامعات األردنية الرمسية إىل تدريب وتطوير عليها من خالل 
وقد اتبع الباحث . جابات أفراد عينة الدراسةإما توصل إليه الباحث بعد حتليل نتائج 
  :اإلجراءات اآلتية يف عرض نتائج البحث

معياراً لقيـاس الدرجـة   ) 60(ووزنه املئوي ) 3(ماد املتوسط الفرضي اعت -10-1
 املتحصل عليها يف إجابات أفراد العينة، وضمن التقدير اللفظي ألوزان االستبانة اخلمسـة 
باعتبار املتوسط الفرضي هو حاصل جمموع أوزان اإلجابات مقسوما على عـددها وهـو   

  .العينة حيقق العدالة يف التعامل مع إجابات أفراد
ووزنه املئوي، جبمع درجيت املقياس العليا والـدنيا   وسط الفرضي،تاب املسح -10-2

وسط الفرضي، وحساب الوزن املئوي بقسمة توهي امل 3=2÷)1+5(وقسمتها على اثنني 
 60=100×)5÷3(املتوسط الفرضي على أعلى درجة يف املقياس وضرب النـاتج مبئـة   

  .60ضي فيكون الوزن املئوي للوسط الفر
املرجح والوزن املئوي لوصف إجابات أفراد العينة يف احلسايب وسط تاعتماد امل -10-3

  .مدى ممارستهم للكفايات اإلدارية، ويف حتديد قوة الفقرة، ومدى قبوهلا من عدمه
املرجحة واألوزان املئوية بناء على تكـرار   ات احلسابيةوسطملتاستخرجت ا -10-4

  :، وعلى النحو اآليتلهالى مستوى الفقرة، واال، وااالت كإجابات أفراد العينة ع
  :وفقاً لآليت ةاملرجح لكل فقرة من فقرات االستباناحلسايب وسط تحساب امل -أ  

  عدد ايبني/ جمموع تكرارات الفقرة= املتوسط احلسايب املرجح للفقرة 
(Kurtz & Mayo, 1979:40) 

= ح للفقرة نّ املتوسط احلسايب املرجإأي 
                     مج ت ÷")1×5ت)+(2×4ت)+(3×3ت)+(4×2ت)+(5×1ت(”

(Kurtz & Mayo, 1979:41)  
  :باعتبارحساب املتوسط احلسايب املرجح للمجال الواحد باملعادلة السابقة  -ب
عدد (÷ جمموع التكرارات اليت حصل عليها اال=مجالاملتوسط احلسايب املرجح لل 
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   )دد ايبنيع×الفقرات
احلاجات التدريبية على مستوى الفقرة واـال تنازليـاً، باسـتخدام     بترت -10-5

  .املرجح، والوزن املئوياحلسايب وسط تامل
ـأيت    احلسايب وسطمتحتديد التقدير اللفظي لل - 10-6 ـا ي ـاحل،  (املرجح وفق م : 1997ص

ـأيت  ق .4=1- 5وزن وكان  أكربصغر وزن يف البدائل من أطرح ):15 سمة الناتج على أربعة وكما ي
حيث ميثل ذلك طول الفقرة وعليه أصبحت قيم املتوسط احلسايب املرجح وتقديراا اللفظيـة   1=4/4

  : كما يأيت
  التقدير اللفظي قيم املتوسط احلسايب املرجح

 ضعيف جداً 2إىل أقل من 1من 
 ضعيف 3إىل أقل من 2من 
 جيد 4إىل أقل من 3من 
 ممتاز 5إىل 4من 

مدى ممارسة العاملني اإلداريني يف اجلامعات األردنية الرمسيـة للكفايـات   الباحث إىل ف تعر
 وفـق  تنازلياً ترتبواإلدارية الالزمة للقيام بعملية االتصال اإلداري من خالل جماالت الدراسة، 

ت كانت أكثر من وتبني أنّ ممارستهم لكفايات مخسة جماال ،درجة ممارستهم لكفايات كل جمال
وجمـال   ،وجمال واحد حول املتوسط احلسايب املرجح الفرضي ،املتوسط احلسايب املرجح الفرضي

معدل املتوسـط احلسـايب   ) 3(ويوضح اجلدول .آخر أقل من املتوسط احلسايب املرجح الفرضي
  .تنازلياً املرجح والوزن املئوي لكل جمال من جماالت استمارة املالحظة مرتبة

  
   )3(رقم  جلدولا

  االت استمارة املالحظة مرتبة تنازليا يبني معدل املتوسط احلسايب املرجح والوزن املئوي 
  الوزن املئوي املتوسط احلسايب املرجح اال  الترتيب

  74.80 3.74 حمتويات الرسائل اإلدارية   .1

  74,07 3.70 السلوك التنظيمي   .2
  72.18 3.61 االجتماعات   .3
  70.26 3.51 التنظيم واألساليب   .4

  66.59 3.33 وسائل االتصال وتقنياته   .5
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  60.24 3.01 االتصال غري اللفظي   .6
  59.55 2.98 اإلداري التنظيمي   .7

  69.44 3.47 املعــدل

   
ويالحظ من اجلدول السابق أنّ املتوسط احلسايب املرجح ألداء العـاملني اإلداريـني يف   

) 3(ثر من املتوسط احلسايب املرجح الفرضـي والبـالغ   اجلامعات األردنية الرمسية كان أك
يف حني اخنفضـت عـن املتوسـط     من أصل سبعة يف مخسة جماالت) 60(وبوزن مئوي 

اـال اإلداري والتنظيمـي   : اوحوله يف آخر ومه واحد احلسايب املرجح الفرضي يف جمالٍ
حصـل علـى    ذيالجمال االتصال غري اللفظي ، و2.98حصل على وسط مرجح  الذي

ويف هـذا  إىل تدريب يف هذين االني  وهذا يعين أنّ العاملني حباجة. 3.01وسط مرجح 
الكفايات املتوافرة وتلك اليت  إىلوالثاين من اسئلة البحث وتعرفنا  األولاجابة عن السؤالني 

  .بحثال أهدافوالثاين من  األولتدريب العاملني عليها، وحمققا بذلك اهلدفني  إىلحتتاج 
أما عن مدى حتقق الكفايات اإلدارية لدى العاملني اإلداريني يف اجلامعـات األردنيـة   

فقـد   ،فقرات االستبانة نجابام عإواستناداً إىل حتليل  ،الرمسية يف ميدان االتصال اإلداري
من جمموع  )٪21.43(كفايةً تشكل نسبتها ) 12(وعدم حتقق  ،كفايةً) 44(تبني حتقق 
   .يوضح ذلك) 4(رقم عد نسبةٌ غري قليلة نسبياً، واجلدول الكفايات، ت

  ) 4(رقم اجلدول 
  .يبني عدد الكفايات املتحققة وغري املتحققة وفق كل جمال

  اموع  املتحققةالكفايات غري  املتحققةالكفايات اال الرقم
  4 2  2 االتصال غري اللفظي  1
  9 3  6 وسائل االتصال وتقنياته  2
  8 1  7 نظيم واألساليبالت  3
  13 2  11 السلوك التنظيمي  4
  9 صفر  9 حمتويات الرسائل اإلدارية  5
  7 3  4 اإلداري والتنظيمي  6
  6 1  5 االجتماعات  7

  56 12  44 اموع

نّ النقص الكفائي الكلي عند العاملني يف اجلامعات األردنية الرمسيـة  إوعليه ميكن القول 
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من الكفايات مجيعهـا  ) ٪21.43(كفاية وبنسبة ) 12( بلغ لهاعلى مستوى ااالت ك
أما النقص الكفائي اجلزئي على  كفاية إدارية،) 56(بلغ العدد اإلمجايل لكفايات االتصال و

  ).5(رقم فقد بلغ كما يف اجلدول  حدةمستوى ااالت كل على 
  

  ) 5(رقم  اجلدول
  .جات يف كل جمال إىل العدد الكلي للحاجاتيبني ترتيب احلاجات التدريبية تنازليا حبسب نسبة احلا

  اال  التسلسل
عدد احلاجات 
 التدريبية

  نسبتها إىل العدد الكلي للحاجات

  ٪25 3 وسائل االتصال وتقنياته  1

  ٪25  3  حمتويات الرسائل اإلدارية  2

  ٪16.67 2 االتصال غري اللفظي  3
  ٪16,67 2 اإلداري والتنظيمي  4
  ٪8.33 1 ساليبالتنظيم واأل  5
  ٪8,33 1 االجتماعات  6
  صفر٪ صفر السلوك التنظيمي  7

  ٪100 12 اموع

جابات كل فقرة من فقرات املتوسطات احلسابية املرجحة واألوزان املئوية إل تاستخرج
االستبانة لتعرف درجة ممارسة العاملني للكفايات اإلدارية الواردة يف كل جمال من جماالـا  

  : دد تكرارات إجابات أفراد عينة الدراسة وكانت على النحو اآليتوذلك بناء على ع
املتوسط احلسايب  أنّ) 6(رقم يبني اجلدول  :مجال االتصال غير اللفظـي  -10-7

