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 م عن ُبعد منواقع الصتال  الفّعل  لدى مديري المدارس الخلاة في ضوء الصتعلّ 
 وجهة نظر المعلمين في لواء الجلمعة

 :عدادإ
 نهى عبد الهلدي درّاس 

 :إشراف
 الغو علد  الدكصتور كلظم 
 صالملخّ 

هدفت الدراسة إلى التعّرف على درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة لمهارات االتصال           
في محافظة العاصمة  الجامعةم عن ب عد من وجهة نظر المعلمين في لواء الفّعال في ضوء التعل  

معلم ( 071ا )تم إختيار عينة عشوائية بسيطة عدد أفراده ، وقدعمان في المملكة األردنية الهاشمية
تم تطوير إستبانة لقياس  كماالمنهج الوصفي المسحي،  واستخدام ،من مجتمع الدراسة ومعلمة

تم و درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة لمهارات االتصال الفّعال في ضوء التعلم عن ب عد، 
أّن درجة ممارسة مديري المدارس اآلتي:  ،نتائج الدراسةومن أبرز  ،التحقق من صدق األداة وثباتها

جهة نظر المعلمين في لواء م عن ّبعد من و الخاصة لمهارات االتصال الفّعال في ضوء التعلّ 
( بين متوسطات = 3.35α) عند مستوى ةإحصائي ذات داللة فروق تبين وجودو ، الجامعة متوسطة

 فئة لصالحو الجنس متغير عزى لاالتصال الفّعال ت   تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مهارات
( بين متوسطات = α 3.35عند مستوى )ذات داللة إحصائية فروق كما تبين وجود ، اإلناث

 فئة لصالحو التخصص  متغيرل عزىاالتصال الفّعال ت   تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مهارات
( بين  = 3.35αعند مستوى )ذات داللة إحصائية فروق  تبين وجودو ، التخصص العلمي

 سنوات الخبرةمتغير لعزى االتصال الفّعال ت   اتمتوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مهار 
 .أقل من خمس سنوات فئة لصالحو 

مديري المدارس الخلاة، لواء  الصتال  الفّعل ، الصتعلم عن ُبعد،مهلرات الكلملت المفصتلحية: 
 الجلمعة، الوسلئط اإللكصترونية.  
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Abstract 

The study aimed at findind out the degree to which private school principals 

practice effective communication skills in light of distance learning from teachers point 

of view in the University Distract, in the capital Amman Governorate in the Hashemite 

Kingdom of Jordan. A Simple random Sample consisted of (371) male and female 

teachers’ were drawn from the population of the study. The descriptive – survey 

methodology was used, a questionnaire was developed to measure the degree of 

practicing effective communication skills in light of distance learning by private 

schools’ principals - validity and reliability of the instrument were assued, the result of 

the study showed that the degree to which private schools’ principals practice effective 

communication skills in light of distance learning from teachers’ point of view was 

medium. 

There were statistically significant differences at (α = 0.05) amoung the mean 

estimates of the sample subjects of the degree of practicing effective communication 

skills due to the gender variable, in favor of females. It was also found that there were 

statistically significant differences at (α = 0.05) among the mean estimates of the sample 

subjects of degree of practicing effective communication skills attributed to 

Specialization in favor of scientific spcialization. As well as, there were  statistically 

significant difference at (α = 0.05) among the mean estimates of the sample subjects of 

the degree of practicing effective communication skills due to the years of (teaching) 

experience variable, in favor of less than five years. 

Keywords: Effective Communication Skills, Distance Learning, Private Schools’ 

Principals, University Distract, Electronic Media. 
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  :الفا  األو 
 خلفية الدراسة

 المقدمة

لى تغيرات إ Covid-19)) ناجائحة كورو  في ظلّ عن ب عد التعلم  لتطبيق المفاجئ التحولى أدّ 

 أثرتتو  ،مدخالتها ومخرجاتهابما فيها  فرضت نفسها على المنظومة التعليمية ،عديدة وتحديات

حيث أدى ذلك إلى  ،المفاجئبسبب هذا التحول الميدان التربوي األفراد في بين  تصالعملية اال

لتحقيق التباعد  احترازيكأمر معظم أطراف العملية التعليمية بين  )الوجاهي(المباشراالتصال قطع 

 اإلفتراضي() مباشرالر ـغي تصالاال وأصبح(، Covid 19فيروس كورونا ) نتشارإلا منعً  ،الجسدي

غير االتصال الرسائل والمعلومات و أن فيه  شكومما ال  ،التكنولوجيةمن خالل وسائل االتصال 

 طاستخدام وسائعلى  الجميع األمر الذي أجبر ،المباشراالتصال مختلف تماًما عن مباشر ال

ال تتعطل بحيث للمحافظة على ديمومة االتصال  تكنولوجيةكوسائل االتصال ال ،اتصال بديلة

بشكل مختصر وواضح المالحظات والمشاركات نقل أن ت  األمر يتطلب إذ  ميةالعملية التعليمية التعل  

 .ومفهوم وم نّظم

ولغايات استدامة وتطوير النظام التعليمي واإلداري بما يتالئم مع التقدم التقني والمعلوماتي في      

د من التوسع في استخدام شبكات اإلنترنت والتواصل من مجالي المعلومات واالتصاالت، كان ال ب  

إدارات المؤسسات التعليمية تتحول من المستوى التقليدي إلى المستوى التقني خاللها، حيث جعل 

والتعرف إلى الخبرات اإلدارية والمعلوماتية في هذا الجانب التقني الحديث، ساهم في زيادة  .العالمي

 الطلبة وذوي الطلبةو  المعلمينكفاءة المؤسسات التعليمية، وبما أن لمديري المدارس دور هام تجاه 

الذين   ،ا، حيث اعت بر مديري المدارس قادة التغييرد من تعزيز االتصال بينهم جميعً كان ال ب  
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من أجل تحقيق اهداف العملية التعليمية، بالرغم من حجم األعباء التغيير القدرة على ذلك يمتلكون 

 مستوى المطلوبفي ضوء تلك التطورات والتحديات ووفقا لل ،للقيام بهذا الدور ى عاتقهملقاة علالم  

ا في إصالح وتحسين العملية هامً  ادورً تلعب اإلدارة ومما ال شك فيه أن  .(1315)السعود، 

بني لقى على عاتقه ت  ال المتميز، فهو الم  عتبر اإلدارة محطة إنطالق القائد الفعّ التعليمية، حيث ت  

  .Kandiko, 2019)) إتجاهات حديثة هدفها تطوير إدارة المؤسسة التعليمية

التعليمية يجب و  اإلدارية ( أن االتصال الفّعال في العملية(Griffin & Moorhead, 2013ويرى 

ال تسبب ذلك في غياب التنسيق، أن يسير في مساره الصحيح، ل الجميع للعمل بشكل وتحوّ  وا 

حتًما سيخلف تحديات أعمق في االتصال. ويؤكد  ، فغياب التنسيقآخر من نوع   فردي، وهذا تحد  

االتصال كحلقة دائرية بين أفراد ( على ضرورة سير (Acikalin & Turan, 2015 كل من 

بل مديري المدارس، من أجل بناء تزان من ق  ا  دار هذه الحلقة بحكمة و المؤسسة التعليمية، على أن ت  

 جسور اتصال مع الجميع لضمان تحقيق األهداف المرجوة من العملية التعليمية التعلمية.

عتبر بمثابة المفتاح الذي يساعدهم ي  المعلمين بين مديري المدارس و  االتصالإن ومن هنا ف      

االتصال الفّعال إيجاد أن بل  Gulbahar & Sivci, 2018).)بينهم  على إحداث التفاعل فيما

مع ضرورة استدامة  ،ساهم في نقل الرسائل بين المرسلين والمستقبلين بصورة واضحة ومفهومةي  

وهذا بدوره يحقق عملية  كل من له عالقة بالعملية التعليمية،تلك الرسائل والتي تعود بالنفع على 

يجابي في المدرسة، يجب  يجادوإل (Gulbahar, 2020) .تعليمية منظمة مناخ اتصال صحي وا 

أيًضا للمؤسسة  سلوب اتصال مالئماأن يمتلك مدير المدرسة باإلضافة إلى مهارات االتصال، 

ا على اإلطالق، بل قد يكون عائًقا وسبًبا في تعطل جدي نفعً التعليمية فاالتصال أحادي االتجاه ال ي  
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العملية التعليمية، ذلك ألن المعلمون قد يلتبس عليهم األمر في تفسير المعلومات الصادرة عن 

 .(Oboegulem, 2011)اإلدارة، مما يؤدي إلى إرباك في العملية التعليمية 

ويمارسونها  صالاتالة، ال ب د من أن يمتلك مديري المدارس مهارات فعّ  اتصالولضمان عملية     

ا من وجود أيضً  دفي المؤسسات التعليمية، وحتى يتم ذلك ال ب   ةإيجابيال، لتحقيق بيئة بشكل فعّ 

يساهم في تنفيذ توفير بيئة إيجابية ألن  ؛م عن ب عدالناتج عن التحول للتعلّ  ف مع التغيرتنسيق وتكيّ 

واستمرار عملية االتصال يدل على  ،تصحيح عمليات التقييميساعد في و  ،أكبر برامج التعليم بكفاءة

ج ب  على مدير المدرسة التطوير في وسائل االتصال الفّعال ومن هنا، و   العملية التعليمية. استمرار

حول نحو التعّلم عن ب عد، وذلك من خالل التركيز على في الميدان التربوي، وتحديًدا في ضوء الت

جائحة كورونا، خالل عدد من مهارات االتصال المتواءمة مع الوسائط التكنولوجية المستخدمة 

والمباشرة  وأبرز هذه المهارات التي ارتكزت عليها هذه الدراسة: مهارة المحادثة الصوتية المسجلة

الكتابة عبر الوسائط اإللكترونية، ومهارة اإلصغاء المباشر عبر  عبر الوسائط اإللكترونية، ومهارة

 )لغة الجسد( عبر الوسائط اإللكترونية. الوسائط اإللكترونية، ومهارة االتصال غير اللفظي

 اتصالمديري المدارس يضطرون إلى استخدام أنماط  جعلتومواكبة التغيرات المفاجئة التي      

التطورات التقنية الهائلة، وجاء هذا التفاعل اإللزامي مع أدوات العصر التقني الرقمي  جاراةفعالة لم

 االتصالمهارات مديرو المدارس توظيف  اضطرساليب التي تغيرت، حيث في مقدمة هذه اال

في أعمالهم اإلدارية اليومية، ومن هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على واقع االتصال الفّعال  الفّعال

 م عن ب عد لدى مديري المدارس.ضوء تطبيق التعلّ  في
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  مشكلة الدراسة

الوقت المخصص عدم هدر الهادف إلى  ،م عن ب عدفي خضم التحوالت العالمية لتطبيق التعلّ   

 وومدير  وومعلمرافق هذه التحوالت إجراءات سريعة لدخول الطلبة  واستثمار وقت الطلبة، ،للتعليم

مع  تتالءم ميةتعلّ تعليمية  ةا البحث عن صيغالجديدة، حيث كان لزامً هذه التجربة المدارس 

للجميع بسبب هذه النقلة  بر األمر بمثابة تحد  وتساهم في توظيف التقنيات، واعت   ،المفاجئة التغيرات

اإلجباري  ا التحولوبناء على هذ .(Daniella & Varela, 2020)اإلجبارية للتعليم بشكله الجديد 

 ةالتكنولوجية المتعدد تصالوسائل اال المدارس ومدير  يستخدمتطلب األمر أن للتعلم بشكله الجديد، 

يالء هذه المهارة ج   ،في أعمالهم اليومية رة لألعمال اإلدارية خاصة أنهم الفئة المسيّ  ،االهتمام لّ وا 

  .(1314 وملكاوي، )عودة

وبعد م عن ب عد، تجربة التعلّ وتعايشها مع  ،التربويومن منطلق عمل الباحثة في الميدان 

 تصالاالفي طريقة تحديات وجود بعض الاستشعرت  المعلمين راء الزميالت والزمالءآاستطالع 

بعرقلة العملية  في بعض األحيان تتسببالتي ، اإلداريةعلى كافة المستويات  وسرعته الفّعال

 االتصالواقع في والبحث لوقوف لالحاجة  جاءتوهنا  ،تجربة التعلم عن ب عد سير التعليمية خالل

 اواقعً  أصبح عدم عن ب  التعلّ أن و سيما ال  ،وفهم واقعه تحليل ليتسنى ميةالبيئة التعليمية التعل  ب الفّعال

ومن هذا المنطلق على الطالب، والفائدة النفع بأقصى درجات ل عليه أن يعود ويعوّ ، ال غنى عنه

ما درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة " الرئيس اآلتي: سؤاللتجيب على الجاءت هذه الدراسة 

 ."في ضوء التعلم عن ب عد من وجهة نظر المعلمين؟ الفّعالفي لواء الجامعة لمهارات االتصال 



5  
 

  وأسئلصتهل هدف الدراسة

الخاصة في مديري المدارس لدى  الفّعال االتصالواقع ف على التعرّ إلى هذه الدراسة هدفت      

في البيئة اليومية في األعمال اإلدارية  الفّعال تصالاالطبيعة هذا ، من خالل متابعة لواء الجامعة

 ، وتحديًدا سعت هذه الدراسة لتحقيق الهدف الرئيس اآلتي:في ضوء التعلم عن ب عد ميةالتعل   التعليمية

الصتعرف على درجة مملرسة مديري المدارس الخلاة في لواء الجلمعة لمهلرات الصتال  الفّعل  في 

 البيئة الصتعليمية الصتعُلمية في ضوء الصتعّلم عن ُبعد. 

 أسئلة الدراسة

  :اإلجابة عن األسئلة اآلتيةحاولت الدراسة 

من  م عن ب عدفي ضوء التعلّ  الفّعالما درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة لمهارات االتصال  .1

 وجهة نظر معلمي المدارس الخاصة في لواء الجامعة؟

 تقديرات في درجة (α = 3035فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )توجد هل  .1

 اتلمهار متوسطات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في لواء الجامعة 

 ؟ت الخبرةاسنو متغير و  ،التخصصمتغير و  ،الجنسمتغير من لكل  ت عزى الفّعالاالتصال 

 أهمية الدراسة

لدى  الفّعال تصالاالواقع وتتبع تركيزها على وصف من خالل أهمية هذه الدراسة تنبثق 

لفت راد من وصف هذا الواقع حيث ي   التعلم عن ب عد، عملية تطبيق مديري المدارس الخاصة أثناء

لدى مديري واته أدبل تعزيز س  و  الحديثة، الالفعّ ألهمية التركيز على مهارات االتصال  االنتباه

ال سيما  ،األزماتفي  الفّعال تصالاال إثراء األدب النظري في مجالإضافة إلى  ،المدارس الخاصة

 .المتزامن مع وجود جائحة كورونا في المؤسسات التعليميةم عن ب عد التعلّ تجربة ضوء في 
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في ضوء األكثر فعالية أبرز مهارات االتصال  مديري المدارستحدد ليؤمل من هذه الدراسة أن كما 

 الفّعال االتصاللمهارات  هماستخدامجوانب القوة لدى مديري المدارس في تحديد و  ،عدم عن ب  التعلّ 

الخروج بتوصيات قد تساهم في زيادة فعالية مهارات و  ،تجاوزهال فالضعجوانب  حديدوت ،لتعزيزها

 المؤسسات التعليميةأصحاب القرار في مساعدة و  ،لدى مديري المدارس الخاصة الفّعالاالتصال 

في البيئة  لدى مديري المدارس الناجح، سريع وفعّ  اتصالالوسائل التقنية الالزمة لضمان  حديدبت

 مية. التعليمية التعل  

 الماطلحلتصتعريف 

انتقال األفكار والرسائل والمعتقدات بين أفراد المجتمع اإلنساني، ضمن طرق " :الفّعل  صتال ال 

اجتماعية متنوعة، بهدف إحداث صلة وتفاعل بين أفراد المجتمع، عبر رموز معينة إلحداث 

 (.19:1314 " )العيساوي،تأثيرات الزمة في األفكار والمعتقدات والعالقات

بتبادل األفكار والمشاعر بين األفراد  (1318) يو والمشار إليه في عط (Hovland)فه عرّ ي   كما

ثراء المعرفة والخبرات،  ،والجماعات عبر وسائط لفظية وغير لفظية وحتى يكون بهدف المشاركة وا 

 ذات العالقةاألطراف ستقبال المعلومات واحتوائها وتشاركها وتبادلها بين ااال الب د من فعّ  التواص

 .سهل وواضح أسلوبب

أربعة على متوسط درجة استجابة أفراد عينة الدراسة ويعرف االتصال الفّعال إجرائًيا بأنه 

ة المحادثة الصوتية المسجلة والمباشرة عبر الوسائط اإللكترونية، ومهارة الكتابة مهار مهارات، وهي: 

غير  اإللكترونية، ومهارة االتصال عبر الوسائط اإللكترونية، ومهارة اإلصغاء المباشر عبر الوسائط

لقياس درجة االتصال  ممتص  التي  ،في أداة الدراسة اللفظي )لغة الجسد( عبر الوسائط اإللكترونية

 .من وجهة نظر المعلمين لواء الجامعةفي لدى مديري المدارس الخاصة  الفّعال
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نظام يعمل على  بأنه (1316) والمشار إليه في الرشيدي فه الفرجاتيعرّ  :م عن ُبعدالصتعلّ 

التي تقف حائل بين  المتباعدة المسافات الجغرافيةمن للطلبة بالرغم إيصال المعارف والعلوم 

م في موقع إقامته بداًل من قل المعرفة إلى المتعلّ نعملية بأنه "ي عرف و   التعليمية.الطالب والمؤسسة 

إلى المؤسسة التعليمية، وهو مبني على أساس إيصال المعرفة عبر وسائط تقنية م إنتقال المتعلّ 

 ،)الهمامي لوجه" وجًها لاتصاالحاكي بما ي   مم والمتعلّ الفجوة بين المعلّ  ئلملتستخدم التكنولوجيا 

15:1313). 

الرقمية )التكنولوجية( والوسائط  والوسائل األدواتاستخدام بأنه  إجرائًيا عن ب عد مالتعلّ وي عرف  

بوجود التباعد المكاني  ميةلتحقيق أهداف العملية التعليمية التعل   الطالبم و بين المعلّ كحلقة وصل 

 .بينهما

ونها اإلدارية والفنية واإلنسانية ؤ "هو الشخص المسؤول عن إدارة المدرسة وش :مدير المدرسة

العاملين في تلك المدرسة لغايات تحقيق أهداف واإلجتماعية، ويمتلك القدرة على تنسيق جهود 

 .(17:1316العملية التعليمية التعل مية") السكني،

 حدود الدراسة

 تتمثل حدود الدراسة الحالية باآلتي:

مديري المدارس لدى  الفّعال تصالاال واقععلى  موضوع الدراسة اقتصر: ةالموضوعي ودالحد

  م عن ب عد.ضوء تطبيق التعلّ في  الخاصة

 .المدارس الخاصةمعلمي الدراسة على اقتصرت : ةالبشري ودالحد

الدراسة على المدارس الخاصة في لواء الجامعة في محافظة اقتصرت : ةالمكلني وددالح

 .في المملكة االردنية الهاشمية انالعاصمة عمّ 
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 .1313/1311الدراسي  من العام ،الفصل الدراسي الثانيالدراسة في جريت ا  : ةالزملني ودالحد

 محددات الدراسة

والمجتمعات  ،الممثلة منه العينةس حبت الدراسة على المجتمع الذي هذه تعميم نتائج  تصريق

وتمثل  .ستجابة أفراد العينةإ، ودقة المملكة االردنية الهاشميةمن المدارس الخاصة في  المماثلة

لما خططت له من مقابالت وأسئلة حال دون متابعة الباحثة جائحة كورونا التحدي األبرز الذي 

 .مفتوحة لدراسة معيقات االتصال الفّعال
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 :الفا  الثلني
 النظري والدراسلت السلبقة طلراإل

شمل يو  ،الفّعال تصالاالموضوع على والذي يشتمل  ،النظري طارإلايستعرض هذا الفصل 

وظائف و  أهدافو  الفّعال، مهارات االتصالو الفّعال وعناصره،  االتصالأهمية و  ،تصالاالمفهوم 

خصائص  ووالتطبيقات الحديثة لعلم االتصال الفّعال،  الفّعال، االتصالوسائل و  الفّعال، االتصال

، ومتطلبات م عن ب عدالتعلّ مفهوم  ،م عن ب عدموضوع التعلّ كما ويشمل  االتصال اإللكتروني.

ذات  والتي تشمل دراسات عربية وأجنبيةالدراسات السابقة ويستعرض كما  .م عن ب عدوتحديات التعلّ 

موقع الدراسة الحالية من عرض موثقة من األقدم إلى األحدث، ثم  عالقة بموضوع الدراسة،

 الدراسات السابقة.

 النظري  طلر: اإلأولا 

  صتال ال  مفهوم

على شكل  بين األفراد واألفكارنقل المعلومات " بأنه االتصال ( 61:1310) خليفات فيعرّ 

 بهدف التأثيرعبارات شفوية أو كتابية وقد تكون مصاحبة لتعبيرات الوجه ولغة الجسد، عبر وسيلة 

مع القبول  ،على نحو ماتبادل المعلومات واستمرارها "بأنه ( 11:1317) الخالديوعرفه  ."واإلقناع

 Burton & Dimbleby, 2007):13) كل من يشيرو  .أو جميع أطراف العالقة" ،بين الطرفين

ذا هو  ،والقناعات عبر وسائط لفظية وغير لفظية رواألفكاعملية تبادل اآلراء " إلى أن االتصال هو

يابً ذهابً  تصالاالاألمر يتطلب  عملية تتم بين "أنه ب (5:1337فه عازه )وتعرّ  ." ا بهدف المشاركةا وا 

 تجاهاتواإل رواألفكاويتم خاللها نقل المعلومات  ،عبر وسائط متعددة ،طرفين مرسل ومستقبل

   .راء"واآل
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بأنه عملية نقل المعلومات واألفكار والخبرات واآلراء  االتصال الفّعال( 1316) ويعرف سعدات

 االرتباطجعل يبحيث  تصالهو أحد أنماط االو  ،والمشاعر من شخص إلى آخر بهدف التأثير

كاستخدام الوسائل التقنية عن طريق إشارات محددة  ،الحقيقي الحسي بين شيئين ماديين ملموسين

من خالل جميع  ،الفّعال العمل الذي يحقق أعلى درجات االتصالويعرف ب كمارموز أو تعابير. أو 

يجري بين عد الزماني والمكاني، و إمكانيات االلقاء باستعمال الطرق والوسائط التي تتماشى مع الب  

 (.1316، )موسى اأو إيجابً  اما سلبً إويؤثر في بيئة العمل  ،عناصر المجتمع في المؤسسة

 وعنلاره الفّعل  أهمية الصتال 

إذ يعتمد عليه نجاح المؤسسة ، جوهر العملية اإلدارية بمختلف وظائفها الفّعال تصالاالعتبر ي  

 ات المؤسسة، وكلما كانت قنوات االتصالوواجبساعد العاملين على فهم أهداف التربوية، فهو ي  

زيادة الرضا وينتج عن ذلك  ،مفتوحة كلما كان الترابط والصلة أقوى بين العاملين والمؤسسة

ال غنى عنها وتستمر  ،ساسيةأحاجة نفسية واجتماعية  الفّعال االتصال عدّ الوظيفي، حيث ي  

 .(1318، يو )عط باستمرار الحياة

أهمية كبيرة في تناول المشكالت التي تنشأ  الفّعال لالتصال( أن 1337) ضيف الحريريوي  

( فأشار أن من 1311) أما الدليمي أثناء العملية التعليمية ودراستها، ووضع حلول لتلك المشكالت.

وتزويدهم بالمهارات والخبرات  ،يمكن تدريب وتطوير مهارات األفراد الفّعال خالل عملية االتصال

فإن عملية  وفيما يتعلق باإلدارة والقيادة مستحدثات العملية التعليمة التعلمية. معئم تتوا التي

فراد وقيادة األ ،تساعد في إدارة وتنظيم العناصر البشرية والمادية بطريقة فعالةاالتصال الفّعال 

 Tayler,2014)ويصف ) .(1313لضمان نجاح العملية التعليمية )سالم، ،وتوجيههم وتحفيزهم
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بكونه عملية حيوية نشطة في المؤسسات التعليمية، حيث يعد التفاعل الناجم  الفّعال أهمية االتصال

 تلك المؤسسات. واستمراريةسبب رئيس في نجاح وبقاء  الفّعال عن عملية االتصال

ال يمكن فهم  ،عملية مستمرة، متصلة الحلقات، متداخلة العناصر الفّعال تعتبر عملية االتصال

فّعال  اتصالوبدون هذه العناصر مجتمعة لن تكون هناك عملية  ،عنصر بمعزل عن بقية العناصر

 (.1314الكحالوي،)

 وتتجسد عناصر االتصال الفّعال كما يأتي:

أي  ،لرسالةز اوتقع عليه مسؤولية ترمي ،: وهو الشخص المعني بصياغة الرسالةالمرس 

الفعل الناتجة عن الرسالة من  دهو المتلقي لردو و  المستقبل، ق بلوصفها بشكلها المالئم للفهم من 

 .(1311، ديري) خالل التغذية الراجعة

رسلها وتتمثل في المعاني والكلمات التي ي   ،الفّعال تصالاال: تعد الرسالة جوهر عملية الرسللة

ينبغي أن تكون و  ،أو إشارات ،اأو صورً  ،و رسوماتأ ،اثً وقد تكون حدي ،المصدر إلى المستقبل

 وتعتبر الرسالة هي الجوهر الذي يمكن صياغته .(1339، )سحيمات ومباشرة ومفهومة واضحة

 .(1339، )الهنيدي سلوك، أو هي المعلومات واآلراء المستهدف نقلهاأو ترجمته على شكل  لغوياً 

وهي متنوعة،  ،المعلومات من المرسل للمستقبل : هي الوسيلة التي تنتقل عبرهاصتال ال قنلة 

كالمقابالت واالجتماعات والمكالمات الصوتية، ومكالمات الصوت  تصال منطوقةا فهناك وسائل

 .(1315، مسلم وحسنكالنشرات والتقارير) مكتوبة تصالاوهناك  ،والصورة )الفيديو(
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ويظهر أثر  .(1339عطية،رسالته )وجه إليها المرسل : هو الفرد أو الجماعة التي ي  المسصتقب 

ردة فعله بناًء على ويعتمد نجاح الرسالة في الوصول إلى المستقبل  ،الرسالة على المستقبل مباشرة

 .(1331، )سالمة ستجدوما يقوم به من سلوك م  

ة فعل كردّ  ،فعل مستقبل الرسالة على المرسل الذي يتركه ردّ ثر : هي األالصتغذية الراجعة

ن مدى تبيّ  ييمعملية تقالتغذية الراجعة ، حيث تعتبر على مديريهم في المؤسسات التعليميةالمعلمين 

ومن خاللها يمكن التنبؤ بمعرفة مدى  ،ر هذه الرسالة عليهيومدى تأث ،ثر المستقبل بالرسالةأت

وتعتبر أداة قياس مستمرة  ،جو من التفاعل والمشاركة مع المستقبلعلى إيجاد استطاعة المرسل 

 ،أو التقبل ،ومن أشكالها ظهور عالمات اإلنفعال ،تصالاال تقييم كل عنصر من عناصر عملية

 .(1311، المشاقبة) المشاعر األخرىأو 

 يفكما جاءت  ،كارل روجرز التغذية الراجعة التي تظهر من المرسل إليه فويصنّ 

(Bnnis, 2002) :وتقوم بإصدار أحكام على قيمة ومدى جودة  ،تقيميةتغذية راجعة  كما يلي

 .وتكون بمحاولة مساعدة ودعم المرسل للرد على رسالته ،تغذية راجعة داعمةو  الرسالة.مضمون 

تغذية راجعة و  .وهي محاولة التوصل لمعلومات إضافية بغرض التوضبح ،تغذية راجعة سابرةو 

محاولة وتتمثل في  ،متفهمةراجعة تغذية و  .وتتمثل في محاولة تحليل جوهر الرسالة ،تفسيرية

  .التعمق بمضمون الرسالة

ؤثر يوقد  ،تصالاالكل ما من شأنه أن يعيق ويقلل من قيمة وفعالية عملية وهو الصتشويش: 

إذا ارتبط بجوانب إدراكية  ،اوقد يكون التشويش معنويً تصال، على جميع مراحل عملية اال

 تصالاالأو قد تكون مادية مرتبطة بوسائل  ،الفّعال تصالاالواجتماعية للعنصر البشري في عملية 

وقد يفهم المستقبل الرسالة  ،قد يصيغ المرسل رسالته بشكل غامض .(1339، سحيمات) وتقنياته
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أو وجود  ،وقد يكون مصدر التشويش بيئي كسوء األحوال الجوية ،بشكل مغاير إلسباب كثيرة

أنظمة الرقابة  :مثل ،و عوامل تتعلق باإلدارةأ ،ل في وسائل نقل الرسالةأو تعطّ  ،ةأصوات مزعج

 .(1999، )الخلوف تصالاالالتي تؤثر في مدى فاعلية 

فكرة واضحة ومنها: المقومات التالية  عدد من يمكن تحقيق فعالية االتصال إذا ما توافرت فيهو 

، الفكرة والمعلومة بأسلوب سلس هذه قدرة المرسل على تمرير، و ومعلومة ودقيقة في ذهن المرسل

 ،على فهم الفكرة قدرة المستقبل، وأخيرًا الفكرةتلك إستعداد المستقبل وقدرته على إستقبال ومن ثم 

مكانية المستقبل على تنفيذ ما جاء في الر و  فعالية عتمد تكما و  ،وتأثره بها وتفاعله معها ،سالةا 

 ،التفاعل بين أطراف عملية االتصال :ومن هذه األمور ،مور هامة لتحقيق غاياتهأاالتصال على 

إلى الكلمات والرموز واإليماءات التي تصاحب باإلضافة  ،وطبيعة المراسالت ،ونوعية المعلومات

 (.1313، )زويل هذه العملية

 الّفعل  الصتال مهلرات 

مع بذل مقدار بسيط في  ،هي جوهر األداء الذي يتميز بإنجاز كبير في العملتعتبر المهارة 

ال هي قدرة أن مهارات االتصال الفعّ إلى ( Jeffrey, 2016) ريشيو  ( 11:1313)جلوب: الجهد

 كما . ونقلها عبر قنوات متعددة بهدف التأثير على اآلخرين ،الشخص على توليد األفكار واآلراء

بالسرعة والدقة والجودة في نقل األفكار والمعلومات مهارات االتصال ( 1337) الهاجري وتعرف

  واآلراء.

 ما يأتي: الفّعال، ومن أبرز مهارات االتصال

 ،مهارات االتصال اللفظي لقسمين( أنه يمكن تقسيم 1337) البخاريويرى اللفظية،  المهلراتأولا: 

 ،مرتبط بعملية االستقبال :، وثانيهماوالكتابة ،القراءة مرتبط بعملية اإلرسال وتشمل المحادثة :أولهما
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قصد بها قدرة الفرد على التعبير اللفظي عن ي  والتي  مهارة المحادثةأما  والقراءة. ،صغاءوتشمل اإل

التي تتالئم  وتصاحبها النبرات ،األصواتإنتاج  هي عمليةفاألفكار والمعلومات بكلمات وعبارات، 

ويمكن من خاللها أن يفهم ، سهم مهارة المحادثة في عملية التفاعلوت   ،مع الموقف االتصالي

( المرسل عند إجراء 1310) عامر والمصري وينصح .(1317، عليوات) المستقبل رسالة المرسل

وذلك من  ،وأن يسعى بأن يكون حديث مؤثر ومقنع ،الحديثالمحادثة بعدم المبالغة واإلطالة في 

وحث المستمعين  ،واستخدام االتصاالت المرئية ،وخلق جو من التجديد ،خالل توظيف الخبرات

 كي تكون عملية االتصال بالمحادثة مقنعة بالدرجة المطلوبة. ،على المشاركة

أو وقد تكون قراءة جهرية  ،إلى ألفاظ مفهومةعملية تحويل الرموز الكتابية  مهارة القراءةبينما تعد  

 .(More, 2009والغرض من مهارة القراءة الوصول للمعنى الحقيقي للمحتوى ) ،صامتة

وهذا  ،في إيصال محتوى الرسالة على شكل عبارات وأفكار مكتوبة مهارة الكتابةفي حين تساعد  

 غيةمن حيث التماسك اللغوي والترابط ب   ،الجمل ياغةاألمر يتطلب أن يكون المرسل بارع في ص

صور التصال الكتابي التقارير اإلدارية ومن أبرز (. 1336، )طعيمة المعنى بشكل واضح إيصال

تقارير و ، والتقارير االستثنائية ،واأليزو ،وتقويم األداء ،الرقاية :والتي تشمل تقارير دورية نمطية مثل

، عداتبإحداث التغيير والتطوير اإلداري والمؤسسي )ساللجان والدراسات واألبحاث المتعلقة 

طرفي عملية  االوجه اآلخر لمهارة الحديث، وكالهما يحددان معً  صغاءتعتبر مهارة اإلو  .(1316

حيث تعتبر هذه المهارة هي  ،االتصال بين المرسل والمستقبل، ويرتبط الكالم بما يسمعه الفرد

الفعال هو قدرة  صغاءواإل .(Readence, 2013وسيلة الحصول على المعلومات الخارجية )

كثير من العمليات لالفرد على إستقبال الرسائل اللفظية، وهو بحد ذاته فن ذهني لغوي أساس 

والحصول على  ،االهتمام باحترام الرأي االخر صغاءوتتطلب مهارة اإل .(Smith, 2010العقلية )
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والتعرف على جوانب الخلل في  ،م اآلخرينوتفهّ  ،وفهم أبعاد الموضوع ،معلومات دقيقة عن الموقف

 (.1313، مشهور) خرينالتفاعل والتواصل مع اآل

 فظية للا رالمهلرات غيثلنيال: 

وتعابير الوجه أثناء  ،واليدين ،وحركات الرأس ،إستخدام لغة الجسد كااليماءات ويقصد بها

في  ،فّعالاالتصال ال ن سرّ ويكم   .(1314، حمدمما يزيد فعالية الموقف االتصالي ) ،الحديث

إدراك أن كيفية قول أمر ما أهم من القول بحد ذاته، لذا ينبغي أن يستثمر المرسل التعبيرات غير 

قناع بشكل أفضل ،اللفظية بصورة مناسبة وتشير الدراسات أن نبرة  ،من أجل إحداث تأثير وا 

، سعدات) خرينتسهمان بنسبة كبيرة لتكوين اإلنطباع لدى اآل ،والمظهر الخارجي ،الصوت

1316). 

 أهداف ووظلئف الصتال  الفّعل 

التغير في المعلومات  ويتناول ،إلى إحداث تغير في معلومات المستقبل الالفعّ  تصالاال هدفي  

 ،بمعلومات جديدة إثرائية، كما وتزوده القرار اتخاذساعده في تزويد المستقبل بمعلومات دقيقة ت  و 

 فكاراألأو  ،مغلوطةالمعلومات التصحيح ، وتساهم في ف مع كل ما هو جديدتساعده في التكيّ 

 ها وتفاعله معهاـأثره بــــوتالرسالة تنفيذ ما جاء في ، و قد تكون علقت في ذهن المستقبل التي

هو ذلك و وتحقق عملية االتصال الفّعال عدة وظائف في السياق اإلداري،  (.1317، )الخالدي

نية في نطاق أعمال المؤسسة بطريقة تتوافق مع الب   ،الفّعال السياق الذي تسير فيه عملية االتصال

تعليمي السياق أما ال .(1338)أبو بكر والبريدي،  اإلدارية والهيكل التنظيمي بمختلف مكوناتها

الحق التغير والتطور إكساب المستقبل خبرات ومهارات ومفاهيم جديدة، ت  الذي يعمل على  ،تثقيفيال

مما يدعم  ،إلى تحقيق درجة من التفاعل اإليجابييهدف  ،جتماعياإل سياقبينما ال .باستمرار
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أجواء من اإلنسجام بين بناء ساعد على ترفيهي ي  ال سياقالفي حين  .الصالت والروابط والعالقات

 .(1315، اإلفراد للتخفيف من الضغوطات المختلفة )لبسيس

 ،مع المعلمون ونوهو المسار الذي يسلكه المدير  ،االتصال من أعلى إلى أسفل تمقد يو 

تضمن التعليمات أو والتي ت ،ومثال عليه الرسائل عبر البريد االلكتروني ،ويطلق عليه اتصال هابط

وهو الذي يسلكه المعلمون  ،وقد يكون من أسفل إلى أعلى .Robbin,1993)) التذكير بالمواعيد

، )عبود ومثال عليه المقترحات والمالحظات ،ويطلق عليه اتصال صاعد ،يري المدارسمع مد

المستوى موظفو  وهو المسار الذي يسلكه ض،االتصال األفقي المستعر . باإلضافة إلى (1339

االتصال حيث يتم  (.1337أمين،) بهدف تنسيق جهودهم ولتسهيل نشر التعليمات ،اإلداري الواحد

اإلدارية المختلفة، والتي يتم تحديديها عند وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة  المستوياتالرسمي بين 

األفراد، كتبادل يتم التفاعل فيه بطريقة الموضوعات بين فاالتصال غير الرسمي أما التعليمية، 

 (.1315المعلومات واآلراء وتبادل االتصال من خارج المنافذ الرسمية )موساوي، 

  الفّعل   وسلئ  الصتال 

 ،مور كثيرةأواختيار هذه الوسيلة يعتمد على  ،هناك أكثر من وسيلة لتسهيل عملية االتصال

 ،الوسائل المباشرة :ومن األمثلة على هذه الوسائل ،وطبيعة الموقف ،طبيعة الظروف :مثل

 والوسائل المسموعة والمرئية. ،والمكتوبة ،ةوءوالوسائل المقر 

هي أكثر وسائل و  الوسائل المباشرة الفّعال ( أن من أبرز وسائل االتصال1314وترى طوبال )

بمعنى أن ما  ،وتكون وجهًا لوجه ،وذلك ألنها مباشرة بين المرسل والمستقبل ا،االتصال فعالية وتأثيرً 

الوسائل بينما  وقد يتحقق هذا اإلنطباع في لحظات. ،يريد أن يقوله المرسل يستقبله المستقبل

ولكن تتطلب هذه  ،غية إرسال رسالة لها مضمونهي الوسائل التي تستخدم ب  ة فالمقروءة أو المكتوب
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وقد تستخدم  ،وتتميز هذه الوسيلة بأنها مسجلة ومدونة ،لتفي بالغرض ،الرسالة صياغة بشكل جيد

من أن تكون واضحة ومختصرة  دّ ال ب   ،معتمدةهذه الوسيلة وحتى تكون  ،كوسيلة إثبات قانونية

وقد تكون عبر وسائط  ،المسموعة من الوسائل غير المياشرةعتبر الوسائل ت  و  وكلماتها بسيطة.