ويتضـح  ). 60.24( قدره مئويٍ وبوزن) 3.01(املرجح ال االتصال غري اللفظي كان 
ني يف اجلامعات األردنية الرمسية لكفايـة  من هذه النتيجة أنّ درجة ممارسة العاملني اإلداري

وقد اتضح من اجلدول أنّ . االتصال غري اللفظي قريبة من املتوسط احلسايب املرجح الفرضي
 جيـدة يف  كانـت فبني اجليد والضـعيف،   كفايات اال كانت موزعةًدرجات ممارسة 

غتا على التوايل ضعيفة يف كفاية واحدة وأخرى حول املتوسط الفرضي، إذ بلو، نيكفايت
  .، وبذلك حنقق اهلدفني األولني للبحث وجنيب على سؤاليه األولني)3.02(و) 2.62(

أنّ ممارسة مـوظفي اجلامعـات    ومن خالل النتائج املعروضة خيلص الباحث إىل حقيقة
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األردنية الرمسية لكفاية االتصال غري اللفظي كانت حول املتوسط الفرضي، ورمبـا يعـود   

ك إىل اعتماد العاملني على االتصاالت اللفظية املعززة بالتوثيق لضمان شرعية السبب يف ذل
  .قرارام وإجراءام وتنفيذها بدقة

  
  ) 6(رقم اجلدول 

  فقرات جمال االتصال غري اللفظي نيبني تكرار إجابات أفراد عينة الدراسة ع
  .واالوقيم املتوسط احلسايب املرجح والوزن املئوي على مستوى الفقرة  

قم
ـر
ــ

ال
  

  الفقرة

جداً
ية 
عال

  

لية
عا

طة  
وس
مت

ضة  
خف
من

جداً  
ضة 

خف
من

  

سط
ملتو
ا

 
ايب
حلس
ا

 
جح
املر

 

وي
 املئ
زن
الو

  

أجلأ للصمت عند عدم قدريت على التعبري.1
 65.69 3.28  29  80 125 106  75 .اللفظي يف تعاملي مع املسؤول

مباالتزم الصمت عند عدم قناعيت.2
 62.55 3.13  54  63 147  78  73 .يقوله املسؤول

طريقعناعزز االتصال اللفظي.3
 60.39 3.02  46  80 145 108  36 .االتصال غري اللفظي

أتقن اللغة غري املنطوقـة عنـد.4
 52.34 2.62  92 112 106  73  32 .التعامل مع اآلخرين

 60.24 3.01 221 335 523 365 216اال كامال

  
أنّ املتوسـط  ) 7(رقـم  يبني اجلدول  :وتقنياتهاالتصال وسائل مجال  -10-8

، )66.59(قدره  وبوزن مئوي , )3.33(احلسايب املرجح ال وسائل االتصال وتقنياته كان 
وهذا يشري إىل أنّ  ،والوزن املئوي الفرضي ،وهو أعلى من املتوسط احلسايب املرجح الفرضي

هذه النتيجة مـع دراسـة    ة، وختتلفجيد ممارسةجمتمع البحث ميارس كفايات هذا اال 
اليت توصلت إىل وجود حاجة كبرية للتدرب على وسائل التكنولوجيـا  ) 1991الزعيب،(

) 1996محامي وعبد احللـيم،  (احلديثة، واملهارات املتعلقة باالتصال بشكلٍ عام، ودراسة 
الذي  اإلداريوجود نقص كبري لدى رؤساء األقسام العلمية يف التدريب  إىلاليت توصلت 

للبحث وجييب عن سـؤاله   األولتقع ضمنه وسائل االتصال وتقنياته، وهذا حيقق اهلدف 
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  .يف جمال وسائل االتصال وتقنياته األول
  

  
   )7(رقم اجلدول 
  فقرات جمال وسائل االتصال وتقنياته نيبني تكرار إجابات أفراد عينة الدراسة ع

  .توى الفقرة واالوقيم املتوسط احلسايب املرجح والوزن املئوي على مس 

قم
الر

  

  الفقرة

جداً
ية 
عال

  

لية
عا

طة  
وس
مت

ضة  
خف
من

جداً  
ضة 

خف
من

  

سط
ملتو
ا

 
جح
املر

يب 
سا
احل

وي
 املئ
زن
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1 
اختار نوعية وسيلة االتصال يف ضـوء

 82.89 4.14  30 14  40 113  218 .درجة سرية الرسالة

2 
استخدم طريقـة معينـة يف إيصـال

 78.99 3.95  22 26  49 172  146 راسالت إىل هدفها دون تأخريامل

3 
اعتمد يف اختيار وسيلة االتصال على

 78.89 3.94  15 27  58 181  134 .الزمن املتاح لنقل الرسالة

4 
أوظف شبكة االتصـال املتـوافرة يف

وحديت اإلداريـة خلدمـة األهـداف    
  .التنظيمية

114  159 63  39 40  3.65 72.92 

5 
د يف اختيار وسيلة االتصال علىاعتم

 70.89 3.54  32 33  107 163  80 .عدد األشخاص املراد االتصال م

6 
أمتتع حبرية يف استخدام وسيلة االتصال

املناسبة لضمان وصـول رسـاليت يف   
 .الوقت احملدد

91  120 102  44 58  3.34 66.84 

7 
استخدم جهاز حاسوب شخصـي يف

  54.8 2.74 147 58  58  60  92 .وحديت اإلدارية

8 
استثمر جزًءا كبريا من املخصصـات

املالية املتوافرة يف توفري وسائل اتصال 
  .حديثة

36  58  79  72 170 2.32 46.41 

9 
ــاكس(اســتخدم الناســوخ يف)الف

  46.7 2.33 191 58  57  54  55 .اتصااليت اإلدارية

 66.59 3.33 705 371 613 1080 966.اال كامالً
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ارسة عاملي جمتمع البحث للكفايات اإلدارية يف اخنفاض ممإىل  )7(اجلدول رقم ويشري 
  ح الفرضي ووجـود ضـعفيف  جمال وسائل االتصال وتقنياته عن املتوسط احلسايب املرج

ِاسـتثمار  ، واستخدام احلاسـوب يف الوحـدة اإلداريـة   : هي ممارستهم لثالث كفايات
، )الناسوخ(م الفاكس استخدا، واملخصصات املالية املتوافرة يف توفري وسائل اتصال حديثة

  .وهذا حيقق اهلدفني األولني للبحث وجييب عن سؤاليه األولني فيما خيتص باال نفسه
اليت خلصت إىل وجود حاجة كبرية للتدرب على ) الزعيب(وهذا يتفق مع نتائج دراسة 

مما يعين ضرورة ).87-86: 1991الزعيب، (وسائل االتصال ووسائل التكنولوجيا احلديثة 
جل حتسـينها، وضـمان   أدة النظر يف استخدام العاملني لوسائل االتصال وتقنياته، من إعا

طريقة أفعل يف التعامل معها، خاصةً يف جماالت احلوسبة، والناسوخ واستثمار املخصصات 
  .املالية يف توفري وسائل اتصال حديثة ومتطورة

توسـط احلسـايب   امل أنّ) 8(رقم يبني اجلدول  :التنظيم واألساليبمجال  -10-9
وهذا يشري ) 70.26(وبوزن مئوي قدره ) 3.51(املرجح ال التنظيم واألساليب كان 

 املسـاعدة  هأنإىل أنّ ممارسة جمتمع الدراسة لكفايات هذا اال كانت جيدة، وهذا من ش
على حتقيق العملية االتصالية ألهدافها اليت قامت من أجلها، ووصول الرسالة بالشكل الذي 

، عالية معنوية بأنفسهم وبعملهم ويقبلوا عليه بروحٍ ريده مرسلها، وأنه يعطي العاملني ثقةًي
وقدرة على العمل وقابلية.  