 .لمات أو تسجيالت صوتية وغيرها من الوسائل األخرىسواء على شكل مكا ،تنوعة مثل الهاتفم

أو تلك التي تكون عبر  ،مثل مكالمات الفيديو ا،بالصوت والصورة معً  ئيةالوسائل المر بينما تتمثل 

 .أجهزة الحاسوب

 الفّعل  الحديثة لعلم الصتال  لتطبيقالصت

مجموعة من التقنيات، أو األدوات، أو الوسائل، أو  يعتبر االتصال اإللكتروني عبارة عن

النظم المتنوعة، التي يتم توظيفها لمعالجة المحتوى التي يراد إيصاله، والتي من خاللها يتم جمع 

المعلومات والبيانات، المسموعة المكتوبة، أو المسموعة المرئية، أو المصورة، أو المطبوعة، أو 

ب، بحيث يتم تخزين هذه البيانات والمعلومات واسترجاعها في أي الرقمية، من خالل أجهزة الحاسو 

وقد (. 4:1318وقت، وأخيًرا نشر هذه المواد االتصالية بهدف نقلها وتبادلها مع اآلخرين )براهمة، 

اكتسب نظام االتصال الرقمي في الفترة األخيرة إهتمام بالغ، وعمت تطبيقاته كافة األعمال 

وسميت أنظمته باالتصال  ،ع من أجل االلتحاق بركب الحضارة واستخدامهاإلدارية، وتسابق الجمي

ت كما طبيقاعد، وهو عبارة عن تراسل من خالل وسائط إلكترونية ومن األمثلة على هذه التعن ب  

يستخدم لنقل الرسائل والوثائق والصور داخل و  ،كترونيل( البريد اإل1317ذكرها )الخالدي، 

 ويساهم في تبسيط االجراءات اإلدارية. ،ويعتمد على شبكة االنترنت ،المؤسسات وخارجها

وذلك ألنه عبارة عن دمج كل  ،المتعدد تصالسمى باالالتي تو  ،عدالمؤتمرات عن ب  باألضافة إلى 

، وتمكن هذه المؤتمرات المشاركين من التحاور والتشاور امن الهاتف والفيديو والبريد اإللكتروني معً 
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 ،Audio Conferencingمؤتمرات سمعية  :وله نوعان ،ن السفر أو االلتقاءوالمناقشة دو 

تعتبر التي و  ،الحاسوبية المؤتمراتهذا عالوة على  .Video Conferencing ومؤتمرات مرئية

عقد المؤتمرات من خالل أجهزة حاسوبية وبرمجيات حيث ت   ،عديةالجيل الثالث من المؤتمرات الب  

 خاصة.

لكصتروني اإل خالئص الصتال    

بها تبادل األدوار بين المرسل  قصدوي  تعتبر التفاعلية أبرز خصائص االتصال اإللكتروني 

رسال إبها  قصدالالتزامنية والتي ي  وأيًضا ال، تلقي إلى مشارك فعّ يتحول الم  حيث  ،والمستقبل

االتصال على نقل قصد بها قدرة وسائط والتي ي  وقابلية التحويل الرسائل واستقبالها في أي وقت، 

، كالتقنيات التي يمكن تحويل الرسائل المسموعة إلى رسائل مطبوعة ،المعلومات من وسط آلخر

ستخدم وسائل متعددة من تالمجتمعات  تحيث أصبحالشيوع واالنتشار من الخصائص أيًضا و 

االتصال الكونية ويقصد بها بيئة هذا عالوة على ، ولم تقتصر على فئات محددة ،وسائل االتصال

 .(1316، )حمري والتي أصبحت بيئة دولية عالمية

إن تطور العملية التعليمية اإللكترونية، جعل االتصال نمط لتعزيز صنع القرارت، وجعل  

مما أدى إليجاد  ).1315اإلدارة في متابعة ومراقبة مستدامة لسير العملية التعليمية )مسلم وحسن، 

 ضعف مثل ،والمستقبل وتقف حائاًل بين المرسل ،عملية االتصالعيقات التي تؤثر في الم  من عدد 

قدرة المرسل على صياغة عبارات مفهومة، وغزارة التعليمات المرسلة، وعدم قدرة المستقبل على 

باإلضافة إلى عدم توفر الوسائل والتقنيات  ،(1311، )الدليمي تفسير مضمون عملية االتصال

كتعطل األجهزة او  ،أو المعيقات الناجمة عن مشاكل تقنية ،عملية االتصال إلتمامالضرورية 

  .(1313، الجوالدةو )اإلمام  كة العنكبوتيةبالش
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 م عن ُبعدالصتعلّ 

جهزة واتخذت األ ،تعليم أفواج كبيرة من الطلبة وبأقل التكاليف إلى التعليمية المؤسساتتسعى 

بسبب  ،العملية التعليميةفي التي قد تحصل لتحديات التعليم،  لكترونية ووسائل التكنولوجيا حالً اإل

كطريقة من عد م عن ب  نظام التعلّ  استخدام إلى (1315) دعا السعود حيث ،أعداد الطلبةكثافة 

 .نشر المعارف والمهارات الضروريةتساعد في التي الحديث و  طرائق التعليم

تحقيق األهداف المرجوة ك ،له أهمية بالغةعد م عن ب  أن  التعلّ  (1314) وعليانالشبول ويرى 

، وتحقيق طرق متنوعة ومشوقة، في الوقت والجهدالقتصاد وا ،من العملية التعليمية بجودة عالية

أن  إلى اإلضافة، بيمكن الوصول إليها بسهولة وييسر ،وعية معلوماتية ومكتبات الكترونيةأ توفيرو 

وتنمية مهارة االعتماد على النفس الكتساب  ،الذاتي ميشجع المتعلم على التعلّ عد م عن ب  التعلّ 

 م والمتعلم الدافعية والتقدم المستمر في التكنولوجيا ومهاراتالمعلّ  كل من كسبي  ، و المعارف

األفضل  سلوبعد األحيث يّ  ،يتناسب مع معطيات العصرعد عن ب   م، كما أن التعلّ الفّعال تصالاال

 .والمستقبللمواكبة الحاضر لتهيئة الطلبة 

زيادة يؤدي إلى م عبر الوسائط المتعددة واألجهزة اإللكترونية التعلّ ( أن 1311) آل عامر رىيو 

 ،لمستفيدين من الخدمةاتحقيق رضا ، و الطلبةوالتي تعود بالنفع على  ،كفاءة المؤسسات التعليمية

إمكانية ، مع التعليميةتوسيع الرقعة الجغرافية للمؤسسات كما أن التعليم عن ب عد يساعد في 

د في التعليم عن بع   قنيةنشر تساهم في ، كما أنه ي  نقص الكوادر األكاديميةحال التعويض في 

عطاء مفهوم أوسع للتعليم المستمر ،المجتمع قديم خدمات مساندة في العملية التعليمية من ت، و وا 

 .خالل البرمجيات والمنصات التعليمية
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 عد عن بُ  مالصتعلّ  وصتحديلت مصتطلبلت

من توفير متطلبات  دّ ال ب  عد، م عن ب  في نظام التعلّ  أهدافها العملية التعليميةتحقق  كيلو 

من ضرورة التأكد من وجود أيضًا ال بد و ا لنجاحها، ا أساسيً أساسية، وتوافر هذه المتطلبات شرطً 

مواقع و  ،وشبكة االنترنت ،لكترونيةتتضمن االجهزة اإلوالتي  ،تحتيةالنية ب  كال ،متطلباتبعض ال

دارات و  ،خبرات عاليةو  ،كافي مادي تمويلمع ضرورة  ،تعليم مبني على النمذجةو  ،علمية متنوعة ا 

 .(1314، )الشبول وعليان ستراتيجية تخطيط وتسويقوا ،جيدة

التحديات ومن هذه  ، التعّلم عن ب عد كغيره من طرق التعّلم األخرى التي يواجه بعض التحديات

 ،وفي مقدمتها تكلفة اإلجهزة التقنية، باالضافة لتكلفة تصميم البرامج التعليميةالتكلفة المالية، 

أي  ،مرتبطة بالمضمون ولغة التخاطبتحديات ، كما يوجد وتكلفة التسويق خاصة في الدول النامية

ات التعليمية مما يجعل بعض المؤسس ،قصور المحتوى التعليمي، وضعف في تصميم البرمجيات

وتتمثل في طريقة تدفق  ،خالقيةأقانونية و تحديات وهناك  ،الستيراد مقرارات من الخارجأ تلج

المعلومات، وما هو مسموح وما ممنوع باإلضافة للملكية الفكرية والرقابة السياسية، حيث تحتاج 

دربة، فنقص الخبرات مرتبطة بالمصادر البشرية المتحديات  ا، وأخيرً جميعها لرقابة عالية لضبطها

عمال الفردية واالبتعاد عن يساهم في عدم نجاح هذه الطريقة في التعليم، كما قد يسبب سيطرة األ

شخاص العمل بشكل فريق متكامل، وهذا كله يؤدي الى إسناد مسؤولية تصميم البرامج التعليمية أل

  (.1337، )مدني غير تربويين وال ينتمون لمهنة التعليم

 ،التي تعتبر بمثابة تحد  و  ،إال أن هناك بعض السلبيات ،عدم عن ب  إيجابيات التعلّ  بالرغم من

تساعد التي و  ،ضعف النقاشات الجماعية والحوارات التي تثري العملية التعليمية :ومن هذه السلبيات

، والذي يفقد التغذية الراجعة فعاليتها ،والرد السريع ،تصالالبطء في عملية ا، و في تبادل الخبرات

ضعف جودة الخدمات و  ،عد الحقيقي للتجربةال تعطي الب   يتال ،االعتماد على التجارب االفتراضيةو 

 (.1311، )اليحوي التقنية خاصة في الدول النامية
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 ذات الالة الدراسلت السلبقةثلنيلا: 

إمتالك مديري مدارس المرحلة ى التعرف على درجة إل( 1314نصر اهلل ) دراسةهدفت 

المتوسطة لمهارات االتصال اإلداري وعالقتها بدرجة فاعلية اإلجتماعات المدرسية من وجهة نظر 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع  ،واستخدم المنهج الوصفي االرتباطي ،المعلمين في دولة الكويت

عينة طبقية باستخدام اسلوب  وتم إختيار ،المعلمين والمعلمات في مدارس المرحلة المتوسطة

ولجمع البيانات استخدم  ،ومعلمة اعلمً م (543)العينة  وبلغ عدد افراد ،ةيالمعاينة العنقودية العشوائ

حيث كانت األولى عن مهارات  ،الباحث استبانتان تم تطويرهما والتحقق من صدقهما وثباتهما

أن درجة وأظهرت نتائج الدراسة  ،والثانية عن فاعلية اإلجتماعات المدرسية ،االتصال اإلداري

إمتالك مديري مدارس المرحلة المتوسطة في دولة الكويت لمهارات االتصال اإلداري من وجهة 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  أيضاً  وأظهرت نتائج الدراسة ،نظر المعلمين كانت مرتفعة

ت االتصال اإلداري في مدارس المرحلة المتوسطة وبين درجة فاعلية درجة إمتالك مهارا

 .اإلجتماعات

ة ممارسة مديري مدارس جدر الكشف عن  إلى ( دراسة هدفت1314)أبو شنب  أجرتكما 

واستخدمت الباحثة المنهج  ،ءوكالة الغوث لمهارات االتصال في محافظة غزة وعالقته بفعالية األدا

على عينة عددها ستبانة حيث طبقت اإل ،دراسةللواستخدمت اإلستبانة كأداة  ،تحليليالوصفي ال

درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث أن إلى وقد خلصت الدراسة  ،ا ومعلمة( معلمً 053)

 .لمهارات االتصال مرتفعة

مدى ممارسة مدراء المدارس لمهارات إلى التعرف على ( 1315الدوسري )هدفت دراسة و 

وقد اشتملت  ،في محافظة وادي الدواسر في السعودية ال من وجهة نظر المعلمينالفعّ  التواصل
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الدراسة على مهارات التواصل الكتابية والتقنية والتعارض واإلقناع، إضافة إلى معرفة مدى تحلي 

وطبق  المسحي، ستخدم الباحث المنهج الوصفياوقد  ،كاء التواصليبالذمدراء تلك المدارس 

ت ظهر وأ ،( من مجتمع الدراسة1708( معلم من أصل )419لى عينة تكونت من )استبانة ع

يمارسون مهارات  ،في محافظة وادي الدواسرالنتائج أن مدراء المدارس لمراحل التعليم العام 

 .ما عدا مهارة التواصل الكتابية والتي جاءت بمستوى عال   ،ال بمستوى متوسطالتواصل الفعّ 

العالقة بين التعرف على ( دراسة هدفت إلى  ,1315Isik, Sunay, Cengiz)كل من  أجرى

دارة الصراع لمديري المدارس وفقا لتصورات معلمي التربية  استراتيجيات التواصل الداخلي وا 

، ( معلماً 103الرياضية في تركيا، واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، وتكونت العينة من )

وأظهرت نتائج الدراسة ان العالقة بين مهارات االتصال  ،جيات الصراعتم استخدام مقياس استراتي

 لمديري المدارس واستراتيجيات الصراع كانت عالية.

( إلى التعرف على درجة إمتالك مديري المدارس األساسية 2015) حميدة أبووهدفت دراسة 

المناخ التنظيمي في الخاصة في محافظة العاصمة عمان لمهارات االتصال وعالقتها بمستوى 

وتم إختيار  ،الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي تمدارسهم من وجهة نظر المعلمين، واستخدم

لإلجابة عن أسئلة  استبانتين وتم تطوير، ا ومعلمة( معلمً 004) بلغ حجمها ،عينة عنقودية عشوائية

مديري المدارس األساسية لمهارات االتصال من  امتالكن درجة أ وأظهرت نتائج الدراسة ،الدراسة

وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين درجة ن ، وتبيّ وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة

 إمتالك مديري المدارس األساسية لمهارات االتصال ومستوى المناخ التنظيمي.

التواصل لدى  العالقة بين مهارات على ( بدراسة هدفت التعرفSabanci, 2016) قام

في محافظة انطاليا في تركيا، واستخدم المنهج الوصفي  مديري المدارس والثقافة التنظيمية للمدرسة
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المسحي، وتكون مجتمع الدراسة من معلمي رياض األطفال ومديري المدارس اإلبتدائية والثانوية، 

لدراسة، وأظهرت النتائج أن ( مديًرا ومعلًما، واستخدمت االستبانة كأداة ل1307وبلغ حجم العينة )

 عالقة مهارات التواصل لدى مديري المدارس والثقافة التنظيمية في المدرسة عالقة متوسطة.

درجة إمتالك مديري مدارس على التعرف  فدراسة بهد( 1316صبيرة وزهرة )أجرى كل من و 

 ،المديرين والمعلمينالتعليم األساسي لمهارات التواصل اإلداري في مدينة الالذقية من وجهة نظر 

حدهما أوالتي وزعت  ،كأداة لجمع البيانات استبانتين واستخدم ،واستخدم المنهج الوصفي التحليلي

ا ( معلمً 038على المعلمين وعددهم )االستبانة الثانية كما وزعت  ،(91) وعددهمعلى المدراء 

سطات إجابات أفراد عينة وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متو  ،ومعلمة

ووجود فروق ذات داللة  ،ا لمتغير الخبرةالبحث في تقديرهم لواقع التواصل اإلداري في مدارسهم وفقً 

 إحصائية وفقا لمتغير المؤهل العلمي.

حول  ،فقد قامت بدراسة بهدف تقييم آراء مديرو المدارس والمعلمين Taspinar, 2016)) أما

في خمسة مدارس من  ،مهارات االتصال لدى المشرفين في تركيا، وتم اعتماد المنهج النوعي

أجاب عليه المعلمون والمديرون  ،ةشبه منتظممقابالت مدارس قبرص التركية، ومن خالل 

ن الشفهي والغير شفهي ين والمشرفيأظهرت النتائج أن التواصل بين المعلمين والمدير  ،والمشرفون

 .امتشابهًا، بينما أثناء المقابالت بدت هناك مفاهيم متعلقة بالمشاكل في اإلشراف تحديدً كان 

ف على درجة ممارسة المشرفين التربوين إلى التعرّ دراسة هدفت ( 1317) اتيشت أجرىو 

ردنية من وجهة بمستوى دافعية معلمي المرحلة األساسية في المملكة األ وعالقتهالمهارات االتصال 

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي ،المعلمين نظر

عينة وتكونت  ،بتصميم استبانة لقياس درجة توافر مهارات االتصال ومستوى الدافعية لدى المعلمين
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بشكل  توافر مهارة االتصال غير اللفظي وأظهرت نتائج الدراسة ة،ومعلم ( معلم035)من ة الدراس

بينما حصلت مهارات االتصال األخرى على  ،لدى المشرفين التربوين من وجهة نظر المعلمين كبير

مهارة الكتابة، مهارة القراءة، مهارة التحدث، ومهارة  :كاآلتي درجة توافر متوسطة وهي مرتبة تنازليا

ة المشرفين التربويين بين ممارس اً االستماع، كما أظهرت النتائج وجود عالقة طردية ودالة إحصائي

 لمهارات االتصال ومستوى الدافعية لدى المعلمين.

دور االتصال  التعرف على ( دراسة هدفت إلى1318جوادي )و  كل من خالي أجرىو 

 في مدينة الوادي في الجزائر، الوظيفي لمعلمي المرحلة الثانوية األداءااللكتروني في تحسين 

ستبانة وتوزيعها على عينة بلغ عددها إوتم تصميم  ،واعتمد الباحث المنهج الوصفي المسحي

صت الدراسة إلى أن األجهزة االلكترونية ومواقع التواصل والمواقع التربوية لها ل  وخ   فرًدا، (111)

ه في تحسين بينما استخدام البريد االلكتروني ال دور ل ،ال في تحسين أداء المعلمينكبير وفعّ دور 

 أداء المعلمين.

( إلى معرفة مدى إمتالك مديري المدارس الثانوية لمهارات 1318أبو ندى ) دراسةوهدفت 

 ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في غزة، التواصل وعالقتها بتفعيل المشاركة المجتمعية

األولى لقياس درجة إمتالك مهارات التواصل لدى مديري المدارس  ،استبانتينواعتمدت الباحثة 

( 055وتكونت عينة الدراسة من ) ،والثانية لقياس مستوى تفعيل المشاركة المجتمعية لديهم ،الثانوية

إمتالك مديري مدارس الثانوية بمحافظة غزة لمهارات وتبّين  ،معلما ومعلمة من جميع محافظة غزة

وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة إمتالك مديري مدارس الثانوية  ،رةالتواصل بنسبة كبي

تعزى لمتغيرات الجنس  ،بمحافظة غزة لمهارات التواصل )المحادثة واإلستماع والقراءة والكتابة(

إحصائية بين إمتالك والمؤهل العلمي والخبرة، باإلضافة إلى وجود عالقة طردية قوية ذات داللة 
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ارس الثانوية بمحافظة غزة لمهارات التواصل وبين متوسطات درجات تقديرهم لمستوى مديري المد

 تفعيل المشاركة المجتمعية.