  
  ) 8(رقم اجلدول 

  فقرات جمال التنظيم واألساليب نيبني تكرار إجابات أفراد عينة الدراسة ع
  .وقيم املتوسط احلسايب املرجح على مستوى الفقرة واال 
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 83.23  4.16  27  17  22  145 204  .أتعامل جبدية مع التقارير اليت تصلين .1
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لكل عملية اتصـالية هـدفاً اًاحدد مسبق .2
 73.40  3.67  23  41  93  151 107  .واضحاً

3. 
اعتمد على األوامر والتعليمـات املكتوبـة

أكثر من اعتمادي على االتصال الشخصي 
  .الشفهي

114 128  101 41  31  3.61  72.19 

استخدم يف وحديت اإلدارية صيغا موحـدة .4
 71.08  3.55  25  45 100  165  80 .يف التعامل مع الربيد

تبعةأعيد النظر دائما باإلجراءات اإلدارية امل .5
 69.40  3.47  33  40 119  145  78 .يف عملية االتصال

أتابع كل ما يستجد يف االتصال احلـديث .6
 67.52  3.38  47  52  98  134  84 .واعمل على تطبيقه يف وحديت اإلدارية

7. 
اختار األوقات اليت ختلو من ضغط العمـل

إلرسال ما لدي من أفكـار ومعلومـات   
 .لضمان اهتمام اجلمهور ا

77  125  111 43  59  3.28  65.69 

اســتخدم يف وحــديت اإلداريــة لوحــة .8
 59.57  2.98 107  47  88  94  79 .اإلعالنات لتبليغ األوامر والتعليمات

 70.26 3.51 352 326 732 1087 823 .اال كامال

  
استخدام لوحة : هي واحدة يف ممارسة العاملني لكفاية إىل ضعف )8(اجلدول رقم يشري 

عليمات، أما باقي كفايات اال فكانت درجة ممارستهم هلا أكثر مـن  اإلعالنات لتبليغ األوامر والت
نّ درجة ممارسة العاملني لكفايات جمال التنظـيم  إ :وميكن القول، املتوسط احلسايب املرجح الفرضي

واألساليب كانت بدرجة جيدة، وهو أمر يبعث على االرتياح ملدى ممارسة العاملني لكفايات هذا 
  .قق اهلدفني األولني للبحث وجنيب عن سؤاليه األولني، وبذلك حناال

أنّ املتوسط احلسـايب   )9(رقم  يبني اجلدول :السلوك التنظيميمجال  -10-10
وهذا يشـري  ) 74.07(وبوزن مئوي قدره ) 3.70(املرجح ال السلوك التنظيمي كان 
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راسة لكفايات جمال السلوك الد عينةإىل أنّ املتوسط احلسايب املرجح والوزن املئوي ملمارسة 

التنظيمي كانت أعلى من املتوسط احلسايب املرجح الفرضي والوزن املئوي الفرضي وهـي  
لدى العاملني  ،جيدة تنظيمية سلوكية وعادات ،تنظيمية وهذا يعين وجود ثقافة.نسبة جيدة

اإلداريني العاملني يف اجلامعات األردنية الرمسية، ووجود درجة مـن التنسـيق بـني     عالية
أطراف العملية االتصالية، وجتنب إحراج الزمالء، وتشجيع روح املبادرة، وتقبـل النقـد،   
واالعتراف باخلطأ، والتراجع عنه، وتعزيز العالقات مع زمالء العمل رؤساء ومروؤسـني،  

  .للبحث وجييب عن سؤاله األول األول، وهذا حيقق اهلدف والثقة م، والتفاعل معهم
  

  ) 9(رقم دول جلا
  يبني تكرار إجابات أفراد عينة الدراسة 

  وقيم املتوسط احلسايب املرجح والوزن املئوي على مستوى الفقرة واال  فقرات جمال السلوك التنظيمي نع
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1  
أتفهم األوامر والتعليمات اإلدارية

 82.17 4.11  24  19  27  163 182 .وأنفذها بدقة

2  
تنبيهاًأنبه املرؤوسني إىل أخطائهم

 80.96 4.05  28  16  36  163 172 .وبأسلوب لبقٍ اًفردي

3  
مع اجلهات ذات العالقـةأتشاور

 80.92 4.05  25  22  32  166 170 .قبل اختاذ القرار

 80.14 4.01 26 19 39 173 158 .أشجع نقد اآلخرين البناء العملي  4
 78.46 3.92 34 14 48 173 146 .أثق بزمالئي  5

6  
أجتاهل اخلالف بني العـاملني يف

 77.54 3.88  39  27  45  139 165 .وحديت اإلدارية

7  
أشجع روح املبـادرة يف تقـدمي

 76.92 3.85  30  26  58  165 136 .األفكار اجلديدة

8  
أجتنب إحراج املرؤوسـني أمـام

 74.65 3.73  40  33  58  151 133 .زمالئهم

9  
أعمل علـى تعزيـز عالقـايت

الشخصية مع الرؤساء يف تسـيري  
 .العمل بالطريقة اليت أرغب

109 167  82  32  25  3.73 74.60 
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 71.08 3.55 42 39 81  153 100 .أعترف باخلطأ وأتراجع عنه فوراً 10

11 

اسـتخدام قنـواتأعمل على
االتصال غري الرمسية يف وحـديت  
ــمٍ    ــدرٍ مه ــة كمص اإلداري

 .للمعلومات

81  142  125 27  40  3.47 69.49 

 58.41 2.92 69 75 132 98 41 .أتفاعل مع الزمالء 12

13 
أستخدم االتصاالت غري الرمسيـة
 57.54 2.88  76  70 143  81  45 .يف التنظيم خلدمة التنظيم الرمسي

 .1638 1934 906 419 498 3.70 74.07ال كامالًا

   
استخدام : يف ممارسة العاملني لكفايتني فقط مها وجود ضعف )9(يتبني من اجلدول رقم 

  .التفاعل مع الزمالء، واالتصاالت غري الرمسية يف التنظيم خلدمة التنظيم الرمسي
وعليه خيلص الباحث إىل أنّ العاملني اإلداريني يف اجلامعات األردنية الرمسية يعتمـدون  

على االتصاالت الرمسية يف تنفيذ أعماهلم، وهو التطبيق العملي للبريوقراطيـة   اًكبري تماداًاع
 أما عملية التفاعل مع الزمالء فهي ظـاهرةٌ . ثوابت يف عملها ،والتدوين ،اليت تعتمد الرمسية

وتساعد على تسيري أعماله بيسرٍ وسهولة، ويسـتغرب الباحـث    ،وختدم التنظيم ،صحيةٌ
يف ممارسة هذه الكفاية لدى العاملني اإلداريني يف اجلامعات األردنية الرمسيـة   وجود ضعف
نّ درجة ممارسة العاملني لكفايات جمـال السـلوك   إ، وعموماً فغري صحية ويعدها ظاهرةً

  .التنظيمي كانت جيدةً
أنّ املتوسط ) 10(رقم ن اجلدول يبي :محتويات الرسائل االداريةمجال  -10-11

). 74.80( وبوزن مئوي قدره) 3.74(املرجح ال حمتويات الرسائل اإلدارية كان احلسايب 
إىل أنّ املتوسط احلسايب املرجح والوزن املئوي ملمارسة جمتمع الدراسة لكفايات هـذا  وهذا يشري 

اال كانت جيدة وأعلى من املتوسط احلسايب املرجح الفرضي والوزن املئوي الفرضي، ويعين ذلك 
العاملني يف اجلامعات األردنية الرمسية حيددون أهداف رسائلهم بوضوحٍ، ويركزون على الدقة يف  أنّ
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وصفهم للواقع عند إعدادهم للتقارير واملذكرات، واتصافها بالشمولية، وتركيزهم على وضـوح  

ـ واألفكار يف أذهام قبل ص غ الرسـائل،  وغها، ومراعام للمستوى العلمي جلمهورهم عند ص
، وهذا اعتمادهم يف إجناح عملية االتصال على قدرة الرسالة يف إحداث التأثري املطلوب يف املستلمو

  .األول حيقق اهلدف األول للبحث وجييب عن سؤاله
  

  ) 10(رقم اجلدول 
  فقرات جمال حمتويات الرسائل اإلدارية  نيبني تكرار إجابات أفراد عينة الدراسة ع

  .جح والوزن املئوي على مستوى الفقرة واالوقيم املتوسط احلسايب املر
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أستطيع تكوين أفكار واضـحة  .1
 80.24 4.01  28  9  39  193  146 .يف ذهين قبل صياغتها

وصف الواقـعاعتمد الدقة يف  .2
  79.9 4.00  26  18  42  175  154 .عند إعداد التقارير واملذكرات

3.  
احرص على أنّ تتميز رسـائلي

باالنسيابية حىت يسـهل علـى   
 .مستقبلها فهمها

145  178  41  26  25  3.94 78.89 

4.  
اعتمد يف إجناح عملية االتصال

على قـدرة إحـداث التـأثري    
 .املطلوب يف املستلم

115  182  71  23  24  3.82 76.43 

5.  
يف صــياغة رســائليأراعــي

املستوى العلمـي للجمهـور   
 .املستهدف

101  204  64  25  21  3.82 76.34 

اعتمــد الشــمولية يف إعــداد  .6
 75.42 3.77  28  30  67  174  116 .التقارير واملذكرات

7.  
أجتنب التبـاس الفهـم لـدى

ــدف  ــد اهل ــتقبل بتحدي املس
 .بوضوح

99  164  93  35  24  3.67 73.45 

احدد يف رسائلي موعدا ائيـا  .8
 66.60 3.33  43  51 106  165  59لإلجابة عنها ضـمانا للتغذيـة
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 .الراجعة