( دراسة هدفت إلى التعرف على درجة إمتالك مديري المدارس الحكومية 1318) حفيظأجرت و 

 ،نظر المعلمينال من وجهة ستراتيجيات الصراع وعالقتها باالتصال الفعّ إل ةفي العاصمة الجزائري

بلغ وتم اختيار عينة طبقية عشوائية  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي اإلرتباطي في هذه الدراسة

وتم بناء إستبانتين وتم التحقق من صدقهما وثباتهما لغاية جمع  ،( معلما ومعلمة493)حجمها 

راتيجيات إدارة الصراع المعلومات، وأظهرت النتائج أن درجة إمتالك مديري المدارس األساسية الست

وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين درجة وتبّين  ،من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة

 ل.اإمتالك مديري المدارس األساسية السترتيجيات إدارة الصراع ومستوى االتصال الفعّ 

االبتدائية  ستخدام مديري المرحلةادراسة هدفت لمعرفة درجة ب( 1318) ةففا الباحثةقامت 

واستخدمت الباحثة  ،ال وعالقتها بالتوافق المهني من وجهة نظر المعلمينلمهارات االتصال الفعّ 

 ،ا ومعلمة( معلمّ 63على عينة بلغ عددها )وزعت تطوير استبانة تم  ،المنهج الوصفي المسحي

وهناك  ،رجة مرتفعةمديرو المدارس للمرحلة االبتدائية لمهارات االتصال الفعال بدوتبّين استخدام 

عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة إستخدام مديري المرحلة االبتدائية لمهارات االتصال 

فروق ذات داللة إحصائية في درجة إستخدام مديري وتبّين عدم وجود  ،ال والتوافق المهنيالفعّ 

ين تعزى لمتغيرات الجنس ل من وجهة نظر المعلماعّ المرحلة االبتدائية لمهارات االتصال الف

 والمؤهل العلمي.

دراسة هدفت إلى معرفة مهارات االتصال الالزمة لمديري ب  (Ifeyinwaf, 2018)قامو 

استبانتن ستخدم احيث  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي ،في نيجريا الثانويةالمدارس 
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وكشفت نتائج  ،(130واألخرى لمساعدي المدراء وبلغ عددهم ) ،(130واحدة للمدراء وبلغ عددهم )

خاصة الكتابية والتي حالت  ،الدراسة عن وجود مشاكل ناجمة عن سوء إستخدام مهارات االتصال

 دون تحقيق رؤبة وأهداف المؤسسة التعليمية.

دراسة هدفت إلى التعرف ب (Sapian, Abdallah, Aghani, Omar, 2019) كل من  وقام

على نمط االتصاالت المدرسية بين مديري المدارس االبتدائية وعالفتها بالمناخ التنظيمي في 

ملت تشاستبانة على عينة اإلواستخدمت  ،المنهج الوصفي المسحي ونواستخدم الباحث ،ماليزيا

وقد  ،وقد تم إختيار المدارس على مرحلتين بطريقة عشوائية ،ا من المدارس االبتدائية( معلمً 033)

الهيكل  سلوبأو  ،المساواة سلوبأو  ،هاونالت سلوبأأظهرت النتائج أن مدير المدرسة يستخدم 

سلوب السيطرة على المعلمين فقد ما بالنسبة ألأالديناميكي الذي يمارس في المدارس اإلبتدائية ، 

ج أهمية وأظهرت النتائ ،سلوب الموقفي في روتينهم اليوميوكل ذلك يعتمد على األ ،اكان ضعيفً 

ودعم المعلمين وتشجعيهم من أجل تبادل  ،من خالل إستمراريته وتطويره على نطاق واسعاالتصال 

 راء واألفكار.اآل

التعرف  ( دراسة هدفت إلى(Radovan, Mihaljevic, Zagar, 2020 كل من وقد أجرى

 دوقعلى الخبرات المتعلقة باستخدام أدوات االتصال عبر االنترنت للتعلم عن ب عد في كرواتيا، 

 ،يرينأجريت مع عشرة مد ،من خالل مقابالت شبه منتظمة ،البحث النوعي ونستخدم الباحثا

تخاذ القرار  ،والمراقبة ،شير إلى أن االتصالوكانت نتائج البحث ت   ،ومعلمين ،ومشرفين ،ومنسقين وا 

وأن توفير الدعم المناسب لمدراء المدارس يؤدي إلى زيادة المشاركة  ،يساعد في التعليم االلكتروني

ال بين جميع عناصر العملية ا أن التواصل الفعّ هرت الدراسة أيضً ظوأ ،النشطة لهم وللمعلمين

 عملية التعليمية.وبالتالي تحسين ال ،التعليمية سبب رئيس لتحسين القيادة االلكترونية
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( بدراسة تهدف إلى التعرف على عالقة األنماط القيادية لقيادات 1313) الغامديقامت و 

 ،ال من وجهة نظر المعلماتوعالقتها بالتواصل الفعّ ،المدارس الحكومية االبتدائية في مدارس جدة 

وتم توزيعها على عينة  ،ستبانة كأداة دراسةستخدام اإلاوتم  ،ستخدام المنهج الوصفي التحليلياتم 

وأظهرت النتائج أن العالقة بين األنماط القيادية وأنماط التواصل الفّعال كانت  ،( معلمة736بلغت )

ومن حيث أنماط التواصل فقد حصل التواصل الشفهي على أعلى متوسط يليه التواصل من كبيرة، 

داللة إحصائية بين إجابات خالل الرموز والحركات والتعبير، كما تبين عدم وجود فروق ذات 

لمتغير سنوات  عزىت فروق ذات داللة إحصائية فيما وجدت ،لمتغير المؤهل العلميعزى تالمعلمين 

 سنة. 13الخبرة لصالح فئة أكثر من 

إلى تحديد مستوى األهمية لالتصال الفّعال لدى مديري  Gulbahar, 2020)وهدفت دراسة )

خدم الباحث ، واستفي تركيا تساعد في إنجاز العمل وتطويره المدارس مع المعلمين لبناء عالقات

( معلًما، تم تحديد مجموعة 15واشتملت عينة الدراسة على )البحث النوعي لتحقيق هدف الدراسة، 

الدراسة بطريقة المعاينة المعيارية للعينة الهادفة المستخدمة في البحوث النوعية، وقد قام الباحث 

وجود عوامل تؤثر على وتوصلت الدراسة إلى  مقابالت شبه منتظمة، البيانات من خاللبجمع 

التواصل بين مديري المدارس والمعلمين، وتقسم لقسمين إيجابية وسلبية، أما العوامل اإليجابية، 

الديمقراطية، وسمات الشخصية اإليجابية، والمواقف اإليجابية، وأما العوامل  اإلدارةفهي: اسلوب 

 كانت: اسلوب اإلدارة التسلطية، وسمات الشخصية السلبية، والمواقف السلبية.التي تؤثر سلًبا، 
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 وموقع الدراسة الحللية منهل ،ثللثل: ملّخص الدراسلت السلبقة

 ،العربية واألجنبية، تعّددت الدراسات وتنّوعت أهدافها ،الدراسات السابقة استعراضمن خالل 

 ممارسة ، وأهميةوعناصرها، الفّعال االتصالمهارات  ركزت الدراسات السابقة في مجملها علىو 

وكذلك إهتمت معظم الدراسات السابقة بمشكالت االتصال ومعوقاته  االتصال الفّعال،مهارات 

وصياغة مشكلتها  ،استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تحديد منهجية الدراسة ،بشكل عام

في ، عن غيرها من الدراسات -بحسب علم الباحثة  -وتصميم أداتها، حيث تفّردت هذه الدراسة 

وهي: مهارة المحادثة الصوتية المسجلة والمباشرة عبر الوسائط اإللكترونية ومهارة  هادراسة محاور 

كترونية، ومهارة االتصال غير اإللكترونية، ومهارة اإلصغاء عبر الوسائط اإلل وسائط الالكتابة عبر 

في ضوء واقع استثنائي يتمثل في تطبيق التعلم عن عبر الوسائط اإللكترونية  اللفظي )لغة الجسد(

 ب عد في ظل جائحة كورونا.

 خدممن حيث المنهج المسصت

تشابهت الدراسة الحالية من حيث المنهج و  ،المنهج الوصفي المسحيفي هذه الدراسة  ستخدم ا

 ،( ,1315Isik, Sunay, Cengiz) ودراسة ،(1315) ير الدوس من كلالمستخدم مع دراسة 

 (،1318) فافة ،(1318) خالي وجودايو  ،(1317) شتياتو  ،(Sabanic, 2016) ودراسة

((Ifeyinwaf, 2018و ،((Sapian, Abdallah, Aghani, Omar, 2019،  في حين إختلفت

صبيرة  (،1314) دراسة أبو شنبك مع الدراسات التالية والتي إستخدمت المنهج الوصفي التحليلي 

ختلفت أيًضا مع دراسات إستخدمت 1313) (، الغامدي1318) أبو ندى (،1316) زهرةو  (، وا 

 (.1318) (، حفيظ1315) ( أبو حميدة1314) نصر اهلل المنهج الوصفي اإلرتباطي كدراسة

  



29  
 

 من حيث أداة الدراسة

ه معوهو ما اتفقت  ،استخدمت معظم الدراسات التي تم عرضها االستبانة كأداة لجمع البيانات

استخدمت كل من الدراسات ، بينما أداة لتحقيق أهدافهاكالدراسة الحالية في استخدام االستبانة 

 Gulbahar, 2020).)ودراسة  Taspinar, 2016))المقابالت شبه المنتظمة كدراسة  التالية

 ,1315Isik, Sunay) أما دراسة .((Radovan, Mihaljevic, Zagar, 2020ودراسة 

Cengiz,) .فقد تفردت بإستخدم االختبار كأداة للدراسة 

 من حيث العينة

وهي فئة  عينتهامع معظم الدراسات التي تم عرضها من حيث الدراسة الحالية تشابهت 

 في حين اختلفت هذه الدراسة في عينتها مع دراسة  المعلمين والمعلمات،

((Taspinar, 2016  ودراسةRadovan, Mihaljevic, Zagar, 2020))  التي استهدفت

مدراء المدارس  التي استهدفت (Ifeyinwaf, 2018) ، ودراسة المعلمين والمديرين والمشرفين

الباحثة من الدراسات السابقة في مراجعة األدبيات ذات العالقة في  كما استفادت .ومساعديهم فقط

 اختيار منهج البحث، وتطوير أداة الدراسة.

التي شكّلت  ،أنها ط بقت في ظل جائحة كورونا تميزت هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات

تحديًدا، كما  - موضوع الدراسة الحالية -تحدي كبير للميدان التربوي عموًما والمدارس الخاصة 

في لواء  ،( مدرسة خاصة47تميزت بعدد المدارس التي تم إستهدافها قصدًيا والبالغ عددها )

 الجامعة في العاصمة عّمان.
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 :لثالفا  الثل
 الطريقة واإلجراءات

والطريقة واإلجراءات التي تم إتباعها من  م،المستخد الدراسة لمنهج ايتناول هذا الفصل وصفً 

ممارسة مديري المدارس درجة على لتعرف هدف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها؛ وذلك لأجل تحقيق 

الخاصة في لواء الجامعة لمهارات االتصال الفّعال في ضوء التعلم عن ب عد من وجهة نظر 

وطرق التحقق من  ،أداة الدراسةو  ،وعينتها ،، حيث تضمن الفصل وصفًا لمجتمع الدراسةالمعلمين

والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في اإلجابة عن أسئلة  ،الصدق والثبات، ومتغيرات الدراسة

 الدراسة.

 منهج الدراسة 

 كثرهذا المنهج األ عتبرحيث ي ،الوصفي المسحي المنهج استخدامالدراسة تم  هدفلتحقيق 

 بعينة الخاّصة بياناتال جمعفي عملية  ستبانةاإلأداة  استخدام وتم الدراسة،غراض أل مالءمة

 .الدراسة

 الدراسةمجصتمع 

في  من جميع معلمي ومعلمات المدارس الخاصة في لواء الجامعةمجتمع الدراسة تكون 

 مدرسة، (173) موزعين على ،( معلم ومعلمة7503) والبالغ عددهم ان،عمّ  العاصمةمحافظة 

 مركز الملكة رانياإلحصائيات  وذلك وفقاً ( مدير ومديرة، 173) تلك المدارسيري وبلغ عدد مد

 .(6) ملحق 1319/1313للعام الدراسي  لتكنولوجيا المعلومات
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 عينة الدراسة

 ،من معلمين ومعلمات المدارس الخاصة في لواء الجامعة بسيطة عشوائية عينةتيار خإتم 

 ،العينة العشوائية البسيطة ألفراد عينة الدراسةوحدة المعاينة هي الفرد، مع التأكيد على أن وكانت 

 ؛بطريقة قصدية للمدارس القريبة جغرافيًا من سكن الباحثةأ ختيرت ( مدرسة، 40تم سحبها من )

من مجموع المدارس الخاصة في لواء  %15ت لسهولة التواصل مع هذه المدارس، والتي شكل

وفًقا لجدول تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي ، ( فرًدا071وبلغ عدد أفرادها )الجامعة، 

(، وهامش خطأ %95، وذلك بنسبة ثقة )(Krejcie & Morgan, 1970)أعده كريسي ومورجان 

في المدارس  الدراسة مجتمع أفراد سة بشكل إلكتروني على جميعاوتم توزيع أداة الدر (، 5%)

، وتمت االستجابة 1313/1311العام الدراسي  الفصل الثاني من خالل المختارة قصديًا،

من تقريبًا ( %13 ) تهنسب وهي تمثل ما ،( استبانة سليمة وقابلة للتحليل071اإللكترونية على )

  ن ذلك.( يبيّ 1والجدول ) ،المجتمع األصلي للدراسة

 (1جدو  )
 سنوات الخبرةو  لصتخاصصتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس وا

 النسبة المئوية الصتكرار الفئة المصتغيرات

 25.6% 95 ذكر الجنس
 74.4% 176 أنثى

 100.0% 071 المجموع

 44.5% 165 علمي الصتخاص
 55.5% 136 إنساني

%133 071 المجموع .0 

 سنوات الخبرة
سنوات 5أقل من   81 11.8%  

سنوات 13أقل من  –سنوات  5  118 01.4%  
سنوات فأكثر 13  172 .464%  

%3133. 371 المجموع  
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، (%15.6) رالذكو  ت نسبةبلغ إذعينة الدراسة وفق متغيراتها،  ( توزيع أفراد1ن الجدول )يبيّ 

اإلنساني   وبلغت نسبة األفراد ذوي التخصص ،تبًعا لمتغير الجنس (%74.7)ونسبة اإلناث 

( تبًعا %44.5) نسبته وهي النسبة األعلى مقارنة بالتخصص العلمي والذي بلغت ،(55.5%)

 خبرتهم كانت لمتغير التخصص، وأخيًرا متغير سنوات الخبرة فقد كانت نسبة المعلمين الذين 

 (، تالها المعلمين الذين خبرتهم %46.4)بواقع هي النسبة األعلى  (سنوات فأكثر 13)

سنوات(  13أقل من  – 5) (، وأخيرًا المعلمين الذين خبرتهم%11.8سنوات( وبنسبة ) 5)أقل من 

 (.%01.8) نسبتهم بلغت

 سةاأداة الدر 

األدب ستبانة بعد االطالع على إتطوير تم الدراسة واإلجابة عن أسئلتها،  أهدافلتحقيق 

 ، ودراسة(1318) كدراسة أبو ندى ،النظري والدراسات الس ابقة المتعلقة بمهارات االتصال الفّعال

(، وذلك للكشف عن درجة توافر مهارات االتصال الّفعال 1315) الدوسري دراسة(، و 1318) فافة

وتناول الجزء  :حيث تكونت اإلستبانة من جزأين لدى مديري المدارس الخاصة في لواء الجامعة،

، وهي: متغير الجنسوالتي تتعلق بخصائص أفراد عينة الدراسة  ،األول المعلومات الديموغرافية

درجة ممارسة مديري المدارس الخبرة، وأما الجزء الثاني فتناول ومتغير سنوات التخصص، ومتغير 

في ضوء  -المحددة في التعريف اإلجرائي لالتصال الفّعال  – الالخاصة لمهارات االتصال الفعّ 

( وتتكون 1ستبانة في صورتها النهائية كما هو موضح في الجدول)، وتم استخدام اإلم عن ب عدالتعلّ 

 .من أربع أبعاد
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 (2) جدو 
)أداة الدراسة( أبعلد اإلسصتبلنة  

عتماد إ( فقرة موزعة على أربع أبعاد، تم 51في صورتها النهائية من ) االستبانةوقد تكونت 

 فقرات األداة. رميزتم إعتماد المعيار اآلتي لتو  ،سلم ليكرت الخماسي

 1 2 3 4 5 

 التقييم
موافق بدرجة 
 منخفضة جًدا

موافق بدرجة 
 منخفضة

موافق بدرجة 
 كتوسطة

موافق بدرجة 
 عالية

موافق بدرجة 
 عالية جًدا

 

 ألداةاادق 

ةأ. ادق المحصتوى ألداة الدراس  

 ،بصورتها األوليةأداة الدراسة  عرضتم  ،الظاهري ألداة الدراسة المحتوى كد من صدقأللت

إلبداء آرائهم وذلك ، ختصاص والخبرةأعضاء هيئة تدريس من ذوي االمن  ،امحكمً  عشر حدأعلى 

صحة هذه فيما يخص  ،ومتغيراتها ،وفقراتها ،أداة الدراسةوتوصياتهم حيال  وتعديالتهم ومقترحاتهم

لقياس واقع االتصال الفّعال لدى مديري المدارس الخاصة في ضوء التعلم  ،الفقرات ومدى مناسبتها

األخذ بعين االعتبار التعديالت ، وتم وجهة نظر المعلمين في لواء الجامعة عن ب عد من

عدد 
 الفقرات

  الصتسلس أبعلد السصتبلنة

ونية.مهارة المحادثة الصوتية )المسجلة(عبر الوسائط اإللكتر  -البعد األول : أ 13  
1.  