9.  
كلما مسحت يل فرصة التدرب

على كيفيـة كتابـة الرسـائل    
 .والتقارير تدربت

60  146  110 55  44  3.30 65.93 

 74.80 3.74 263 272 633 1572 995.اال كامالً

   
ن املوظف من االطالع متكّ مستمرةٌ أنّ التدريب عمليةٌنّ الباحث يعتقد إومهما يكن ف 

ال الوحيد للتدريب ،واالستفادة منه على كل جديدفقد  ،وأنّ اخلربة العملية ليست هي ا
ويويف بالغرض، ولكن هناك  طويلٍ د عليه منذ زمنٍتعو معنيٍ استخدام أسلوبٍبيستمر املرء 

استجدت يف العصر احلديث نتيجة تقدم  ،وعملية ،علمية اًوأمور ،وحديثة ،أساليب جديدة
  .واالستفادة منها ,طالع العاملني عليهاإيستلزم  ،العلوم والتكنولوجيا

أنّ املتوسـط  ) 11(رقـم  يبني اجلدول :والتنظيمـي  اإلداريمجال ال -10-12
). 59.55(قدره  مئويٍ وبوزن) 2.98(احلسايب املرجح للمجال اإلداري والتنظيمي كان 

ا يشري إىل أنّ ممارسة جمتمع الدراسة لكفايات اال اإلداري والتنظيمي كانـت دون  وهذ
يف  وهذا يدل على وجود ضعف. املتوسط احلسايب املرجح الفرضي والوزن املئوي الفرضي

  .هممارستهم لكفايات هذا اال مما يستدعي ضرورة تدريبهم على ممارسة كفايات
ائج وجود مركزية شديدة لدى املسؤولني يف اجلامعـات  ويستنتج الباحث من هذه النت

األردنية الرمسية، ويعزز هذا االستنتاج ما واجهه الباحث خالل توزيع أداة الدراسة علـى  
  .واإلجراءات اإلدارية الكثرية اليت سبقت السماح له بتوزيعها ،عينة البحث

  ) 11(رقم اجلدول 
  فقرات اال اإلداري والتنظيمي نع يبني تكرار إجابات أفراد عينة الدراسة

  وقيم املتوسط احلسايب املرجح والوزن املئوي على مستوى الفقرة واال 
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1.  

أحــرص علــى إيصــال القــرارات
ت للمعنيني ا قبـل وقـت   والتعليما

كاف لتمكينهم من اختـاذ اإلجـراء   
 .املناسب عليها

133  185 42  23  32  3.88 77.54 

أحرص على أن تسري عملية االتصـال  .2
 75.52 3.78  27  29  57 198  104 .يف وحديت اإلدارية بوجودي أو غيايب

أستخدم االتصاالت اإلدارية يف عملية  .3
 75.52 3.78  29  23  70 183  110 .اختاذ القرار

4.  
أحتفظ يف وحديت اإلداريـة بقائمـة

مراسالت للدوائر ذات العالقة ليسهل 
 .االتصال ا عند احلاجة

112  136 74  36  57  3.51 70.12 

5.  
أعرض املراسالت اإلداريـة الـواردة

على مسؤويل املباشر قبل اختـاذ   كلها
 .أي إجراء عليها

17  30  84  156 128  2.16 43.23 

6.  
ألتزم التسلسل اإلداري يف اتصـااليت

اإلدارية وال أجتـاوزه مهمـا كـان    
 .السبب

20  19  62  130 184  1.94 38.84 

 36.05 1.80 189 162 37 11 16 .أحرص على أداء عملي بنفسي  .7
 59.55 2.98 646 559 426 762 512 .اال كامالً

  
ـ  وجود ضعف يف ممارسة العاملني لثالث كفايات )11(يتبني من اجلدول رقم   ةإداري

، عليها على املسؤول املباشر قبل اختاذ أي إجراٍء لهاعرض املراسالت اإلدارية الواردة ك:هي
تصاالت اإلداريـة  االم التسلسل اإلداري يف االتز، وحرص املوظف على أداء عمله بنفسهو
وميكن تفسري ذلك بأنّ املسؤولني مييلون إىل االطالع  .جتاوزه مهما كانت األسبابعدم و

بعض األمور، وهذا قـد يعـود إىل   بشيء، وال يفوضون مرؤوسيهم يف التصرف على كل 
أو حرصهم على أن يكونوا هم وحدهم دون غريهم  ،عدم ثقة الرؤساء بقدرات مرؤوسيهم

وهذه نظرةٌ خاطئةٌ من وجهة نظر . والتعامل مع املستجدات ،القادرين على حل املشكالت
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ع أن يؤهل أفراداً من املسـتوى اإلداري األدىن  اإلداري الناجح هو من يستطي ألنالباحث 
ليكونوا قادرين على قيادة زمالئهم، وتسيري أمور العمل، وهذا من شأنه أن يعطي هـؤالء  

ليتعاملوا معهم بأرحيية، ويساعدوهم على تسيري أمور  ،وبرؤسائهم ،العاملني الثقة بأنفسهم
  .أهدافهالوالء للتنظيم و إجيادالتنظيم بالشكل املطلوب، و

أنّ املتوسط احلسايب املرجح ) 12(رقم  يبني اجلدول :االجتماعاتجال م -10-13
وهذا يشري إىل أنّ ممارسـة  ).72.18(وبوزن مئوي قدره) )3.16ال االجتماعات كان

جمتمع الدراسة لكفايات جمال االجتماعات كانت جيدةً، وأكثر من املتوسـط احلسـايب   
يدل على حرص العاملني يف اجلامعات األردنية الرمسية  ، مماضيالفرضي والوزن املئوي الفر
واحتـرام اآلراء واملقترحـات    قراراااالستفادة منها، وتنفيذ وعلى حضور االجتماعات 

  .، وهذا حيقق اهلدف األول للبحث وجييب عن سؤاله األولفيها املطروحة
  ) 12(رقم اجلدول 

  فقرات جمال االجتماعات نعيبني تكرار إجابات أفراد عينة الدراسة 
  .وقيم املتوسط احلسايب املرجح والوزن املئوي على مستوى الفقرة واال 

قم
الر

  

  الفقرة

جداً
ية 
عال

  

لية
عا

طة  
وس
مت

ضة  
خف
من

جداً  
ضة 

خف
من

  

جح
املر

يب 
سا
احل

ط 
وس
املت

 

وي
 املئ
زن
الو

  

أحترم اآلراء واملقترحات اليت .1
  79.23  3.96  30  17  39 182  147 .خرون يف االجتماعاتيطرحها اآل

2. 
أحرص على حضور االجتماعات

اليت تعقد يف وحديت اإلدارية ملعرفة 
 .اهلدف منها

167  147 44  21  36  3.93  78.70  

أنفذ القرارات املتخذة يف .3
  76.92  3.85  27  25  63 170  130 .اًفوريتنفيذاًاالجتماعات

ض معأجيد أسلوب التفاو .4
  72.48  3.62  33  24  92 183  83 .اآلخرين

أبلغ املرؤوسني بنتائج التقومي خالل .5
  65.59  3.28  51  42  127 130  65 .االجتماع
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وي
 املئ
زن
الو

  

أنبه املرؤوسني إىل أخطائهم خالل .6
  60.19  3.01  69  66  119 114  47 .االجتماع

 72.18 3.61 246 195 484 926 639 .اال كامالً

     
تنبيه :  ممارسة العاملني لكفاية واحدة هيوجود ضعف يف )12(يتبني من اجلدول رقم  

تبني أنّ نسبةً عاليةً ينبـهون مرؤوسـيهم إىل    إذ. املرؤوسني إىل أخطائهم خالل االجتماع
وإحراجـاً   ،أخطائهم خالل االجتماع، وهذا بدوره خيلق حساسيةً بني املوظف واملسؤول

إىل عرقلة العمل، وإعاقة حتقيق يؤدي  ،قد ينجم عنه توتر يف العالقات بني الطرفني ،لألول
ألفكار املدرسة السلوكية يف اإلدارة، ويرى الباحـث   وهذه النتيجة خمالفةً. أهداف التنظيم

، وضمن لقاء يتصف بالودية بني الرئيس واملـرؤوس  اًأنّ تنبيه املرؤوسني إىل أخطائهم فردي
أمام اآلخرين تشهرياً به، مما  تنبيه، يف االجتماعال يعديعطي نتائج أفضل، ويعد نصيحةً بينما 

وإن ، يدفعه إىل الدفاع عن هذا اخلطأ، وتربيره وعدم االعتراف به، ورمبا يؤدي به إىل العناد
إبالغ املرؤوسني بنتائج التقومي خالل االجتماع خيلق إحراجاً للموظفني ذوي األداء املتدين، 

وال ضري من ذكر شخص أو اثـنني   لكن ذلك ال مينع من اإلشادة بأداء العاملني املتميزين،
  .زمالئهمن قبل  به منوذجاً يحتذىإباالسم، ليكون 

  
  بناء البرنامج التدريبي -11

 لإلجراءات، واخلطوات اليت اتبعها الباحث، للوصول إىل اهلدف الرئيس وصف فيما يأيت
اجلامعات وهو بناء برنامجٍ تدرييبٍ لتطوير عملية االتصال اإلداري للعاملني يف  للبحث

أظهرت نتائج البحث وجود ضعف يف  إذاألردنية الرمسية، يف ضوء كفايام اإلدارية، 
ممارسة العاملني يف اجلامعات األردنية الرمسية لعدد من الكفايات اإلدارية املتعلقة مبيدان 

غ أهداف الربنامج، وحتديد ووحيتوي الربنامج التدرييب املقترح على ص. االتصال اإلداري
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موضوعاته، ومفرداا، وعدد الساعات املناسبة لكلٍ منها، واألساليب التدريبية املناسبة 
للموضوعات، وللمتدربني أنفسهم، والنشاطات التدريبية، واختيار املدربني املناسبني، 

نه، ومكان تنفيذه، واالمتيازات، واحلوافز املرافقة له، اوإدارة الربنامج، ومدته، وزم
  .ومي املناسبةوأساليب التق

  خطوات بناء البرنامج-11-1
واالستئناس ) اخلرباء واملختصني(عرضه على جلنة من وللربنامج  أولية صياغةبقام الباحث 

بآرائهم ومقترحام حول مدى صالحية الربنـامج املقتـرح ومالءمتـه ملعاجلـة نقـاط      
ئـة التـدريس يف   وقد تكونت جلنة اخلرباء واملختصني، من عدد من أعضـاء هي .الضعف

اجلامعات األردنية والعراقية واليمنية،وفيما يأيت عرض للخطوات واإلجراءات اليت اتبعهـا  
  :الباحث يف بناء كل جزٍء من أجزاء الربنامج

بعد أن توصل الباحث إىل حتديد الكفايات : التدريبيةحتديد احلاجات  -11-1-1
ن املتوسط احلسـايب املـرجح   مرجح أقل محسايب وسط متاإلدارية اليت حصلت على 

فيها،  الفرضي، فقد عدت هذه الكفايات هي اليت حيتاج العاملون إىل تدريبٍ، وتطوير
  .كفايةً صنفت درجة ممارستها ضعيفةٌ) 12(إذ ظهر أنّ 

هدفاً للربنامج التدرييب املقترح استنبطت ) 14( وضع مت: أهداف الربنامج-11-1-2
إليها من البحث امليداين، وعرضت قائمـة  الباحث اليت توصل من قائمة احلاجات التدريبية 

حذف ثالثة  :ا يأيتمببعد دراسة آرائهم  قام الباحثاألهداف على جلنة اخلرباء واملختصني 
وعليه أصبح عدد أهداف الربنـامج  . غ ستة أهدافوأهداف، وإضافة هدفني، وتعديل ص

  :هدفاً هي كما يأيت) 13(التدرييب 
  .ني باملعارف وتنمية مهارام الالزمة لتطوير عملية االتصال اإلداريتزويد العامل .1
تنمية اجتاهات إجيابية لدى العاملني حنو أمهية ممارسة االتصال غري اللفظي لتعزيـز   .2

  .فهم االتصال اللفظي
تشجيع العاملني على استثمار املخصصات املالية املتوافرة يف التنظيم يف توفري وسائل  .3

  .اتصال حديثة
بدوره يف إيصال الرسـالة   همتعزيز قناعة العاملني بأمهية استخدام احلاسوب وتعريف .4
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  .وتدريبهم على كيفية استخدامه ،بسرعة

تدريب على استخدام الناسوخ ووسائل االتصال وتقنياته احلديثة وتنمية مهارات ال .5
  .ة وفعاليةياستخدامها بكفا

وصفها وسيلة اتصال لتبليغ القرارات متكني العاملني من استثمار لوحة اإلعالنات ب .6
  .والتعليمات

تعريف العاملني بأمهية التفاعل مع الزمالء وإقامة عالقات طيبة بني أعضاء التنظـيم   .7
  .مبا حيقق أهدافه

  .ليات االتصال املطلوبة لذلكآتعريف العاملني بأمهية تبسيط اإلجراءات و .8
  .ي والتنظيميتنمية قدرات العاملني ومهارام يف اال اإلدار .9

  .تنمية قدرات العاملني ومهارام يف جمال إدارة االجتماعات .10
تعريف العاملني بأمهية االتصاالت غري الرمسية يف التنظيم ودورها يف خدمة التنظيم  .11
  .الرمسي
  .تنمية قدرات العاملني يف فهم اللغة غري املنطوقة .12
فيـة أعلـى مـن الـيت     تدريب العاملني على القيام مبهام إدارية ومسؤوليات وظي .13

 .يشغلوا
موضوعاً تـدريبياُ،  ) 18(وضع الباحث : موضوعات الربنامج التدرييب -11-1-3

يرتبط كل منها دف أو أكثر من األهداف اليت تضمنها الربنامج التدرييب بصيغته األولية، 
د الساعات التدريبية الالزمـة لكـلٍ   دوبعد ذلك وضع مفردات موضوعات الربنامج، وح

أصـبح حمتـوى   و ةلالزمنها، وبعد مراجعة آراء اخلرباء واملختصني أُجريت التعديالت ام
مفردة يستلزم ) 37(موضوعاً تضمنت ) 17( الربنامج التدرييب بشكله النهائي يتكون من

  :ساعةً تدريبيةً، نظريةً وعمليةً، يوضحها اجلدول اآليت) 48( تنفيذها
   

   )13(رقم اجلدول 
  .نامج التدرييب النهائي، وعدد مفرداا، والساعات املخصصة هلايبني موضوعات الرب

  وعــــــاملوض  الرقم
عدد
 مفرداته

  عدد الساعات
  جمموع عملي نظري

  2 0 2 3 .االتصال غري اللفظي  .1
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  وعــــــاملوض  الرقم
عدد
 مفرداته

  عدد الساعات
  جمموع عملي نظري

  3 1 2 2 .حركات اجلسد  .2
  3 1 2 2 .اللغة غري املنطوقة  .3
  1 0 1 1 .وسائل االتصال وتقنياته  .4
  9 6 3 1 .ام احلاسوباستخد  .5
  3 1 2 2 .وسائل االتصال احلديثة  .6
  3 1 2 2 .استخدام الناسوخ  .7
  2 0 2 1 .تنظيم العمل وأساليبه  .8
  2 1 1 1 .استخدام لوحة اإلعالنات  .9

  1 0 1 3 .السلوك التنظيمي  .10
  2 0 2 2 .االتصاالت غري الرمسية  .11
  2 0 2 2 .العمل اجلماعي  .12
  2 0 2 2 .اإلدارة  .13
  3 1 2 3 .اسالت اإلداريةاملر  .14
  2 0 2 3 .تفويض الصالحيات  .15
  3 1 2 3 .اهليكل التنظيمي  .16
  5 1 4 4 .االجتماعات  .17

 37341448اموع

  
 احملاضـرات،  :حدد الباحث األساليب التدريبية اآلتية :أساليب التدريب -11-1-4

التقـارير   ،لـذهين العصف ا،النقاش واحلوار،املباريات اإلدارية، متثيل األدوار، فرق العمل
: وأضاف إليها اخلرباء أسلوبني آخرين مها.التمرينات اإلدارية ،الزيارات امليدانية، والبحوث

  .أساليب) 10( دراسة احلالة، والتدريب الذايت، لتصبح األساليب التدريبية املعتمدة
ميكن االستفادة منـها   مواد تدريبية) 4(حدد الباحث  :املواد التدريبية -11-1-5

واستخدامها يف تنفيذ الربنامج التدرييب املقترح، وقد حصـلت علـى موافقـة اخلـرباء     
 )8(وعليه تصبح املواد التدريبية املسـتخدمة  . مواد تدريبية) 4(واملختصني، وأضافوا إليها 

الكراسات،دليل يتضمن أمساء بعض املراجع والكتب والدوريات ، السبورة :مواد هي
السبورة ( جهاز عرض فوق الرأس، األفالم التدريبية، نامجذات الصلة مبوضوعات الرب
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  .أجهزة الناسوخ، أجهزة احلاسوب، الفيديو، )Over Head Projector) (الضوئية
ـ  اعتمـاداً يعتمد الربنامج التدرييب  :النشاطات التدريبية -11-1-6 علـى   ياًرئيس

كتابـة حبـث    :دريبية اآلتيةاحملاضرات النظرية والتطبيقات العملية فضالً عن النشاطات الت
تقدمي تقرير ، زيارة ملؤسستني تربويتني رمسية وخاصة،ميداين يقوم به كل مشارك على حدة

وبعد استعراض آراء اخلرباء واملختصني تبني أم عدوا النشـاطات املقترحـة    .عن الزيارة
  .كافيةً ومل يضيفوا إليها أي نشاط آخر

لفئات اآلتيـة للمشـاركة يف إدارة جلسـات    حدد الباحث ا :املدربون -11-1-7
أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات األردنية الرمسية من املختصني يف  :مالربنامج التدرييب وه

الوطين عهد املمدربون من ، واإلدارة التربوية واإلدارة العامة وهلم خربة عملية يف هذا اال
وبعد استعراض آراء  .ربية للتربية والثقافة والعلومخرباء من املنظمة الع، ويف األردن للتدريب