ترونية.)المباشرة( عبر الوسائط اإللكة مهارة المحادثة الصوتي -ب : البعد األول 10  
مهارة الكتابة عبر الوسائط اإللكترونية.البعد الثاني:  11  1.  
مهارة اإلصغاء )المباشر( عبر الوسائط اإللكترونية.البعد الثالث:  7  0.  
لكترونية.مهارة االتصال غير اللفظي )لغة الجسد( عبر الوسائط اإلالبعد الرابع:  13  4.  
  مجموع فقرات اإلستبانة 51
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تم اختيار الفقرات التي حصلت على موافقة إذ  ،والمالحظات واإلضافات التي اقترحها المحكمون

 .إما بالتعديل أو الحذف أو إعادة الصياغة الالزم ( من المحكمين، وتم إجراء%03بنسبة )

البنلء ألداة الدراسة ب. ادق   

استطالعية مكونة  على عينة أداة الدراسة تطبيق، تم اة الدراسةدألالبناء صدق من  لتحققول

صدق االتساق الداخلي  للتحقق من المستهدفة الدراسة خارج عينة، من معلم ومعلمة( 03من )

 اآلتية:ول اجدذلك كما هو م بّين في الو (؛ Pearson) لألداة، وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون

مملرسة مديري المدارس الخلاة لمهلرات الصتال  الفّعل  في لواء الجلمعة القسم األو : درجة 
  عد من وجهة نظر المعلمين.في ضوء الصتعلم عن بُ 

 (3جدو  )
 معلمالت الرصتبلط للصتحقق من ادق الصتسلق الداخلي لفقرات السصتبلنة مع أبعلدهل

 

 

 األو  عدالبُ 
 أ

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
معلم  
 الرصتبلط

مسصتوى 
 الدللة

ة( 
سجل

الم
ة )

وصتي
لا

ة ا
لدث
مح

ة ال
هلر

م
 

نية
رو
لكصت
 اإل

لئط
وس

ر ال
عب

 
 3.333 **3.880 سليمة. يتحدث المدير بلغة عربية  .1
 3.333 **3.706 يتحدث المدير بسرعة مناسبة.  .2
 3.333 **3.810 يتحدث المدير بعبارات مباشرة.  .3
 3.333 **3.770 يتحدث المدير بأفكار متسلسلة.  .4
 3.333 **3.706 يختار المدير عبارة قصيرة معبرة.  .5
 3.331 *3.509 يركز المدير على موضوعات محددة.  .6
 3.311 *3.451 يكرر المدير أفكاره بعدة طرق.  .7
 3.331 * 3.578 يتحدث المدير بإسلوب جاد.  .8
 3.333 **3.651 يستخدم المدير توجيهات مباشرة.  .9
 3.304 *3.088 يختار المدير أفكاًرا بسيطة.  .10
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 األو   عدالبُ 
 ب

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
معلم  
 الرصتبلط

مسصتوى 
 الدللة

 
رة 
مهل

 )ال
صتية
او

ة ال
لدث
مح

ال
نية
رو
لكصت
 اإل

لئط
وس

ر ال
 عب

رة(
لش
مب

 
 

 3.333 **3.891 يستخدم المدير لغة واضحة ومفهومة. .11

12. 
يهتم المدير باإلعداد المسبق للموضوعات التي يراد 

 طرحها.
3.867** 3.333 

 3.333 **3.780 يهتم المدير بترتيب الموضوعات بمنطقية. .13
 3.333 **3.860 المجال لالستفسارات.يتيح المدير  .14
 3.333 **3.880 يتيح المدير المجال للمشاركة في صنع القرار. .15
 3.333 **3.860 يهتم المدير بردود أفعال المعلمين. .16
 3.333 **3.809 ي ظهر المدير الحماس أثناء الحوار. .17
 3.333 **3.685 يهتم المدير بنبراته الصوتية. .18
 3.333 **3.811 يهتم المدير بالطرف اآلخر عندما يتحدث. .19
رشادات في الوقت المناسب. .20  3.333 **3.801 يوجه المدير نصائح وا 
 3.333 **3.797 يمتلك المدير القدرة على طرح الحجج والبراهين. .21
 3.333 **3.795 يتجنب المدير الخروج عن الموضوع أثناء الحديث. .22
 3.333 **3.931 ينهي المدير المحادثة بخالصة واضحة. .23

 عد الثلني البُ 
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
معلم  
 الرصتبلط

مسصتوى 
 الدللة

 
نية
رو
لكصت
 اإل

لئط
وس

ر ال
 عب

لبة
لكصت
رة ا

مهل
 

 3.333 **3.849 يهتم المدير بقواعد اللغة العربية. .24 
 3.333 **3.884 يتدرج المدير بطرح األفكار. .25
 3.333 **3.884 يربط المدير الموضوعات المكتوبة بمنطقية. .26
 3.333 **3.874 يهتم المدير بالكتابة على شكل نقاط. .27
 3.333 **3.716 يستخدم المدير أسلوبًا كتابًيا مشّوًقا. .28
 3.333 **3.704 يستخدم المدير عبارات مختصرة ومعبرة. .29
 3.333 **3.717 قابلة للتأويل. يكتب المدير عبارات غير .30

31. 
)حجم الخط، نوع الخط،  يستخدم المدير التنسيقات الكتابية

 الهوامش( بشكل مناسب.
3.719** 3.333 

32. 
يستخدم المدير االختصارات )الصور، الرسومات، 

 اإليموجي( في كتاباته بطريقة معبرة.
3.670** 3.333 

 3.333 **3.668 الكتابية زمنًيا.يوثق المدير المراسالت  .33
 3.333 **3.793 يستخدم المدير عالمات الترقيم بشكل صحيح. .34
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  .(=0.05) دالة إحالئيلا عند مسصتوى *
  ( (=0.00ىدالة إحالئيلا عند مسصتو  **

عند  كانت مرتفعة ودالة إحصائًيا مع األبعاد( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات 0) الجدولبين ي     

  .صدق االتساق الداخلي ؤكدوهذا ي(  = 0.00وعند مستوى ) ، = 0.05)مستوى )

  

 عد الثلني البُ 
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
معلم  
 الرصتبلط

مسصتوى 
 الدللة

شر(
مبل
) ال

لء 
اغ

 اإل
هلرة

م
نية 

رو
لكصت
 اإل

لئط
وس

ر ال
عب

 

 3.333 **3.875 ب صغي المدير للمعلمين بعناية. 35
 3.333 **3.897 ي صغي المدير الستفسارات المعلمين. .36
 3.333 **3.907 ي صغي المدير لمداخالت المعلمين بعناية. .37
 3.333 **3.934 ي ظهر المدير الرغبة في اإلصغاء للمعلمين. .38
 3.333 **3.697 ي ولي المدير المعلمين االهتمام أثناء اإلصغاء لهم. .39
 3.333 **3.861 المدير إشارات إيجابية أثناء اإلصغاء للمعلمين.ي رسل  .40
 3.333 **3.790 ي صغي المدير النتقادات المعلمين بعناية. .41

 الرابععد البُ 
 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
معلم  
 الرصتبلط

مسصتوى 
 الدللة

سد(
الج

غة 
) ل
ي 
فظ
 الل

غير
ل  

صتا
 ال

هلرة
م

 
نية
رو
لكصت
 اإل

لئط
وس

ر ال
عب

 

 3.333 **3.760 المدير بمظهره الرسمي أثناء االجتماعات المرئية.يهتم  .42
 3.333 **3.931 ي ظهر الجانب اإليجابي في شخصيته. .43
 3.333 **3.871 يحافظ المدير على هدوئه عند استقبال النقد. .44
  3.333 **3.806 ي ظهر المدير السلوك المتواضع عند تفاعله مع المعلمين. .45
 3.333 **3.791 ي بدي المدير تفاعله أثناء االجتماعات المرئية. .46
 3.333 **3.768 يوجه المدير المعلمين للتفاعل في االجتماعات المرئية. .47
 3.333 **3.685 يستخدم المدير إيماءات الوجه. .48
 3.314 *3.445 ي حرك المدير يديه أثناء الحديث. .49
 3.331 *3.553 الدهشة أثناء االتصال المرئي . ي ظهر المدير مالمح .50
 3.333 **3.738 ي ظهر المدير الهدوء والطمأنينة أثناء االجتماعات المرئية. .51
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 (4جدو  )

 مهلرات الصتال  الفعل اسصتبلنة بين المجللت والدرجة الكلية على  الرصتبلط معلمالت مافوفة

معلم  ارصتبلط  البعد
 بيرسون

 البعد األو 
 أ

 البعد األو 
يالبعدالثلن ب ثالبعد الثلل  عالبعد الراب  األداة  

 الكلية
البعد 
 األو  أ

**3.743 1 معامل االرتباط  3.651**  3.545**  3.693**  3.819**  
 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 مستوى الداللة

البعد 
 األو  ب

**3.743 معامل االرتباط  1 3.717**  3.805**  3.719**  3.901**  
الداللةمستوى   3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 

البعد 
 الثلني

**3.651 معامل االرتباط  3.717**  1 3.738**  3.690**  3.876**  
 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 مستوى الداللة

البعد 
 الثللث

**3.545 معامل االرتباط  3.850**  3.738**  1 3.751**  3.875**  
 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 مستوى الداللة

البعد 
 الرابع

**3.693 معامل االرتباط  3.719**  3.690**  **3.751  1 3.865**  
 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 مستوى الداللة

 الكلية
**3.819 معامل االرتباط  3.901**  3.876**  3.875**  3.865**  1 
 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 مستوى الداللة

  ( ( = 0.00ىدالة إحالئيلا عند مسصتو  **

األبعاد بين  ،( α= 0.00) ندعا ( وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائيً 4الجدول ) يبّين    

، حيث تراوحت بين لدرجة ممارسة مديري المدارس الخاصة لمهارات االتصالالدرجة الكلية مع 

مجاالت  من صدق االتساق الداخلي في فقراتعالية وهذا يعني وجود درجة ( 3.901 – 3.819)

 .المقياس والدرجة الكلية على المقياس

 ثبلت األداة 

حساب و  التجزئة النصفيةمن خالل طريقة ثبات المعامل إيجاد تمَّ الدراسة  أداةللتأكد من ثبات 

حيث تم  (Cronbach–Alpha)معادلة كرونباخ ألفا  للفقرات باستخدام تساق الداخليمعامل اال

( فرًدا، وبفارق زمني 03) الدراسة مكونة من تطبيق أداة الدراسة على مجموعة من خارج عينة
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يوم، ثم حساب معامل ارتباط بيرسون، وللتأكد من أن األداة صالحة لألغراض التي  14مدته 

للتأكد من  (Cronbach- Alpha)الفا  كما تم استخدام معامل كرونباخ  ،صّممت من أجلها

  االتساق الداخلي ألداة الدراسة.

 (5)  جدو
 معلم  الصتسلق الداخلي بلسصتخدام كرونبلخ ألفل ومعلم  ثبلت الصتجزئة النافية ألداة الدراسة

(، 3.961-3.856ألفا لألبعاد األربعة تراوحت بين ) ل كرونباخمعام( أن 5الجدول )يبين 

(، وهذا يشير إلى اتساق أداة 3.914وبلغ معامل الثبات لألداة الكلية باستخدام التجزئة النصفية )

 ستبانة( بدرجة عالية من الثبات تسمح بتطبيقها على أفراد عينة الدراسة.)اإل الدراسة

 المعللجة اإلحالئية

 :التالية لمعالجة البيانات اإلحصائيةالوسائل تم استخدام 

 لإلجابة على السؤال األول تم استخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية. -

 .(t- testلإلجابة على السؤال الثاني تم إستخدام االختبار ) -

داة  البعداأل  
معلم  ثبلت 
 كرونبلخ ألفل

يةالصتجزئة الناف  
 الماحح بمعلدلة
 سبيرملن براون

 عدد
 الفقرات

بر مهارة المحادثة الصوتية ) المسجلة( ع -البعد األول أ
 الوسائط اإللكترونية

0.856 3.706 13 

بر مهارة المحادثة الصوتية )المباشرة( ع -البعد األول ب
ة.الوسائط اإللكتروني  

0.961 3.903 10 

ونية.مهارة الكتابة عبر الوسائط اإللكتر البعد الثاني:   0.901 3.811 11 
 مهارة اإلصغاء المباشر عبر الوسائطالبعد الثالث: 
 اإللكترونية.

0.908 3.910 7 

سد( عبر مهارة االتصال غير اللفظي) لغة الجالبعد الرابع: 
 13 3.917 0.935 الوسائط اإللكترونية )المسجلة والمباشرة(.

  3.914 0.976 األداة الكلية
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لية تم للتأكد من صدق المحتوى الظاهري ألداة الدراسة، تم عرض أداة الدراسة بصورتها األو 

 من أعضاء هيئة تدريس من ذوي اإلختصاص والخبرة امحكمً أحد عشر عرض أداة الدراسة على 

 .حيال الدراسة، وتم األخذ بتعديالتهم ومالحظاتهم إلبداء آرائهم ومقترحاتهم وتعديالتهم وتوصياته

مكونة من كما تم التحقق من صدق البناء ألداة الدراسة، بتطبيق األداة على عين استطالعية 

( معلم ومعلمة من خارج عبنة الدراسة المستهدفة للتحقق من صدق االتساق الداخلي لألداة، 03)

   .(Pearson) وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون

 التجزئة النصفيةمن خالل طريقة ثبات المعامل حساب تمَّ للتأكد من ثبات أداة الدراسة 

 (Cronbach–Alpha)معادلة كرونباخ ألفا  للفقرات باستخدام تساق الداخليحساب معامل االو 

  .معامل ارتباط بيرسونباإلضافة إلى حساب 

 إجراءات الدراسة

 اآلتية:اإلجراءات بتم القيام لتحقيق أهداف الدراسة من خالل اإلجابة على أسئلتها 

والدراسات السابقة ذات  ،واألجنبية ،الكتب العربية :بما فيها ،األدبيات التربويةاالطالع على  -

 بموضوع الدراسة. المباشرة الصلة

  .تحديد مجتمع الدراسة وعينتها -

 .صدقها وثباتها أداة الدراسة والتحقق من طويرت -

 .لتطبيق أداة الدراسة ميدانًيا الحصول على الموافقة الرسمية وكتاب تسهيل مهمة من الجامعة -

لتطبيق أداة الحصول على الموافقة الرسمية وكتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم  -

 .الدراسة ميدانًيا
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لتطبيق أداة  الحصول على الموافقة الرسمية وكتاب تسهيل مهمة من مديرية التعليم الخاص -

 الدراسة ميدانًيا.

رس الخاصة التابعة للواء الجامعة، لكترونًيا على مجموعات المعلمين في المداإستبانة توزيع اإل -

 كترونية.لعبر الوسائط اإل

 .Spssا باستخدام برنامج ا وتحليلها إحصائيً ستبانة حاسوبيً تفريغ بيانات اإل -

 .واستخراج النتائجتحليل البيانات  -

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها. -

 على ما تم التوصل إليه من نتائج. تقديم التوصيات والمقترحات بناءً  -
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 :الفا  الرابع
 نصتلئج الدراسة

أسئلة الدراسة من خالل اإلجابة عن  يتضمن هذا الفصل عرًضا للنتائج التي توصلت إليها

 ، وعلى النحو التالي:الدراسة
إلجلبة عن السؤا  األو    النصتلئج المصتعلقة بل

المدارس الخلاة لمهلرات مل درجة مملرسة مديري  "السؤا  األو : النصتلئج المصتعلقة بلإلجلبة عن 
الصتال  الفّعل  في ضوء الصتعّلم عن ُبعد من وجهة نظر معلمي المدارس الخلاة في لواء 

 الجلمعة "؟

 ،والرتبة ،نحرفات المعياريةواإل ،ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

 (.6جدول )الوالدرجة لجميع أبعاد مهارات االتصال الفّعال كما هو وارد في 

(6جدو  )  
لرصتبة صتنلزليا م السصتبلنة ولالسصتبلنة الكلية بعلدالمصتوسطلت الحسلبية والنحرافلت المعيلرية والدرجة أل  

لمهارات  المدارس الخاصة يمدير إمتالك لدرجة الحسابي  المتوسطن ( أ6يبين الجدول )

( .373) تبلغ ،في لواء الجامعة االتصال الفّعال في ضوء التعلم عن ب عد من وجهة نظر المعلمين

 األبعلد
المصتوسط 
 الحسلبي

النحراف 
 المعيلري

 العدد الدرجة

المحادثة الصوتية مهارة -البعد األول: أ  
.)المسجلة( عبر الوسائط اإللكترونية   071 متوسطة 1.30 0.45 

ر مهارة المحادثة ) المباشرة( عب -ألول بالبعد ا
 الوسائط اإللكترونية.

43.0  071 متوسطة 1.10 

: مهارة االتصال غير اللفظيالرابعالبعد ا  
عبر الوسائط اإللكترونية.)لغة الجسد(    

90.0  13.1  071 متوسطة 

وسائط عبر ال الثالث: مهارة اإلصغاء المباشرة البعد
.اإللكترونية  10.0  01.1  071 متوسطة 

لكترونية.عبر الوسائط اإلمهارة الكتابة : لثانيالبعد ا  80.1  071 متوسطة 1.39 
 071 متوسطة 1.36 0.07 الكلية لألداة
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ستبانة حصلت على اإل مجاالت جميعورغم أن   ،وبدرجة )متوسطة(( 1.66وانحراف معياري )

ال أن هناك تباين بين المتوسطات الحسابية لمجاالت االستبانة، إذ إ ،(متوسطةدرجة موافقة )

على المرتبة عبر الوسائط اإللكترونية(  (مهارة المحادثة الصوتية )المسجلة -أ )عد األول الب  حصل 

بعد ( وبدرجة متوسطة، فيما حصل ال1.30( وانحراف معياري )0.45األولى بمتوسط حسابي )

على المرتبة الثانية  عبر الوسائط اإللكترونية( (ثة الصوتية )المباشرةمهارة المحاد -ب )ألول ا

مهارة ) الرابعلبعد ا(، وبدرجة متوسطة، وجاء ا1.10) ( وانحراف معياري0.43بمتوسط حسابي )

( بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي عبر الوسائط اإللكترونية التصال غير اللفظي ) لغة الجسد(ا

مهارة اإلصغاء المباشر ) بعد الثالث(، وجاء بالمرتبة الرابعة ال1.13ياري )(، وانحراف مع0.09)

البعد (، فيما حصل 1.10(، وانحراف معياري )0.01( بمتوسط حسابي )عبر الوسائط اإللكترونية

االستبانة، بمتوسط أبعاد ( على المرتبة األخيرة بين مهارة الكتابة عبر الوسائط اإللكترونية)الثاني 

 ( وبدرجة متوسطة.1.39(، وانحراف معياري )0.18) حسابي

كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة عد من األبعاد، وفيما يتعلق بكل ب  

 كما يأتي: ًيامرتبة تنازل األوللفقرات البعد 
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 الُبعد األو  ) أ ( مهلرة المحلدثة الاوصتية )المسجلة( عبر الوسلئط اإللكصترونية

(7) جدو   
 لمحلدثةمهلرة ا) أ (  المصتوسطلت الحسلبية والنحرافلت المعيلرية والدرجة والرصتب لفقرات البعد األو 

مرصتبة صتنلزليال عبر الوسلئط اإللكصترونية ) المسجلة ( الاوصتية  

" حصلت على المرتبة األولى بمتوسط يتحدث بعبارات مباشرة( أن الفقرة "7يبين الجدول )

يتحدث ( وبدرجة متوسطة، وجاءت بالمرتبة الثانية فقرة " 1.19) معياري( وانحراف 0.54حسابي )

كما  ( وبدرجة متوسطة،1.17) ( وانحراف معياري0.50)" بمتوسط حسابي المدير بإسلوب جاد

( وانحراف معياري 0.50"يتحدث المدير بسرعة مناسبة" بمتوسط حسابي ذاته ) جاءت الفقرة الثالثة

( 0.06وحصلت الفقرة "يكرر المدير أفكاره بعدة طرق" بمتوسط حسابي ) ،(1.19) مختلف

يختار بينما حصلت الفقرة " ، وبالمرتبة قبل األخيرة وبدرجة متوسطة (1.11) وانحراف معياري

( وانحراف معياري 0.00" على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )المدير عبارة فصيرة معبرة

 ( وبدرجة متوسطة.1.19)

ةالرصتب الرقم  الفقرة 
المصتوسط 
 الحسلبي

النحراف 
 المعيلري

 الدرجة

مباشرة.يتحدث المدير بعبارات  1 0  متوسطة 1.19 3.54 
 متوسطة 1.17 3.50 يتحدث المدير بإسلوب جاد. 1 8
.3 يتحدث المدير بسرعة مناسبة 0 1 05  متوسطة 1.19 
 متوسطة 1.14 3.51 يستخدم المدير توجيهات مباشرة. 4 9
 متوسطة 1.11 3.51 يتحدث المدير بأفكار متسلسلة. 5 4
محددة.يركز المدير على موضوعات  6 6  0.40 11.1  متوسطة 
 متوسطة 1.17 0.08 يتحدث المدير بلغة عربية سليمة. 7 1
60.0 يختار المدير أفكاًرا بسيطة. 8 13  متوسطة 1.15 
60.0 يكرر المدير أفكاره بعدة طرق. 9 7  متوسطة 1.11 
 متوسطة 1.19 0.00 يختار المدير عبارة قصيرة معبرة. 13 5

45.0 الكلية لألداة  متوسطة 1.30 
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 الُبعد األو  )ب( مهلرة المحلدثة الاوصتية )المبلشرة( عبر الوسلئط اإللكصترونية

 (8جدو  )
 مهلرة المحلدثة –المصتوسطلت الحسلبية والنحرافلت المعيلرية والدرجة والرصتب لفقرات البعد األو  ب 

 لمرصتبة صتنلزليا  عبر الوسلئط اإللكصترونية )المبلشرة(الاوصتية 

مالرق ةالرصتب   الفقرة 
 المصتوسط
 الحسلبي

 النحراف
 المعيلري

 الدرجة

11 81.1 0.69 يستخدم المدير لغة واضحة ومفهومة. 1   مرتفعة 

11 ي يراد يهتم المدير باإلعداد المسبق للموضوعات الت 1 
 طرحها.