خـرباء  و خرباء من قطاع التربية والتعليم: خريني مهاأفئتني  ماخلرباء واملختصني أضافوا إليه
  .من القطاع اخلاص

تضمنت الصيغة األولية للربنامج املقترح أن يدار من جلنة  :إدارة الربنامج -11-1-8
  : مؤلفة من

 هذه اجلامعة نأل(مشرفاً، / تشارات وخدمة اتمع يف اجلامعة األردنيةمدير مركز االس
رئيس قسم اإلدارة التربوية يف إحـدى  ، و)حتتل موقعاً وسطاً بني اجلامعات األردنية الرمسية

يف  الـوطين للتـدريب  عهـد  املمدير التـدريب يف  ، وعضواً/ اجلامعات األردنية الرمسية 
  .عضواً/عن تنفيذ الربنامج التدرييب ومتابعته مسؤول إداري ، وعضواً/األردن

وبعد استعراض آراء اخلرباء واملختصني تبني أم اكتفوا باللجنة املقترحة ومل يضـيفوا   
  .إليها أي عضو آخر

اقترح الباحث أن ينفذ الربنامج التـدرييب خـالل   : مدة الربنامج ووقته -11-1-9
ين والصيفي أو بعد الفصل الصيفي مباشرة حبيـث  العطلة بني الفصلني األول والثاين أو الثا

ساعات تدريبية على فترتني واستراحة ملـدة نصـف   ) 4(تكون ساعات التدريب اليومية 
 ساعة، على أن ينفذ الربنامج مبعدل مخسة أيام يف األسبوع، ويضاف إىل ذلك ثالثة أيـامٍ 

جامعتني إحدامها رمسيـة   ختصص ملناقشة األحباث اليت يعدها املشاركون ويوم واحد لزيارة
يقسم املشاركون إىل قسمني األول يزور ووالثانية خاصة لتعرف نظام االتصاالت املتبع فيها 
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جامعةً رمسيةً، والثاين يزور جامعةً أهليةً، وخيصص اليوم التايل ملناقشة تقريري امـوعتني  
اللتني متثل كل منـهما  وجه الشبه واالختالف ونقاط القوة والضعف يف اجلامعتني ألتعرف 

وخيصص يـوم إلجـراء   . خاصةأم رمسية سواء أكانت صورة للجامعات اليت تنتمي إليها 
وبعد استعراض آراء اخلـرباء  .امتحان شامل ملختلف املواضيع اليت تدرب املشاركون عليها

 يومـاً موزعـة  ) 18(واملختصني استقر الرأي على أن تكون أيام الربنامج التدرييب الفعلية 
  .عمل أسابيع) 4(على

وقع اختيار الباحث على اجلامعـة األردنيـة يف    :مكان عقد الربنامج -11-1-10
ا حتتل موقعاً متوسطاً بني اجلامعات الرمسية األردنية حيـث تتـوزع اجلامعـات    ألعمان 

أنّ اجلامعة األردنية تقع يف موقـع   فضالّ عناألخرى على اجلهات األربع للجامعة األردنية 
وقد القى املكان املقترح لعقد الربنـامج موافقـة   .روف يسهل على اجلميع الوصول إليهمع

  .اخلرباء احملكمني
يعتمد متويل الربنامج على رسوم االشتراك اليت تـدفعها  : متويل الربنامج 11-1-11

واملؤسسـات   ،والتربعات من اجلامعات األردنية ،اجلامعات نيابةً عن موظفيها املشاركني
  .ة بالتدريب والتطوير اإلدارياملعني

حدد الباحث يف الصيغة األولية للربنامج التدرييب :االمتيازات واحلوافز -11-1-12
اعتماد الدورات التدريبية الـيت   :املقترح االمتيازات واحلوافز التشجيعية اآلتية للمشاركني

، رقيتهم لوظيفة أعلىاشترك فيها املوظف، واجتازها بنجاح عند النظر يف اختيار العاملني لت
وذلـك   املوظف الذي جيتاز الدورة بنجـاح  ، وحتفيزمنح شهادة ملن جيتاز الدورة بنجاحو

منح مكافأة مالية للموظف الذي جيتاز الـدورة  ، ومدفوعة األجر ملدة أسبوع إجازةًمبنحه 
إليها أي وقد القت هذه االمتيازات واحلوافز موافقة اخلرباء واملختصني، ومل يضيفوا  .بتفوق

  .امتياز أو حافز آخر
تضمنت الصيغة األولية للربنامج التدرييب األسـاليب   :أساليب التقومي -11-1-13

ودرجة  متوزيع استبانة على املشاركني يف اية الربنامج لتعرف ردود أفعاهل :اآلتية يف تقوميه
تهاء منه مباشرة توزيع استبانة خاصة بكل موضوع توزع بعد االنه، ورضاهم عما حتقق من

لتعرف مدى حتقيق الربنامج ألهدافه يف هذا املوضوع، وعالقته بتحقيق أهداف الربنـامج  
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، ملوضوعات الربنامج يف ايتـه  شاملٍ حتريريٍ إخضاع املشاركني المتحان، وبشكل عام

تقومي تفاعل املشاركني داخـل حجـرة   ، وها املشاركونتقومي األحباث والتقارير اليت يعدو
  .وقد أمجع اخلرباء باملوافقة على هذه األساليب ومل يضيفوا إليها أي أسلوب آخر.التدريب
عرض الربنامج التدرييب املقترح على جمموعـة مـن    :صدق الربنامج -11-1-14

خبرياً وخمتصاً، وذلك بقصد التثبت من صحة اشتقاق ) 22(اخلرباء واملختصني بلغ عددهم 
ألهدافه وبيان  تهات، ومدى صالحية حمتوى الربنامج ومناسباألهداف واملوضوعات واملفرد

) ٪80(رأيهم باخلطوات التنفيذية، وكان معيار قبول الفقرة حصوهلا على نسـبة اتفـاق   
  .فأكثر من اخلرباء واملختصني

األمنوذج الذي اعتمده الباحث يف إعداده للصيغة النهائية للربنامج ) 1(ح الشكل ويوض
  .التدرييب

   )1(قم ر الشكل
  يبني األمنوذج املعتمد يف إعداد صيغة الربنامج التدرييب النهائية

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
لتدريباخبراء في   

اإلدارة التربوية مختصون في

مختصون في اإلدارةالعامة

 رؤساء أقسام علمية

 أعضاء هيئة تدريس

 احملكمون

13عدد األهداف 
املوضوعات 17عدد
املفردات 37عدد

10عدد األساليب التدريبية 
8التدريبية  املوادعدد 

3التدريبية  النشاطاتعدد
5أساليب التقومي عدد 

يوماً 18مدة الربنامج 

14عدد األهداف  
املوضوعات 18عدد
املفردات 35عدد
88عدد األساليب التدريبية  

4التدريبية املوادد عد  
3التدريبية النشاطاتعدد   

5أساليب التقوميعدد   
يوما14ًمدة الربنامج   

ةاألوليالصيغة   الصيغة النهائية 
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  :الصيغة النهائية للربنامج -11-2
  :وأصبح الربنامج التدرييب بصيغته النهائية كما هو موضح يف اآليت

  :قائمة الكفايات اليت أظهرت نتائج البحث امليداين ضعف حتققها
  .فظي عن طريق االتصال غري اللفظيتعزيز االتصال الل .1
  .إتقان اللغة غري املنطوقة عند التعامل مع اآلخرين .2
  . استخدام جهاز حاسوب شخصي يف الوحدة اإلدارية .3
  .استثمار جزء من املخصصات املالية املتوافرة يف توفري وسائل اتصال حديثة .4
  .يف االتصاالت اإلدارية) الفاكس(استخدام الناسوخ  .5
  .اإلعالنات يف تبليغ األوامر والتعليمات استخدام لوحة .6
  .استخدام االتصاالت غري الرمسية يف التنظيم خلدمة التنظيم الرمسي .7
  .التفاعل مع زمالء العمل .8
  .عرض املراسالت الواردة على املسؤول املباشر قبل اختاذ أي إجراء عليها .9

  .حرص املوظف على أداء عمله بنفسه.10
  .وعدم جتاوزهالتزام التسلسل اإلداري .11
  .تنبيه املرؤوسني إىل أخطائهم خالل االجتماع.12

  : أهداف الربنامج -11-2-1
 اهلــدف الرقم

 .تزويد العاملني باملعارف وتنمية مهارام الالزمة لتطوير عملية االتصال اإلداري  1
   .يز فهم االتصال اللفظيتنمية اجتاهات إجيابية لدى العاملني حنو أمهية ممارسة االتصال غري اللفظي لتعز  2
  .تشجيع العاملني على استثمار املخصصات املالية املتوافرة يف التنظيم لتوفري وسائل اتصال حديثة  3

4  
تعزيز القناعة بأمهية استخدام احلاسوب وتعريف العاملني بدورهم يف إيصال الرسالة بسرعة وتدريبهم على كيفية 

 .استخدامه
  .استخدامها بكفاءة وفعاليةستخدام الناسوخ ووسائل االتصال احلديثة وتنمية مهاراتتدريب العاملني على ا  5
  .متكني العاملني من استثمار لوحة اإلعالنات بوصفها وسيلة اتصال لتبليغ القرارات والتعليمات  6
  .التنظيم افحيقق أهدهم وتعريف العاملني بأمهية التفاعل مع الزمالء ودوره يف إقامة عالقات طيبة بين  7
 .تعريف العاملني بأمهية تبسيط اإلجراءات واليات االتصال املطلوبة لذلك  8
 .تنمية قدرات العاملني ومهارام يف اال اإلداري والتنظيمي  9
  .تنمية قدرات العاملني ومهارام يف جمال إدارة االجتماعات 10
  .التنظيم ودورها يف خدمة التنظيم الرمسيتعريف العاملني بأمهية االتصاالت غري الرمسية يف 11
 .تنمية قدرات العاملني يف فهم اللغة غري املنطوقة 12
 .تدريب العاملني على القيام مبهام إدارية ومسؤوليات وظيفية أعلى من اليت يشغلوا 13
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  :فعاليات الربنامج -11-2-2

الفعاليات التدريبية
:أساليب التدريب

 .يدانيةالزيارات امل• .العصف الذهين• .احملاضرات •
 .التمرينات اإلدارية• .املباريات اإلدارية• .فرق العمل •
 .النقاش واحلوار•.متثيل األدوار •

 .التدريب الذايت •
.التقارير والبحوث•.دراسة احلالة •
:املواد التدريبية •
.احلاالت اإلدارية• .األفالم التدريبية•  . السبورة •
.أجهزة الناسوخ• .ديوالفي• .الكراسات •
 .دليل يتضمن أمساء الكتب واملراجع ذات العالقة• .أجهزة احلاسوب• .جهاز عرض الشفافيات •
  :املتدربون •
 .العاملون اإلداريون يف اجلامعات األردنية الرمسية ممن حيملون مؤهل البكالوريوس أو الليسانس •

  :املدربون
أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات األردنية الرمسية من  •

وهلـم خـربة    املختصني يف اإلدارة التربوية واإلدارة العامة
 .عملية يف هذا اال

  .يف األردن الوطين للتدريبعهداملمدربون من•
  .ظمة العربية للتربية والثقافة والعلومخرباء من املن •
  .خرباء من قطاع التربية والتعليم  •
 .خرباء من القطاع اخلاص •

.عمان–اجلامعة األردنية:الربنامج عقد مكان
 :النشاطات التدريبية

  .احملاضرات النظرية •
 .التطبيقات العملية •

  ).رمسية وخاصة(يارة ملؤسستني تربويتنيز•
  .تقدمي تقرير عن الزيارة •

 :وقتهمدة الربنامج و
 .يوماً تدريبياً) 18( •

 .مبعدل أربع ساعات يومياًمخسة أيام عمل أسبوعياً•
  .ينفذ خالل العطلة الدراسية بني الفصول الدراسية •

 :االمتيازات واحلوافز
 .منح شهادة ملن جيتاز الدورة بنجاح •
منح املوظف الذي جيتاز الدورة إجازة مدفوعة  •

 .األجر ملدة أسبوع

 .منح مكافأة مالية للموظفني األوائل يف الدورة•
اعتماد الدورات التدريبية اليت اشترك ـا املرشـح لغايـات     •

  .الترقية

 :أساليب التقومي
توزيع استبانة على املشاركني يف اية الربنامج   •

هم عما حتقق لتعرف ردود أفعاهلم ودرجة رضا
  .منه

ع استبانة خاصة بكل موضوع من موضوعات الربنـامج  توزي•
 .بعد االنتهاء مباشرة من التدريب على فعاليات املوضوع

إخضاع املشاركني المتحان حتريـري شـامل ملوضـوعات     •
 .الربنامج يف ايته

.رسوم االشتراك والتربعات:متويل الربنامج •
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  مقترحاتال -12
  :الباحث ما يأيت يقترحوبناًء عليها، النتائج اليت توصل اليها الباحث يف ضوء 

إعطاء موضوع االتصال اإلداري أمهيةً خاصةً، ودعماً مـن إدارات اجلامعـات    -1
  .ر الرئيسة للعملية اإلداريةيمثل أحد العناص ألنهاألردنية الرمسية، 

الربنامج التدرييب املقترح يف الرمسية أو أكثر بتبين  األردنيةأن تقوم إحدى اجلامعات  -2
  .ه على املوظفني اإلداريني فيهاتنفيذ، ورصد املخصصات املالية الالزمة لهذا البحث

بنية على بوضع خطة سنوية لتدريب موظفيها، م ةأن تقوم اجلامعات األردنية الرمسي -3
  .دراسات فعلية لتعرف احلاجات التدريبية للموظفني إلدراجها ضمن اخلطة

تشجيع العاملني على املشاركة يف دورات تدريبية يف ميـدان االتصـال اإلداري،    -4
وامليادين األخرى، وأخذ الدورات التدريبية اليت اجتازوها بنجاحٍ بعني االعتبار، عند النظر 

  .ىل وظيفة إدارية أعلىبترقية أيٍ منهم إ
أن يتم التنسيق بني اجلامعات األردنية الرمسية، حبيث يستفيد العاملون يف جامعة ما  -5

من الدورات التدريبية اليت تعقدها جامعةٌ أخرى، خاصةً يف اجلامعات اليت تقع ضمن إقليمٍ 
األردنيـة، وآل   الريموك، العلـوم والتكنولوجيا: واحد، فيكون التنسيق مثالً بني جامعات

البيت يف إقليم الشمال، واألردنية، اهلامشية، والبلقاء التطبيقية، يف إقليم الوسـط، ومؤتـة   
  .واحلسني يف إقليم اجلنوب

6-  إدارية يف تنفيذ اتصاالت إدارية جائزةً سنويةً ألفضل وحدة أن ختصص كل جامعة
  .وضع معايري للتنافس والختيار أفضل وحدةتناجحة بعد أن 

توسيع استخدام التقنيات احلديثة يف اجلامعات األردنية، خاصةً تلك اليت ختـدم يف   -7
  .سرعة االتصاالت اإلدارية، وإجنازها املهام املطلوبة بسرعة

على  معلى صعيد التمويل، أأكانت ضرورة توفري مستلزمات تنفيذ الربنامج، سواء  -8
علـى صـعيد األدوات،    متنفيـذه، أ صعيد تأمني القوى البشرية القادرة، واملدربة علـى  

 .واألجهزة الالزمة للتنفيذ
  

  المراجع
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  المراجع العربية
 ،1ط ،العامة واالتصـال اإلنسـاين   العالقات ،)1998( صاحل خليل، ،إصبع أبو −

  .الشروقدار  ،عمان
 التقـومي  ،)1990( ،صـباح ، والعجيلـي  أنور،، ، وعبد الرمحنمصطفى، اإلمام −

  .احلكمةر مطبعة دا ،بغداد ،والقياس
سامي تيسري  :ترمجة ،تنمي قدرتك على اختاذ القرار كيف، )1998( الن، ،باركر −

  .بيت األفكار الدولية ،سلمان، الرياض
دار  ،القاهرة، كمال دسوقي :ترمجة ،الرؤساء وظائف، )1965( تشستر، ،بارنرد −

  . الفكر العريب
  .حبث غري منشور ،ملدرسيةأمني املكتبة ا كفايات، )2000( جاسم حممد، عواد ،التميمي −
التعليمية يف القياس والتقومي  الكفايات، )1998( الرمحن عبد السالم، عبد ،جامل −

  .دار املناهج ،، عمان1ط ،بالتعلم الذايت واكتساا
ومهـارات رؤسـاء    خصـائص "، )1996( امحد،، وعبد احلليم يوسف، ،محامي −

 ،للبحـوث والدراسـات   مؤتـة  ،"األردنيـة  اجلامعاتاألقسام العلمية يف بعض 
  .4،ع11مج

 :ترمجة ،اإلدارة فن: يف" اإلدارة والعمل على نطاق العامل"، )1997( ،.ف بيتر ،دركر −
 .دار البشري ،باور، مراجعة حممد ياغي، عمان. إل جوزيف حترير  بو لبدة،أسعد أ
اإلدارة ، )1994(إبـراهيم،  : موسى، واجلـزراوي : درة،عبد الباري، واملدهون −

، عمـان، املركـز العـريب    1، طمنهج علمي حتليلي املفاهيم والعمليات: احلديثة
  .للخدمات الطالبية

برنامج لتدريب مـديري املـدارس    بناء، )1995( حممد خملف، امحد، الدليمي −
أطروحة دكتوراه غري منشورة مقدمة إىل جملس  ،اإلدارية كفايامالثانوية يف ضوء 