61.0  13.1  متوسطة 

01 يهتم المدير بترتيب الموضوعات بمنطقية.  0   74.0  01.1  متوسطة 
41 64.0 يتيح المدير المجال لالستفسارات. 4   81.1  متوسطة 
01 14.0 ينهي المدير المحادثة بخالصة واضحة. 5   71.1  متوسطة 
ين.يمتلك المدير القدرة على طرح الحجج والبراه  6 11  90.0  81.1  متوسطة 
71 70.0 ي ظهر المدير الحماس أثناء الحوار. 7   71.1  متوسطة 
31 رشادات في الوقت المنا 8  سب.يوجه المدير نصائح وا   60.0  01.1  متوسطة 
11 ث.يتجنب المدير الخروج عن الموضوع أثناء الحدي 9   00.0  متوسطة 1.18 
81 03.1 0.01 يهتم المدير بنبراته الصوتية. 13   متوسطة 
61 91.1 0.18 يهتم المدير بردود أفعال المعلمين. 11   متوسطة 
91 11.0 0.18 يهتم المدير بالطرف اآلخر عندما يتحدث. 11   متوسطة 
51 .يتيح المدير المجال للمشاركة في صنع القرار 10   0.11 61.1  متوسطة 

43.0 الكلية لألداة  متوسطة 1.10 
" حصلت على المرتبة األولى المدير لغة واضحة ومفهومة يستخدم" الفقرة( أن 8يبين الجدول )

يهتم المدير ( وبدرجة كبيرة، وجاءت فقرة "1.18) ( وانحراف معياري0.69بمتوسط حسابي )

وانحراف  (0.61الثانية بمتوسط حسابي )" بالمرتبة باإلعداد المسبق للموضوعات التي يراد طرحها

كما جاءت فقرة " يهتم المدير بترتيب الموضوعات بمنطقية"  ،متوسطة( بدرجة 1.13معياري )

وفقرة "يتيح  ،بدرجة متوسطة (1.10( وانحراف معياري )0.47بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )

 (1.18) ( وانحراف معياري0.46ابي )المدير المجال لالستفسارات" بالمرتبة الرابعة بمتوسط حس
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وحصلت فقرة "يهتم المدير بنبراته الصوتية" بالمرتبة العاشرة بمتوسط حسابي  ،بدرجة متوسطة

أما فقرة "يهتم المدير بردود أفعال المعلمين"  ،( بدرجة متوسطة1.03( وانحراف معياري )0.01)

  ،بدرجة متوسطة (1.19وانحراف معياري )( 0.18) فكانت بالمرتبة الحادية عشر بمتوسط حسابي

م المدير بالطرف االخر عندما يتحدث" بالمرتبة الثانية عشر بمتوسط حسابي ت"يه بينما حصلت فقرة

يتيح المدير المجال "خيًرا حصلت فقرة أو  بدرجة متوسطة (1.01) ( وانحراف معياري0.18)

( 1.16) ( وانحراف معياري0.11حسابي ) " على المرتبة األخيرة بمتوسطللمشاركة في صنع القرار

 وبدرجة متوسطة.

الُبعد الثلني: مهلرة االصتال  غير اللفظي )لغة الجسد( المسجلة والمبلشرة عبر الوسلئط 
 اإللكصترونية

 (9جدو  )
مهلرة الصتال  غير  رابعالمصتوسطلت الحسلبية والنحرافلت المعيلرية والرصتب والدرجة لفقرات البعد ال

 لمرصتبة صتنلزليا  وسلئط الصتال  اإللكصترونية عبرالمسجلة والمبلشرة  )لغة الجسد( اللفظي

ةالرصتب الرقم  الفقرة 
 المصتوسط
 الحسلبي

 النحراف
 المعيلري

 الدرجة

لمرئية.يهتم المدير بمظهره الرسمي  أثناء االجتماعات ا 1 41  0.60 51.1  متوسطة 
70.5 ي ظهر الجانب اإليجابي في شخصيته. 1 40  متوسطة 1.10 

 ي ظهر المدير الهدوء والطمأنينة أثناء االجتماعات 0 51
 المرئية.

 متوسطة 1.11 0.47

.ي بدي المدير تفاعله أثناء االجتماعات المرئية 4 46  0.45 61.1  متوسطة 
المرئية. يوجه المدير المعلمين للتفاعل في االجتماعات 5 47  43.0  51.1  متوسطة 

45 6 
 السلوك المتواضع عند تفاعله معي ظهر المدير 

 المعلمين.
 متوسطة 1.19 0.09

70.0 يستخدم المدير إيماءات الوجه. 7 48  متوسطة 1.14 
70.1 يحافظ المدير على هدوئه عند استقبال النقد. 8 44  71.1  متوسطة 
10.1 ي حرك المدير يديه أثناء الحديث. 9 49  متوسطة 1.18 
ي.الدهشة أثناء االتصال المرئي ظهر المدير مالمح  13 53  متوسطة 1.14 0.11 

 متوسطة 1.39 0.08 الكلية لألداة
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احتلت ( أن الفقرة "يهتم المدير بمظهره الرسمي أثناء االجتماعات المرئية" 9) الجدول بيني

، وجاءت فقرة متوسطة( بدرجة 1.15(، وانحراف معياري )0.60المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

( وانحراف 0.57المدير الجانب اإليجابي في شخصيته" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )"ي ظهر 

وجاءت الفقرة "ي ظهر المدير الهدوء والطمأنينة أثناء االجتماعات  ( بدرجة متوسطة،1.10معياري )

 بينما ( بدرجة متوسطة،1.11) وانحراف معياري (0.47) المرئية" بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي

"يحافظ المدير على هدوئه عند استقبال النقد" بالمرتبة الثامنة بمتوسط حسابي  حصلت الفقرة

حرك المدير يديه أثناء ي   ( بدرجة متوسطة وحصلت الفقرة "1.17) ( وانحراف معياري0.17)

 ،( بدرجة متوسطة1.18) ( وانحراف معياري0.11) الحديث" بالمرتبة التاسعة بمتوسط حسابي

"ي ظهر المدير مالمح الدهشة أثناء االتصال المرئي" على المرتبة األخيرة بمتوسط  وحصلت فقرة

 متوسطة.( 1.14( وانحراف معياري )0.11حسابي )

 ) المبلشر( عبر الوسلئط اإللكصترونية ءالُبعد الثللث: مهلرة اإلاغل

 (10)جدو  
  والرصتبة لفقرات البعد الثللثالمصتوسطلت الحسلبية والنحرافلت المعيلرية والدرجة 

 لمرصتبة صتنلزليا  عبر الوسلئط اإللكصترونية ء المبلشرمهلرة اإلاغل

ةالرصتب الرقم  الفقرة 
 المصتوسط
 الحسلبي

 النحراف
 المعيلري

 الدرجة

91.1 0.08 ب صغي المدير للمعلمين بعناية. 1 05  متوسطة 
60.0 ي صغي المدير الستفسارات المعلمين. 1 06  11.0  متوسطة 
هم.ي ولي المدير المعلمين االهتمام أثناء اإلصغاء ل 0 09  00.0  91.1  متوسطة 
10.0 ي ظهر المدير الرغبة في اإلصغاء للمعلمين. 4 08  متوسطة 1.18 
معلمين.ي رسل المدير إشارات إيجابية أثناء اإلصغاء لل 5 43  03.0  متوسطة 1.16 
بعناية.ي صغي المدير لمداخالت المعلمين  6 07  90.1  11.0  متوسطة 
90.1 ي صغي المدير النتقادات المعلمين بعناية. 7 41  11.0  متوسطة 

10.0 الكلية لألداة  01.1  متوسطة 
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" حصلت على المرتبة األولى يصغي المدير للمعلمين بعناية" ( أن الفقرة13) الجدوليبين 

يصغي المدير متوسطة، وجاءت فقرة "( وبدرجة 1.19( وانحراف معياري )0.08بمتوسط حسابي )

 ( بدرجة1.01( وانحراف معياري )0.06" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )الستفسارات المعلمين

وجاءت فقرة " ي صغي المدير لمداخالت المعلمين بعناية" بالمرتبة السادسة بمتوسط  ،متوسطة

يصغي المدير حصلت فقرة "متوسطة، بينما ( بدرجة 1.01( وانحراف معياري )0.19حسابي)

( وانحراف معياري 0.19المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )على  " النتقادات المعلمين بعناية

 درجة متوسطة.ب( 1.01)

 الُبعد الرابع: مهلرة الكصتلبة عبر الوسلئط اإللكصترونية

 مهلرة الكصتلبة  البعد الثلني المصتوسطلت الحسلبية والنحرافلت المعيلرية والدرجة والرصتبة لفقرات
 مرصتبة صتنلزليال عبر الوسلئط اإللكصترونية

ةالرصتب الرقم  الفقرة 
 المصتوسط
 الحسلبي

 النحراف
 المعيلري

 الدرجة

15.0 يتدرج المدير بطرح األفكار. 1 15  13.1  متوسطة 
48.0 يربط المدير الموضوعات المكتوبة بمنطقية. 1 16  01.1  متوسطة 
المدير بالكتابة على شكل نقاط.يهتم  0 17  44.0  51.1  متوسطة 
14.0 يهتم المدير بقواعد اللغة العربية. 4 14  11.1  متوسطة 
06.0 يوثق المدير المراسالت الكتابية زمنًيا. 5 00  91.1  متوسطة 
15.1 0.19 يستخدم المدير عبارات مختصرة ومعبرة. 6 19  متوسطة 

10  7 
خط، نوع )حجم ال الكتابيةيستخدم المدير التنسيقات 

 الخط، الهوامش( بشكل مناسب.
0.11 81.1  متوسطة 

ح.يستخدم المدير عالمات الترقيم بشكل صحي 8 04  13.0  71.1  متوسطة 
15.0 يكتب المدير عبارات غير قابلة للتأويل. 9 03  71.1  متوسطة 
00.1 يستخدم المدير أسلوبًا كتابًيا مشّوًقا. 13 18  51.1  متوسطة 

01 11 
ت، يستخدم المدير االختصارات )الصور، الرسوما

 اإليموجي( في كتاباته بطريقة معبرة.
1.88 91.1  متوسطة 

80.1 الكلية لألداة  91.3  متوسطة 

 (11جدو  )
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" حصلت على المرتبة األولى بمتوسط يتدرج المدير بطرح األفكار( أن فقرة "11) الجدولبين ي

يربط المدير بدرجة متوسطة، وجاءت الفقرة "( 1.13) ( وانحراف معياري0.51) حسابي

(، وانحراف معياري 0.48" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )الموضوعات المكتوبة بمنطقية

وجاءت فقرة "يهتم المدير بالكتابة على شكل نقاط" بالمرتبة الثالثة  ( بدرجة متوسطة،1.10)

وحصلت فقرة" يكتب المدير  ،( وبدرجة متوسطة1.15( وانحراف معياري)0.44بمتوسط حسابي )

نحراف معياري ( وا0.15عبارات غير قابلة للتأويل" على المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي )

ة "يستخدم المدير اسلوبا كتابًيا مشوًقا" على المرتبة العاشرة وحصلت فقر ( بدرجة متوسطة، 1.17)

يستخدم بينما حصلت الفقرة"  ،( بدرجة متوسطة1.15( وانحراف معياري )0.10بمتوسط حسابي )

" على المرتبة األخيرة في كتاباته بطريقة معبرة (واإليموجي )الصور والرسومات االختصارات المدير

 ( وبدرجة متوسطة.1.19حراف معياري )( وان1.88بمتوسط حسابي )
إلجلبة عن السؤا  ال   ثلنيالنصتلئج المصتعلقة بل

ه  صتوجد فروق ذات دللة إحالئية عند مسصتوى السؤا  الثلني: النصتلئج المصتعلقة بلإلجلبة عن 
لدرجة مملرسة مديري المدارس  ،صتقديرات مصتوسطلت أفراد العينة( في درجة  α = 0,0,الدللة )

 ،الصتخاصومصتغير الجنس، لمصتغير الخلاة في لواء الجلمعة لمهلرات الصتال  الفّعل  صتعزى 
 (؟سنوات الخبرةومصتغير 

لكل المعيارية  اتتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف ،الثاني السؤالعن  جابةلإلو 

متغير و  ،التخصصومتغير  الكلية تبعًا لمتغير الجنس،مجال من من مجاالت االستبانة، واالستبانة 

 (.t-test) إختبارعن داللة الفروق تم استخدام  فوللكش ،سنوات الخبرة
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 مصتغير الجنس -1

المعيارية المتالك مديرو المدارس الخاصة   واالنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية 

لمهارات االتصال في ضوء التعلم عن ب عد من وجهة نظر المعلمين  في لواء الجامعة، تبًعا لمتغير 

 ( ذلك.11جدول )الظهر ، وي  ( t-testإختبار )إجراء كما تم  ،الجنس

 (12جدو  )
لدى مديري المدارس الخلاة في لواء  ل الصتال  الفعّ  اتلدرجة صتوافر مهلر   t- testنصتلئج اخصتبلر 

 الجلمعة صتبّعل لمصتغير الجنس

في درجة ( α = 33.3) ذات داللة إحصائية عند مستوىق و فر  وجودإلى ( 11) الجدوليبين 

لمهارات االتصال الفّعال لدرجة إمتالك مديرو المدارس الخاصة  ،أفراد العينة متوسطاتتقديرات 

 العدد الجنس البعد
المصتوسط 
 الحسلبي

النحراف 
 المعيلري

 قيمة " ت"
مسصتوى 
 الدللة

مهلرة المحلدثة  -البعد األو : أ
ئط الاوصتية ) المسجلة( عبر الوسل

 اإللكصترونية

 1.11 1.66 95 ذكر
**9.71  3.33 

 3.79 0.71 176 أنثى

مهلرة المحلدثة   -البعد األو : ب
ط الاوصتية )المبلشرة( عبر الوسلئ

 اإللكصترونية.

 1.11 1.54 95 ذكر
**9.50  3.33 

 3.94 0.69 176 أنثى

ر البعد الثلني:  مهلرة الكصتلبة عب
 الوسلئط اإللكصترونية

 1.11 1.44 95 ذكر
**9.71  3.33 

 3.91 0.55 176 أنثى
الثللث: مهلرة اإلاغلء البعد 

يةالمبلشر عبر الوسلئط اإللكصترون  
 1.18 1.40 95 ذكر

**8.91  3.33 
 1.39 0.61 176 أنثى

 البعد الرابع: مهلرة الصتال  غير
ط )لغة الجسد( عبر الوسلئ اللفظي

ة(. اإللكصترونية )المسجلة والمبلشر   

 1.17 1.47 95 ذكر
**13.81  3.33 

.87 0.73 176 أنثى  

 األداة الكلية
 1.10 1.51 95 ذكر

**13.19  3.33 
.86 0.66 176 أنثى  
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لدى عزى لمتغير الجنس، من وجهة نظر المعلمين في لواء الجامعة ت م عن ّبعدفي ضوء التعلّ 

وكانت  استناًدا إلى قيمة )ت( المحسوبة على الدرجة الكلية، في جميع األبعادربعة جميع األبعاد األ

 لصالح فئة اإلناث. دالة جميع الفروق

 مصتغير الصتخاص -2

الحسابية واالنحرافات المعيارية المتالك مديرو المدارس الخاصة   المتوسطاتتم حساب 

م عن ب عد من وجهة نظر المعلمين  في لواء الجامعة، تبًعا لمتغير لمهارات االتصال في ضوء التعلّ 

 .( ذلك01جدول )ال(، ويظهر test-tالتخصص كما تم إختبار )

 (13جدو  )
لدى مديري المدارس الخلاة في لواء  ل الصتال  الفعّ  اتلدرجة صتوافر مهلر   t- testنصتلئج اخصتبلر 

 .الجلمعة صتبّعل لمصتغير الصتخاص

 العدد الصتخاص البعد
ط المصتوس

 الحسلبي
 النحراف
 المعيلري

 قيمة ت
درجة 
ةالحري  

 مسصتوى
 الدللة

مهارة المحادثة  -البعد األول: أ
ائط الصوتية )المسجلة( عبر الوس

 اإللكترونية.

1.71** 1.38 0.05 165 علمي  069 3.39 

    3.98 0.50 136 إنساني

ة مهارة المحادث  -البعد األول: ب
ائط الصوتية )المباشرة( عبر الوس

 اإللكترونية.

1.45** 1.15 0.03 165 علمي  069 3.15 

    1.11 0.47 136 إنساني

بر البعد الثاني: مهارة الكتابة ع
 الوسائط اإللكترونية.

1.15** 1.38 0.14 165 علمي  069 3.30 
    1.39 0.09 136 إنساني

البعد الثالث: مهارة اإلصغاء 
رونية.المباشر عبر الوسائط اإللكت  

1.45** 1.03 0.13 165 علمي  069 3.15 
    1.16 0.09 136 إنساني

ير البعد الرابع: مهارة االتصال غ
ائط )لغة الجسد( عبر الوس اللفظي

رة(.والمباشاإللكترونية )المسجلة   

1.99** 1.16 0.16 165 علمي  069 3.35 

    1.34 1.49 136 إنساني

 األداة الكلية
1.80** 1.13 0.16 165 علمي  069 3.37 
    1.31 0.46 136 إنساني
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البعد الثاني )مهارة ( في  α = 3.35) عند داللة اق دال إحصائيً و فر  ( وجود01) الجدوليبين 

ا يً اإللكترونية( يعزى لمتغير التخصص، حيث كانت قيمة )ت( دالة إحصائالكتابة عبر الوسائط 

(3.35 = α وقد كان الفرق لصالح التخصص اإلنساني، حيث كان الوسط الحسابي الستجاباتهم )

أعلى مقارنة بذوي التخصص العلمي، وتشير النتائج أيًضا إلى وجود فرق دال إحصائًيا عند 

)لغة الجسد( عبر  البعد الرابع )مهارة االتصال غير اللفظي في )α = 3.35( مستوى الداللة

)المسجلة والمباشرة( يعزى لمتغير التخصص، حيث كانت قيمة )ت( دالة الوسائط اإللكترونية 

حيث كان الوسط الحسابي العلمي (، وقد كان الفرق لصالح التخصص α = 3.35إحصائًيا )

  .نسانيالستجاباتهم أعلى مقارنة بذوي التخصص اإل

 ةمصتغير سنوات الخبر  -3

الحسابية واالنحرافات المعيارية المتالك مديرو المدارس الخاصة   المتوسطاتتم حساب 

م عن ب عد من وجهة نظر المعلمين في لواء الجامعة، تبًعا لمتغير االتصال في ضوء التعلّ  لمهارات

 .( ذلك14، ويظهر جدول )الخبرة سنوات

 (14جدو  )
  لدى مديري المدارس الخلاة في لواء لالصتال  الفعّ  اتلدرجة صتوافر مهلر   t- testنصتلئج اخصتبلر 

 سنوات الخبرة. الجلمعة صتبّعل لمصتغير

 العدد سنوات الخبرة البعد
 المصتوسط
 الحسلبي

النحراف 
 المعيلري

ة مهارة المحادث -البعد األول : أ
الصوتية ) المسجلة( عبر 

.الوسائط اإللكترونية  

سنوات 5أقل من   81 0.61 1.34 
سنوات 13أقل من   -سنوات  5  118 0.30 1.17 

سنوات فأكثر 13  171 0.66 3.81 
مهارة   -البعد األول : ب

( المحادثة الصوتية )المباشرة
 عبر الوسائط اإللكترونية

سنوات 5قل من   81 0.58 1.17 
سنوات 13أقل من   -سنوات  5  118 .991  1.15 

فأكثرسنوات  13  171 0.58 3.94 
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وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة إمتالك مديرو  (11) يبين الجدول

م عن ب عد من وجهة نظر المعلمين في االتصال الفعال في ضوء التعلّ  لمهاراتالمدارس الخاصة 

لواء الجامعة، تبًعا لمتغير عدد سنوات الخبرة، إذ حصل أصحاب الفئة )عشر سنوات فأكثر( على 

وتساوى كل من أصحاب الفئة )عشر  ،رتبة األولىم( وبال3766)أعلى متوسط حسابي حيث بلغ 

رتبة الثانية، بينما حلت م( بال3761في المتوسط الحسابي ) سنوات( 5سنوات فأكثر( وفئة )أقل من 

 .(8722) سنوات إلى أقل من عشر سنوات( بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 5الفئة )من 

 ةلمتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللبين ا الفروقولتحديد فيما إذا كانت 

)6765 =α)  تم إجراء تحليل التباين األحادي، وجاءت نتائج التحليل على النحو التالي الموضح في

  .(15الجدول )

 العدد سنوات الخبرة البعد
 المصتوسط
 الحسلبي

النحراف 
 المعيلري

عبر  البعد الثاني: مهارة الكتابة
 الوسائط اإللكترونية

سنوات 5أقل من   81 0.44 1.15 
سنوات 13أقل من   -سنوات  5  118 1.88 1.15 

سنوات فأكثر 13  171 0.58 3.90 
 اإلصغاءالبعد الثالث: مهارة 

المباشر عبر الوسائط 
 اإللكترونية

سنوات 5أقل من   81 0.53 1.19 
سنوات 13أقل من   -سنوات  5  118 .941  1.03 

سنوات فأكثر 13  171 0.46 1.10 
غير  البعد الرابع: مهارة االتصال

)لغة الجسد( عبر  اللفظي
لة الوسائط اإللكترونية )المسج

 والمباشرة(. 

سنوات 5أقل من   81 0.53 1.14 
سنوات 13أقل من   -سنوات  5  118 1.98 1.18 

سنوات فأكثر 13  171 0.61 3.91 

 األداة الكلية
سنوات 5أقل من   81 0.50 1.13 

سنوات 13أقل من   -سنوات  5  118 0.96 1.17 
سنوات فأكثر 13  171 0.56 3.87 
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 (15جدو  )
 ANOVA صتحلي  الصتبلين األحلدي

في  (α = 53.3) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( 15)الجدول يبين 

لدرجة ممارسة مديرو المدارس الخاصة لمهارات االتصال  ،العينة أفراددرجة تقديرات متوسطات 

الفّعال في ضوء التعلم عن بعد تعزى لمتغير سنوات الخبرة، حيث كانت جميع قيم )ف( ألبعاد 

وللكشف عن مواقع الفروق تم ، (α = 3.35) الدراسة وكذلك لألداة الكلية ذات داللة إحصائية

 اآلتي نتائج التحليل:ويبين الجدول  ،إجراء مقارنات بعدية

لبعدا  مادر الصتبلين 
مجموع 
 المربعلت

درجة 
 الحرية

مصتوسط 
 المربعلت

 قيمة ف
 مسصتوى
 الدللة

ة مهارة المحادث -أالبعد األول: 
الصوتية ) المسجلة( عبر 

 الوسائط اإللكترونية

33.3 15.119 15.309 1 03.318 بين المجموعات  
9.610 داخل المجموعات 09 806  3.986   

9.910 المجموع  730     
مهارة   -بالبعد األول: 

ة( المحادثة الصوتية )المباشر 
اإللكترونيةعبر الوسائط   

1718.6 بين المجموعات  1 414.01  411.78  33.3  
37447.3 داخل المجموعات  806  51.11    

04475.6 المجموع  730     

ة عبر مهارة الكتابالبعد الثاني: 
 الوسائط اإللكترونية

3517.0 بين المجموعات  1 5110.6  9511.3  33.3  
740.541 داخل المجموعات  806  911.1    

7941.64 المجموع  730     
 مهارة اإلصغاءالبعد الثالث: 

المباشر عبر الوسائط 
 اإللكترونية

7111.7 بين المجموعات  1 8611.0  457.8  33.3  
51504.3 داخل المجموعات  806  145.1    

11556.8 المجموع  730     
 مهارة االتصالالبعد الرابع: 
بر ) لغة الجسد( ع غير اللفظي

جلة )المس اإللكترونيةالوسائط 
 والمباشرة(

6919.0 بين المجموعات  1 8414.6  1010.3  33.3  
54414.9 داخل المجموعات  806  81.11    

10444.0 المجموع  730     

 الكلي
8517.7 بين المجموعات  1 900.81  7910.3  33.3  
93093.8 داخل المجموعات  806  11.36    

76418.6 المجموع  730     
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 (61جدو  )
 المقلرنلت الثنلئية

بعدال  سنوات الخبرة 
مصتوسط 
 الفرق

مسصتوى 
 الدللة

 البعد األول
مهارة المحادثة  -أ

 الصوتية
 ) المسجلة(

عبر الوسائط 
 اإللكترونية

 أقل من 5 سنوات
 3.33 3.57 5 سنوات – أقل من  13 سنوات

 3.71 3.48 13 سنوات فأكثر

 5 سنوات – أقل من  13 سنوات
 3.33 3.57 أقل من 5 سنوات
 3.33 3.61 13 سنوات فأكثر

 13 سنوات فأكثر
 3.71 3.48 أقل من 5 سنوات

 3.33 3.61 5 سنوات – أقل من  13 سنوات

 البعد األول
مهارة   -ب

ة المحادثة الصوتي
 )المباشرة(

عبر الوسائط 
 اإللكترونية

 أقل من 5 سنوات
 3.33 3.59 5 سنوات – أقل من  13 سنوات

 3.99 3.33 13 سنوات فأكثر

 5 سنوات – أقل من  13 سنوات
 3.33 3.59 أقل من 5 سنوات
 3.33 3.59 13 سنوات فأكثر

 13 سنوات فأكثر
 3.99 3.33 أقل من 5 سنوات

 3.33 3.59 5 سنوات – أقل من  13 سنوات

 البعد الثاني
ر عبمهارة الكتابة 
الوسائط 
 اإللكترونية

 أقل من 5 سنوات
 3.33 3.56 5 سنوات – أقل من  13 سنوات

 3.857 3,02 13 سنوات فأكثر

 5 سنوات – أقل من 13 ستوات
 3.33 0.56 أقل من 5 سنوات
 3.33 0.59 13 سنوات فأكثر

 13 سنوات فأكثر
 3.85 0.02 أقل من 5 سنوات

 3.33 0.59 5 سنوات – أقل من  13 سنوات

 البعد الثالث
مهارة اإلصغاء 
المباشر عبر 
الوسائط 
 اإللكترونية

 أقل من 5 سنوات
 3.33 3.55 5 سنوات – أقل من  13 سنوات

 3.83 3,00 13 سنوات فأكثر

 5 سنوات – أقل من 13 ستوات
 3.33 0.55- أقل من 5 سنوات
 3.33 0.51- 13 سنوات فأكثر

 13 سنوات فأكثر
 3.83 0.00- أقل من 5 سنوات

 3.33 0.51 5 سنوات – أقل من  13 سنوات
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بين من  ،ةالكلي وجود فروق في جميع األبعاد وكذلك في األداة : النتائج االتية( 16)الجدول  يبينو 

سنوات(،  13سنوات إلى أقل من 5سنوات وبين من كانت خبرته ) من  5كانت خبرته أقل من 

جود و و  سنوات، حيث كان الوسط الحسابي الستجاباتهم أعلى. 5ولصالح من كانت خبرته أقل من 

أقل من سنوات إلى  5)من  فروق في جميع األبعاد وكذلك في األداة الكلية بين من كانت خبرته

تهم سنوات فأكثر( حيث كان الوسط الحسابي الستجابا 13من كانت خبرته)ولصالح سنوات(  13

 أعلى.

 

 

 

 سنوات الخبرة البعد
مصتوسط 
 الفرق

مسصتوى 
 الدللة

 البعد الرابع
مهارة االتصال 
 غير اللفظي
 )لغة الجسد(
عبر الوسائط 
 اإللكترونية

 أقل من 5 سنوات
 3.33 3.51 5 سنوات – أقل من  13 سنوات

 3.40 3,11- 13 سنوات فأكثر

 5 سنوات – أقل من 13 ستوات
 3.33 0.51- أقل من 5 سنوات
 3.33 0.60- 13 سنوات فأكثر

 13 سنوات فأكثر
 3.40 0.11 أقل من 5 سنوات

 3.33 0.60 5 سنوات – أقل من  13 سنوات

 األداة الكلية

 أقل من 5 سنوات
 3.33 3.56 5 سنوات – أقل من  13 سنوات

 3.81 3,00 13 سنوات فأكثر

 5 سنوات – أقل من 13 ستوات
 3.33 0.56 أقل من 5 سنوات
 3.33 0.59 13 سنوات فأكثر

 13 سنوات فأكثر
 3.81 0.00 أقل من 5 سنوات

 3.33 0.59 5 سنوات – أقل من  13 سنوات



56  
 

 :الفا  الخلمس
 تيلمنلقشة الّنصتلئج والصتوا

تضمن هذا الفصل عرًضا لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء األسئلة الموضوعة، كما تضمن 

 تم التوصل إليها في ضوء هذه النتائج وموضحة كاآلتي: التوصيات التي
شة  ئج المصتعلقة منلق  للسؤا  األو  بالنصتل

مل درجة مملرسة مديري المدارس الخلاة لمهلرات  :" منلقشة الّنصتلئج المصتعلقة بللسؤا  األو
الصتال  الفّعل  في ضوء الصتعّلم عن ُبعد من وجهة نظر معلمي المدارس الخلاة في لواء 

 الجلمعة "؟

لمهارات  الخاصةدرجة ممارسة مديري المدارس المتعلقة بهذا السؤال، أن  النتائج تبين

االتصال الفّعال في ضوء التعّلم عن ب عد من وجهة نظر معلمي المدارس الخاصة في لواء 

ومن (، 1.36وبانحراف معياري ) ،(0.07بمتوسط حسابي )جاءت بدرجة )متوسطة(، الجامعة 

األمر الذي يشير إلى  ،الملفت للنظر أن قيم اإلنحرافات المعيارية وبشكل عام جاءت مرتفعة

وقد ي عزى تشتت إستجابات أفراد العينة بسبب عدم وجود رأي  ،في إستجابات أفراد العينة تباين

المرافقة لعمليات و  ،الذي يتم من خالل العمليات اإلدارية خاصة ،عام موحد تجاه االتصال الفّعال

كل له و  ،م عن بع د ما زال يتأرجح ما بين معارض ومؤيد لهحيث ان التعلّ  ،التعليم والتعّلم عامة

عتباراته هذا التباين إلى عدم إتفاق عينة الدراسة على رأي واحد تجاه  شيروعليه قد ي    ،مبرارته وا 

وجاءت أبعاد درجة ممارسة لدي مديري المدارس من وجهة نظر المعلمين. االتصال الفّعال 

ب عد من  مديري المدارس الخاصة في لواء الجامعة لمهارات االتصال الفّعال في ضوء التعلم عن

 وجهة نظر المعلمين جميعها متوسطة ووفًقا للترتيب اآلتي: 
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)المسجلة( عبر الوسائط اإللكترونية بمتوسط حسابي المحادثة في المرتبة األولى مهارة 

(، ثم جاءت في المرتبة الثانية مهارة المحادثة )المباشرة( عبر الوسائط اإللكترونية 0.45)

(، أما المرتبة الثالثة فقد كانت لمهارة االتصال غير اللفظي )لغة الجسد( 0.43بمتوسط حسابي )

(، وحلت في المرتبة الرابعة مهارة اإلصغاء 0.09) عبر الوسائط اإللكترونية بمتوسط حسابي

مهارة الكتابة عبر الوسائط  (، وأخيًرا 0.01)المباشر( عبر الوسائط اإللكترونية بمتوسط حسابي )

وتشير هذه النتيجة إلى أن  إحتلت المرتبة الخامسة.والتي ( 0.18اإللكترونية بمتوسط حسابي )

المدارس الخاصة يستخدمون مهارات االتصال الفّعال ولكن أفراد عينة الدراسة يرون أن مديري 

مور إدارية أ، حيث أن كثير من مديري المدارس يهتمون بليس بالمستوى المطلوب ودون الطموح

مهارات االتصال الفّعال والتي ت عزى لألسباب التالية؛ التحول المفاجئ االهتمام بأخرى أكثر من 

بشكل أساي المدارس يركزون  ية كورونا، والذي جعل مدير لتطبيق التعلم عن ب عد بسبب جائح

شير هذا يعلى أن تتم العملية التعليمية، وأن يلتقي المعلمون بطلبتهم عبر المنصات المتاحة، و 

في  المدارس للتعليم اإللكتروني وعدم إدراجه ضمن جدول زمني يإستعداد مدير إلى ضعف 

المدارس الخاصة بمهارات  يمدير خططهم السنوية المعدة مسبًقا باإلضافة إلى ضعف إستعداد 

، بالرغم من إدراكهم ألهمية هذه مما قد ي فسر النتيجة المتوسطة االتصال الفّعال بشكل عام

نجاز العمل التعليمي، وذلك من خالل تبادل المعرفة والخبرة، خاصة أن  المهارات في تفعيل وا 

في سبيل تحقيق األهداف المرجوة، حتى  ،وي وحد وجهتهم ،االتصال الفّعال ي نظم جهود العاملين

 لو بات التعليم عن ب عد وعبر وسائط إلكترونية هو الخيار الوحيد المتاح.

يأتي:أما فيما يتعلق بأبعاد الدراسة فتمت مناقشتها كما   
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حادثة الصوتية )المسجلة( عبر الوسائط مهارة الم -البعد األول أ األولىجاء في المرتبة 

أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين  وأشارت النتائج المتعلقة بهذا البعد إلى اإللكترونية،

وبدرجة ممارسة  ،(1.30وانحراف معياري ) ،(0.45وبمتوسط حسابي كلي ) (،0.55 –0.00)

وا مهارة المحادثة )المسجلة( متوسطة، وتفسر الباحثة هذه النتيجة إلى أن مديري المدارس وظف

بسبب ممارسة مهام إدارية أخرى،  ؛ولكن لم تكن بالمستوى المطلوب ،عبر الوسائط اإللكترونية

 ،مية في ضوء التعّلم عن ب عد، ومتابعة أعمال المعلمينكمتابعة سير العملية التعليمية التعلّ 

لم عن ب عد المفاجئة، إقتصر ومتابعة الطلبة ومالحظات أولياء األمور، ففي ظل ظروف التع

وبشكل اتصال )هابط(  ،وبث تعليمات سريعة وقصيرة ،توظيف هذه المهارة في توجيه المعلمين

 وذلك لسهولتها ولالستعاضة عن مهارة الكتابة التي تستغرق وقًتا طوياًل. 

) المباشرة( عبر الوسائط  مهارة المحادثة -األول ب البعدوجاء في المرتبة الثانية 

أنَّ المتوسطات الحسابية على هذا الب عد قد  وأشارت النتائج المتعلقة بهذا الب عد، إلىاإللكترونية، 

 ،(1.10وانحراف معياري ) ،(0.43بمتوسط حسابي كلي) (، و 0.69 –0.11تراوحت بين )

وبدرجة متوسطة، ويمكن تفسير ذلك بأن توظيف مهارة المحادثة )المباشرة( عبر الوسائط 

لم يكن بشكل فّعال حيث إقتصر توظيف هذه المهارة في الحاالت الطارئة، التي قد  ،اإللكترونية

بسبب ضيق  ؛تحدث خالل عملية التعّلم عن ب عد، أو تلك التي تستدعي توجيه المعلمين ألمر  ما

بالرغم من أن مهارة عد، ب  المدارس بمهام إدارية أخرى تتعلق بالتعليم عن  يقت وانشغال مدير الو 

المحادثة هي أكثر مهارة كان يوظفها مديرو المدارس في التعليم المباشر )الوجاهي(، حيث كان 

 يسعى دائًما الختيار العبارات الصحيحة بغرض التأثير على أداء المعلمين.



59  
 

عد الرابع مهارة االتصال غير اللفظي )لغة الجسد( عبر الوسائط الثالثة الب  ثم حل بالمرتبة 

أنَّ المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين  المتعلقة بالبعد الرابع إلى النتائجكما أشارت  اإللكترونية،

وبدرجة متوسطة،  ،(1.13وانحراف معياري ) ،(0.09وبمتوسط حسابي كلي ) (،0.60 –0.11)

ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن مديري المدارس لم يوظفوا مهارة االتصال غير اللفظي )لغة 

الجسد( عبر الوسائط اإللكترونية بشكل فّعال، حيث أنهم يرون أن توظيف مهارات االتصال غير 

صيات بعض بعض أنماط شخ االتصال الفّعال، باإلضافة لطبيعة عائًقا إلتمام اللفظي ليس

تعابير الوجه وحركات اليدين، وأن هذه التعابير وما يرافق هذه األنماط من ، مديري المدارس

ر الكالم المنطوق الذي يسمعه اآلخرون، وبما أن اإلجتماعات يتفسالتي تساعد في والحركات 

ن ي جيد المرئية عبر المنصات التعليمية كانت هي البديل لإلجتماعات )الوجاهية( تطلب األمر أ

 المدارس توظيف تلك المهارة كوسيلة إقناع وتأثير.  يمدير 

وأشارت  ،ثم جاء في المرتبة الرابعة البعد الثالث مهارة اإلصغاء عبر الوسائط اإللكترونية

 (، 0.08–0.19أنَّ المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين ) النتائج المتعلقة بهذا الب عد إلى

وبدرجة متوسطة، ويعزى السبب في  ،(1.10وانحراف معياري) ،(0.01وبمتوسط حسابي كلي )

، كما ويحتاج الوقت الكافي لتكتمل أن توظيف ذلك إلى  مهارة اإلصغاء يحتاج تركيز ذهني عال 

م عن ب عد جعل عملية نقل المعرفة وتبادلها، إال أن مشكلة ضيق الوقت في ضوء تطبيق التعلّ 

رو المدارس الخاصة غير معنين بتخصيص الوقت الكافي توظيف هذه المهارة محدود، وجعل مدي

في غاية  لإلصغاء للمعلمين والستفساراتهم وانتقاداتهم، بالرغم من أن توظيف مهارة اإلصغاء أمر

األهمية؛ لتسيير العملية التعليمية من ناحية، ولكسب ثقة وود المعلمين من ناحية أخرى، حتى في 

 .دضوء ظروف جديدة كالتعّلم عن ب ع
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وأشارت  ،عد الثاني مهارة الكتابة عبر الوسائط اإللكترونيةوأخيًرا حل في المرتبة الخامسة الب  

 – 1.88أنَّ المتوسطات الحسابية بهذا البعد قد تراوحت بين ) النتائج المتعلقة بالبعد الثاني، إلى

وبدرجة متوسطة، وتفسر  ،(1.39وانحراف معياري ) ،(0.18(، وبمتوسط حسابي كلي)0.51

وجود بدائل أسرع وأسهل من تلك المهارة، بسبب  ؛الباحثة عدم توظيف مهارة الكتابة بشكل فّعال

حيث فضل مديرو المدارس المحادثة المباشرة أو تلك المسجلة على مهارة الكتابة، التي تستدعي 

ضير، خاصة أن مديري ترتيب أفكار وتنسيق وطباعة، كما وتحتاج الكثير من اإلعداد والتح

المدارس اعتادوا على تكليف موظفي قسم السكرتارية، بطباعة كتب التعليمات وغيرها من 

 ر وجودهم بشكل مباشر مع مدرائهم في ضوء التعّلم عن ب عد. األعمال الكتابية، والتي تعذّ 