  .امعة بغدادج ،رشد، العراق ابن –كلية التربية 
 دراسات ،"املفاوضات وتنمية مهاراا يف املنظمة إدارة"، )1986( أميمة، ،الدهان −

  .آذار 3، ع13، اجلامعة األردنية، مج)االقتصاد والعلوم اإلدارية(
بـريوت،   ،الصـحاح  خمتار ،)1986( بن أىب بكر بن عبد القادر، حممد ،الرازي −
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  .مكتبة لبنان
 ،1ط ،إىل التربية والتعلـيم  املدخل ،)1997( نعيم، ،وجعنيين اهللا، عبد، الرشدان −

   .دار الشروق للنشر ،عمان
 اإلدارينيالتدريبية للمديرين ورؤساء األقسام  احلاجات ،)1991( ،دالل، الزعيب −

رسالة  ،ايف اجلامعات األردنية من وجهة نظرهم والربامج التدريبية اليت اشتركوا 
  .موكالري جامعة ماجستري غري منشورة،

 ،يف التربيـة  البحث مناهج ،)1981( حممد أمحد، ،والغنامعبد اجلليل، ، الزوبعي −
  .مطبعة جامعة بغداد ،بغداد األول، اجلزء

 ،1ط ،نظريات وسـلوك : املنظمة إدارة، )1996( علي،، ، والعضايلةمهدي ،زويلف −
  .دار جمدالوي ،عمان

: يف" حتدي لإلدارة العامـة : املعلومات احلكومية أنظمة"، )1994( جني، ،ساملونا −
مـن   ،عناصر االسـتراتيجيات والسياسـات  : املعلومات احلكومية أنظمة إدارة

حممد نور برهان مراجعة حممد علي شهيب، وحممد : ترمجة املتحدة،منشورات األمم 
  .املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،عمان ،عبد اللطيف مال اهللا

 ،االتصال والتكنولوجيا يف التعليم وسائل، )1996( حممد، احلافظعبد ، المةـس −
  .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع دار ،، عمان1ط

عبد القادر : ترمجة ،دليل عملي للقادة: املسؤولية تويل، )1989(، .م بريي ،مسيث −
  .مركز الكتب األردين ،عمان عثمان،

يف ضوء  برنامج تدرييب للمفتشني التربويني تصميم ،)1997(أمحد علي،  ،صاحل −
  .معهد التدريب والتطوير التربوي ،بغداد ،الوظيفةمتطلبات 

اإلسـكندرية،   ،1ط ،يف التربية وعلم النفس اإلحصاء ،)199-( ،محدأ ،الطبيب −
  .اجلامعي احلديث املكتب

 مدارسبرنامج تدريب املدربني أثناء اخلدمة يف ثرأ، )1993( املنعم، عبد ،طرخان −
 ،لـديهم تطوير البىن املفاهيمية اإلدارية واإلشرافية وكالة الغوث يف األردن على 

  .غري منشورة، اجلامعة األردنية رسالة ماجستري
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موظفي احلكومة حنو تقييم األداء يف نظام اخلدمـة   اجتاهات"، )1994( حممد، ،طعامنة −

  .3، ع10العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج سلسلة ،الريموك أحباث، "يف األردن املدنية
: التربوية والسلوك املنظمـي  اإلدارة، )1997( عبد الرمحن صاحل، هاين ،يلالطو −

  .دار وائل للنشر ،، عمان2ط ،يف النظم واجلماعاتسلوك األفراد 
 ،، بريوت1ط ،النفسية، تقنياا وإجراءاا االختبارات، )1996( فيصل، ،عباس −

  .دار الفكر العريب
ـ : التفـاوض  مهارات ،)1987( السيد، ،عليوة − لوكيات االتصـال واملسـاومة   س

  .املنظمة العربية للعلوم اإلدارية ،عمان ،يف املنظمات اإلدارية والتجارية ةالدبلوماسي
عـوض بـن    ،عبد اهللا بن ناصر، واألمسري ،اهللا بن إبراهيم، والعسكر عبد ،العمار −

دراسة ميدانية  -الكتابية يف األجهزة احلكومية االتصاالت واقع ،)1995( سعيد،
  .العامة اإلدارةمعهد  ،الرياض ارنة،مق

دار  ،اربـد  ،2ط ،القياس والتقومي يف العملية التدريسية ،)1998( ،محدأ ،عودة −
  .األمل للنشر والتوزيع

 ،العامة وإدارا مدخل وظيفي العالقاتعبود،  كنجو ،وهيب، وكنجو إبراهيم ،فهد −
  .1999الوراق،  مؤسسة ،عمان ،1ط

دراسة السـلوك االنسـاين   : السلوك التنظيمي، )2000(القريويت، حممد قاسم،  −
  .، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع3، طالفردي واجلماعي يف املنظمات املختلفة

 ،النظريات العمليات الوظائف:اإلدارة مبادئ ،)2004( م،ـقاس حممد، القريويت −
  .والتوزيع للنشروائل  دار ،عمان ،2ط

احلديثـة يف   املفـاهيم ، )1993( هدي حسن،م، قاسم، وزويلف حممد، القريويت −
  .املؤلفان، ، عمان3ط ،والوظائف النظريات: اإلدارة

منط العالقات الشخصية الداخليـة علـى    أثر" ،)1986( حسن،سهيل ، القيسي −
رسالة ماجستري  ،"مديري املدارس الثانوية يف األردن لدىعملية االتصال اإلداري 

  .األردنية اجلامعةغري منشورة، 
املؤثرة يف الثقـة التنظيميـة،    العوامل ،)1996( مفضي عثمان، حممد ،لكساسبةا −

رسالة ماجستري غري منشـورة،   ،أجهزة اخلدمة املدنية األردنية علىدراسة ميدانية 



  عمر الخرابشة. د ..………….................................تدريبي لتطوير كفايات االتصال اإلداري  بناء برنامج
  

  

  

 

 

  .األردنيةاجلامعة 
: اإلدارية يف املؤسسات احلكومية األردنية االتصاالت" ،)1999( موسى، ،اللوزي −

 مـج سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  ،الريموك أحباث، "ةميداني حتليليةدراسة 
  .4، ع15

 ،اإلسـكندرية  ،ترفع مهاراتك اإلدارية يف االتصال كيف ،)1998( امحد، ،ماهر −
  .اإلدارية التنميةمركز 

جممع اللغة : ، القاهرة2ط ،الوجيز املعجم ،)1986( القاهرة، –العربية  اللغة جممع −
  .العربية

دار  ،، عمـان 1ط ،التعليمية يف ضوء النظم الكفايات ،)1983( ،توفيق ،مرعي −
  .والتوزيع للنشرالفرقان 

أعضاء اهليئة التدريسـية يف اجلامعـة    آراء ،)1995( ،راغب ذيابإكرام ، مرقة −
رسالة ماجستري غري  ،اإلداريـة الس األقسام األكادميية املمارساتاألردنية حنو 

  .األردنية اجلامعةمنشورة، 
يف علم اإلحصاء الوصـفي   مقدمة ،)1997( أمحد، ، ، والرمياويسامي، سعودم −

  .دار حنني ،عمان ،والتحليلي
، 2، ج2ط ،الوسـيط  املعجـم  ،)1989( ،)إخراج(وآخرون  إبراهيم ،مصطفى −

  .الدعوةدار  ،استانبول
: عمـان (، 1ط ،أسـس وإدارة : العامة املؤسسات ،)2000( عودة، أمين ،املعاين −

 ).اسنييمركز أمحد 
مفاهيم وأسس سلوك الفـرد  : السلوك التنظيمي، )2004(املغريب، كامل حممد،  −

  .، عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع3، طواجلماعة يف التنظيم
التدريبية ملديري اإلدارات ورؤساء  احلاجات ،)1996( امحد، مفتاح ،مفتاح −

منشـورة جامعـة   رسالة ماجستري غري  ،يف اجلامعات الليبية اإلداريةاألقسام 
  .الريموك

لسـنة   29األردنيـة رقـم    اجلامعات قانون ،)1987( األردنية اهلامشية، اململكة −
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  .وتعديالته 1987

الـوطين األول   املـؤمتر "، )1988( اهلامشية، وزارة التربية والتعليم، األردنية اململكة −
  .1988، آب 4-3بديل العددين  29 مج املعلم رسالة ،"التربويللتطوير 

املؤمترات والندوات العلميـة   توصيات ،)1981( للعلوم اإلدارية، العربية نظمةامل −
 – 1971املنظمة العربية للعلوم اإلدارية خـالل عشـر سـنوات    عقدااليت 

  .للعلوم اإلدارية العربيةاملنظمة ، عمان ،وعرض نتائجها1980
سـوياء  النفسي والتربوي لأل القياس ،)1990( عبد الفتاح علي، فاروق ،موسى −

  .، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية1ط ،واملعوقني
دار الفكـر   ،عمان ،1ط ،التربية أسس ،)1989( صاحل ذياب وآخرون، ،هندي −
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