والتي ربطت عالقة  ،(1313مع نتائج دراسة كل من الغامدي ) الدراسةوقد إتفقت نتيجة هذه 

والتي جاءت نتيجتها بالمتوسطة، كما اتفقت مع دراسة صبيرة  ،الاألنماط القيادية بالتواصل الفعّ 

(، والتي هدفت لمعرفة درجة إمتالك مديري مدارس التعليم األساسي لمهارات 1316) وزهرة

ة أبو حميدة التواصل اإلداري من وجهة نظر المعلمين، حيث كانت النتيجة متوسطة، ودراس

( التي هدفت للتعرف على درجة إمتالك مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة 1315)

العاصمة عمان لمهارات االتصال وعالقتها بمستوى المناخ التنظيمي والتي جاءت متوسطة 

ختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة أبو ندى ) أيًضا. والتي بحثت في مدى إمتالك  ،(1318وا 

بتفعيل المشاركة والتي جاءت بنتيجة  وعالقتهاال يري المدارس الثانوية لمهارات االتصال الفعّ مد

ختلفت مع دراسة فافة) ( والتي جاءت بمعرفة مدى استخدام مديري المرحلة 1318عالية،  وا 

كما  حيث جاءت نتيجتها بالمرتفعة، ،ل وعالقتها بالتوافق المهنيااإلبتدائية لمهارات االتصال الفعّ 
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التي كانت تتمحور حول مهارات االتصال الفعال  (1318) ايفينواف ةختلفت أيًضا مع دراساو 

 الالزمة لمديري المدارس الثانوية والتي خلصت نتائجها بالمنخفضة.
شة  ئج المصتعلقة منلق   الثلنيللسؤا  بالنصتل

إحالئية عند مسصتوى ه  صتوجد فروق ذات دللة  :منلقشة النصتلئج المصتعلقة بللسؤا  الثلني
( في درجة  صتقديرات مصتوسطلت أفراد العينة لدرجة مملرسة مديري المدارس α = 0,05الدللة )

عزى للمصتغيرات الديمغرافية )الجنس، الخبرة، الخلاة في لواء الجلمعة لمهلرات الصتال  الفّعل  صتُ 
 الصتخاص(؟

بين متوسطات تقديرات أفراد  الثاني: إلى وجود فروق دالة إحصائياً  السؤالأشارت نتائج 

العينة، لدرجة ممارسة مديري المدارس الخاصة لمهارات االتصال الفّعال في لواء الجامعة  ت عزى 

لمتغير الجنس، وقد كانت هذه الفروق لصالح اإلناث، حيث كان الوسط الحسابي الستجاباتهم 

بأن أفراد عينة اإلناث أكبر عدًدا من الذكور وهذا يدل  ؛أعلى مقارنة بالذكور، ويمكن تفسير ذلك

والتي تعتبر أكثر  ،على وجود اإلناث في الميدان التعليمي بشكل أكبر، باإلضافة لطبيعة اإلناث

حل المشكالت دون الرجوع في  قد تخشى المبادأة إهتماًما بمهارات االتصال الفّعال، كونها

دون الرجوع لإلدارة. واتفقت نتيجة  على حل المشكالت واقدمي   ن قدلإلدارة، بعكس الذكور الذي

( بوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 1314الحالية مع دراسة أبو شنب ) الدراسة

 الحالية مع دراسة كل من أبو ندى الدراسةواختلفت نتيجة  ولصالح اإلناث أيًضا. ،الجنس

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى التي أشارت  ،(1318(، ودراسة فافة )1318)

 لمتغير الجنس. 

النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في البعد الثاني )مهارة الكتابة عبر  أظهرتكما 

الوسائط اإللكترونية( تعزى لمتغير التخصص، وقد كان الفرق لصالح التخصص العلمي مقارنة 

بأن األشخاص ذوي التخصص العلمي يفضلون مهارة  بالتخصص اإلنساني، ويمكن تفسير ذلك
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وهذا يتالئم مع طبيعتهم إلزالة اللبس، الذي قد  ،الكتابة؛ ألن مهارة الكتابة تتطلب دقة وتركيز

يحدث عند فهم مضمون الرسالة المكتوبة خاصة في ضوء التعّلم عن ب عد. كما أظهرت النتائج 

د الرابع )مهارة االتصال غير اللفظي )لغة الجسد( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في البع

عبر الوسائط اإللكترونية( تعزى لمتغير التخصص، وقد كان الفرق لصالح التخصص العلمي 

أيًضا، ويمكن تفسير ذلك بأن ذوي التخصص العلمي لديهم القدرة على التحليل والتفسير أكثر من 

ظي المصاحبة للكالم المنطوق أن يفهموا طبيعة غيرهم، فيمكن من خالل مهارة االتصال غير اللف

 مشاعر المديرون من حيث الرضا أو عدمه.

إحصائية في جميع األبعاد وكذلك في األداة  داللةوأخيًرا كشفت النتائج عن وجود فروق ذات 

وبين من كانت  ،سنوات 5الكلي تعزى لسنوات الخبرة، حيث تمثلت في من كانت خبرته أقل من 

سنوات، ويمكن تفسير ذلك  5سنوات( ولصالح من كانت خبرته أقل من  13أقل من  -5خبرته )

لوسائط اإللكترونية، والتي مهارًة في إستخدام اسنوات أكثر  5أن االشخاص ذوي الخبرة أقل من 

يعتقدون أنهم بحاجة قد من خاللها يتواصلون مع مدرائهم بشكل أكبر، ولكون خبرتهم قليلة فهم 

، وكشفت الدراسة أيًضا عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يري المدارسمع مدأكبر لالتصال 

سنوات(  13أقل من  -5في جميع األبعاد وكذلك في األداة الكلية بين من كانت خبرته من )

سنوات فأكثر، ويمكن  13ولصالح من كانت خبرته  ،سنوات فأكثر( 13وبين من كانت خبرته )

ولتوليهم بعض المهام اإلدارية باإلضافة لسعيهم لتولي  ارسالمد يتفسير ذلك لقربهم من مدير 

ختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الغامدي  المناصب القيادية في المدرسة. وا 

(، 1314(، ودراسة أبو شنب )1316(، ودراسة صبيرة وزهرة )1318(، ودراسة أبو ندى)1313)

 روق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.حيث أشارت هذه الدراسات لعدم وجود ف
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 الصتوايلت والمقصترحلت

 في ضوء نتائج الدراسة، فإنها توصي باآلتي:

  أهمية إختيار مديري المدارس لعبارات قصيرة ومعبرة أثناء المحادثة الصوتية المسجلة عبر

 الوسائط اإللكترونية.

 أثناء المحادثة الصوتية المسجلة عبر  أهمية تكرار مديري المدارس ألفكارهم بعدة طرق

 الوسائط اإللكترونية.

  ضرورة إصغاء مديري المدارس النتقادات المعلمين بعناية أثناء االتصال المباشر عبر

 الوسائط اإللكترونية.

  ضرورة إصغاء مديري المدارس لمداخالت المعلمين بعناية أثناء االتصال المباشر عبر

 الوسائط اإللكترونية.

  )أهمية إستخدام مديري المدارس لالختصارات ) الصور، الرسومات، الرموز، اإليموجي

 بطريقة معبرة أثناء إستخدام مهارة الكتابة عبر الوسائط اإللكترونية. 

  ضرورة إستخدام مديري المدارس أسلوًبا كتابًيا مشوًقا أثناء مهارة الكتابة عبر الوسائط

 اإللكترونية.

  مهارة المحادثة ، وتحديدًا في ال لدى مديري المدارسءة االتصال الفعّ كفا رفعباإلهتمام

مهارة المحادثة الصوتية )المباشرة( عبر ، و الصوتية )المسجلة( عبر الوسائط اإللكترونية

مهارة االتصال غير اللفظي )لغة الجسد( المسجلة والمباشرة عبر ، و الوسائط اإللكترونية

مهارة الكتابة ، و اإلصغاء )المباشر( عبر الوسائط اإللكترونيةمهارة ، و الوسائط اإللكترونية

 .عبر الوسائط اإللكترونية
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  لقاءات متكررة عبر الوسائط اإللكترونية بين مديري المدارس والمعلمين، يتولى أمر إجراء

ال الفعّ عملية االتصال  وترسيخ هذه اللقاءات متخصصون في االتصال الفّعال؛ ب غية تحسين

 في البيئة التعليمية في ضوء التعّلم عن ب عد.تنفيذيًا 

  الوسائط المتعددة؛ والتي تساعد مديري المدارس على توظيف مهارات االتصال  أحدثتوفير

 الفّعال من خاللها.

 وفق مؤشرات تطبيقية  تفعيل االتصال الفّعال بمختلف مهارته بين مديري المدارس والمعلمين

 .محددة

 في  مهارات االتصال الفّعال وكيفية توظيفهااالستثمار األمثل لمدارس على تدريب مديري ال

 .الميدان التربوي

 االتصال الفّعال ومحاولة معالجتها ووضع الحلول المالئمة لها. البحث عن م عيقات 

  مع متغيرات تابعة  حول االتصال الفّعال في ضوء التعّلم عن ب عد الدراساتإجراء المزيد من

وير التنظيمي، والرضا الوظيفي، والتميز التنظيمي، والحكمة اإلدارية، وجودة مثل: التط

 .التعليم
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 المراجعقلئمة 

 العربيةبلللغة المراجع 

 . الدار الجامعية، االسكندرية. الصتال  الفّعل (. 1338بكر، مصطفى والبريدي، عبداهلل ) أبو

في  محافظة  الخاصة األساسية المدارس مديري إمتالك درجة(. 1315) أبو حميدة، فداء 

 من مدارسهم في التنظيمي المناخ بمستوى وعالقتها العاصمة عمان مهارات االتصال
للدراسات جامعة الشرق األوسط (، رسالة ماجستير غير منشورة. )نظر المعلمين وجهة
 .األردن ،انعمّ  ،العليا

درجة مملرسة مديري مدارس وكللة الغوث بمحلفظة غزة لمهلرات (. 1314أبو شنب، إيمان )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة.الصتواا  وعالقصته بفعللية األداء. 

مهلرات الصتواا  لدى مديري مدارس الثلنوية بمحلفظة غزة وعالقصتهل (. 1318) أبو ندى، لمياء
 لة ماجستير غير منشورة(، غزة . ) رسا بصتفعي  المشلركة المجصتمعية.

، مجلة القراءة والمعرفة(. متطلبات تطبيق التعليم االلكتروني. مصر، 1311) حنانآل عامر، 
(1 ،)1-15. 

(، عمان: دار 1. )طالسلوكلت الدالة على نظرية العق (. 1313األمام، محمد والجوالدة، فؤاد )
 الثقافة للنشر والتوزيع.

 . عمان: دار التقدم العلمي.اإلدارة الصتعليمية والطرق الحديثة لصتطويرهل(. 1337أمين، بهاء )

(. أهمية إسصتخدام مواقع صتعليم اللغة النجليزية على شبكة النصترنت في 1337البخاري، إيمان )
صتحسين مهلرصتي اإلسصتملع والصتحدث من وجهة نظر معلملت ومشرفلت المرحلة الثلنوية 

 غير منشورة(، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية. . ) رسالة ماجستيربمدينة جدة

تكنولوجيا االتصال الحديثة واختراق الخصوصية الثقافية لألسرة  .(1314براهمة، نصيرة )
 جامعة جيجل، الجزائر. 17، عمجلة العلوم اإلنسلنية والجصتملعيةالحضرية الجزائرية. 

 (. عمان: دار كنوز المعرفة.1. )طاآلخرينمهلرات الصتال  مع (. 1313جلوب، حسين )



66  
 

(. عمان: 1.) طفلعلية الصتال  الصتربوية في المؤسسلت الصتعليمية(. 1313الحريري، رافدة )
 دار الفكر.

اسصتراصتيجيلت إدارة الاراع لدى مديري المدارس األسلسية الحكوميةفي (. 1318حفيظ، إيمان )
) رسالة ماجستير  من وجهة نظر المعلمين. العلامة الجزائر وعالقصتهل بللصتال  الفّعل 

 غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط.

 . غزة، فلسطين: دار آفاق للنشر والتوزيع.مهلرات الصتدريس الفعل (. 1314) ماجدحمد، 

)رسالة ماجستير  أثر صتكنولوجيل الصتال  الحديثة على العم  اإلجبلري.(. 1316حمري، هاجر )
 ماي، الجزائر. 8غير منشورة(، جامعة 

 الرنيم للنشر والتوزيع. دار(، عّمان، األردن: 1)ط الصتال  اإلداري(. 1317الخالدي، إبراهيم )

دور الصتال  اإللكصتروني في صتحسين األداء (. 1318خالي، إبراهيم وجوادي، اسماعيل )
 ماجستير غير منشورة (، الجزائر. )دراسة الوظيفي لسلصتذة الصتعليم الثلنوي.

مسصتوى فلعلية الصتال  اإلداري في القطلع العلم األردني من وجهة (. 1999الخلوف، إبراهيم )
.) رسالة ماجستير نظر شلغلي الوظلئف اإلشرافية في الدوائر الحكومية في محلفظة إربد

 غير منشورة(، جامعة اليرموك، إربد.

دار اليازوري العلمية األردن:  ان،، عمّ (6ط ) .القائد المدرسة مدير(. 1310) نجاح، خليفات
 .والتوزيع للنشر

(، عمان: دار المسيرة 1. )طمدخ  إلى وسلئ  اإلعالم الجديد(. 1311الدليمي، عبد الرزاق)
 للنشر والتوزيع.

درجة مملرسة مدراء المدارس لمهلرات الصتواا  الفّعل  في مراح  (. 1315الدوسري، شارع )
-179(، 49)18. الصتعليم العلم بمحلفظة وادي الدواسر.مجلة مسصتقب  الصتربية العربية

118. 

 (. عمان، دار المسيرة.1. )طالسلوك الصتنظيمي(. 1311ديري، زاهد ) 

 ، االسكندرية: دار التعليم الجامعي1. طالصتعلم عن ُبعد(. 1318الرشيدي، منال )



67  
 

(، مكتبة الوفاء، 1، )طة العالقلت اإلنسلنيةالصتاللت وسيكولوجي(. 1313زويل، محمود )
 االسكندرية.

 (، عمان: المجتمع العربي للنشر والتوزيع1. )طالمدرسة والمجصتمع(. 1313سالم، رائدة )

 (. عمان: المكتبة الوطنية.1، )طمفلهيم جديدة في علم اإلدارة(. 1339السحيمات، ختام )

 . شبكة األلوكة للنشر.والصتواا مهلرات الصتال  (. 1316سعدات، محمود )

درجة إمصتالك مديري المدارس الحكومية اإلدارة اإللكصترونية ودرجة (. 1315الء )آالسعود، 
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق لهل من وجهة نظر المعلمين مملرسصتهم 

 األوسط، عّمان، األردن.

المدارس األسلسية ونوابهم بمحلفظلت غزة درجة الصتعلون بين مديري (. 1315السكني، أماني )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، وعالقصتهل بفلعلية األداء المدرسي

 غزة.

دار اليازوري األردن:  ان،عمّ  .التعليم وتكنولوجيا االتصال(. 1331)الحافظ  عبد، سالمة
 ع.العلمية للنشر والتوزي

دار صفاء األردن:  ان،عمّ ، 1. )ط(الصتعلم اإللكصتروني(. 1314الشبول، مهند وعليان، ربحي )
 للنشر والتوزيع.

(. "درجة ممارسة المشرفين التربويين لمهارات االتصال وعالقتها 1315شتيات، محمد نهار )
نظرهم". بمستوى دافعية معلمين المرحلة األساسية في المملكة األردنية الهاشمية من وجهة 

 .149-105(، 05، جامعة بابل، )مجلة كلية الصتربية األسلسية للعلوم الصتربوية واإلنسلنية

(. "مهارات التواصل اإلداري لدى مديري مدارس التعليم 1316صبيرة، فؤاد وزهرة، نور )
"، مجلة صتشرين للبحوث والدراسلت العلميةاألساسي. دراسة ميدانية في مدينة الالذقية". 

 (.0)08 لبنان،

. القاهرة، مصر: المهلرات اللغوية مسصتويلصتهل، صتدريسهل، اعوبلصتهل(. 1336طعيمة، رشدي )
 دار الفكر العربي.
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. )رسالة ماجستير غير منشورة(، الصتال  كأداة للصتعريف بللمؤسسة .(1311طوبال، سومية )
 جامعة أكلي محند اولحاج البويرة، الجزائر.

. مركز تطوير المؤدية إلى الصتعليم العللي، مهلرات الصتواا الطرق (. 1337) محمد، عازة
 الدراسات العليا والبحوث، كلية الهندسة، جامعة القاهرة.

. القاهرة: دار العلوم القيلدة الصتربوية ومهلرات الصتعلم(. 1310عامر، طارق والمصري، إيهاب )
 للنشر والتوزيع.

 دار وائل للنشر والتوزيع.األردن:  ان،عمّ (. 1. )طالصتال  الصتربوي(. 1339عبود، حارث )

اإلدارة المدرسية الحديثة مفلهيمهل النظرية وصتطبيقلصتهل العلمية. (. 1318عطوي، جودت )
 ، عّمان، األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.10ط

(، االردن: دار المناهج 1. )طصتكنولوجيل الصتال  في الصتعليم الفّعل (. 1339عطية، محسن)
 التوزيع.للنشر و 

. مجلة الدراسلت النفسية والصتربوية(. مهارات االتصال الفعال، 1317عليوات، محمد )
19،15-00. 

. اإلنسلنية والعلوم التربية في العلمي البحث أساسيات(. 1314) وملكاوي، فتحي أحمد، عودة
 .(، إربد، األردن: مكتبة الكتاني8)ط

 . القاهرة: دار الكتاب الحديث.اإلعالم والصتال مدخ  إلى علوم (. 1314أحمد ) العيساوي،

(. انماط القيادية لقائدات المدارس اإلبتدائية الحكزمية وعالقتها بالتواصل 1316) الغامدي، وفاء
 -المجلة العربية للعلوم ونشر األبحلثالفّعال من وجهة نظر المعلمات في محافظة جدة. 

 -عدد الثالثونال -المجلد الرابع –مجلة العلوم النفسية 

درجة اسصتخدام مديري المرحلة البصتدائية لمهلرات الصتال  الفّعل  (. 1318فافة، حورية )
)رسالة ماجستير غير منشورة(،  وعالقصتهل بللصتوافق المهني للمعلمين من وجهة نظرهم.

 بلدية عبد القادر جيجل، الجزائر. 
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لدى مديري المدارس من وجهة نظر واقع الرضل عن مهلرات الصتال  ( 1314الكحالوي، مها )
. ) رسالة ماجستير غير منشورة(، الكويت، معلمي المرحلة الثلنوية الحكومية بدولة الكويت

 جامعة الكويت.

 .الصتال  داخ  األسرة الجزائرية في ظ  صتكنولوجيل الصتال  الحديثة(. 1315لبسيس، خولة )
 لخضر بالوادي، الجزائر.)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشهيد حمى ا

 ان،عمّ (، 1. )ط. الصتعلم عن بعد أهدافه وأسسه وصتطبيقلصته العملية(1337، محمد )مدني
 دار المسيرة للنشر والتوزيع.األردن: 

( االسكندرية : دار التعليم 1. )طالسلوك والصتطوير الصتنظيمي(. 1315رادية ) علي وحسن، مسلم،
 الجامعي.

 (. عمان: دار أسامة.1نظريات االتصال، )ط(. 1311المشاقبة، بسام )

 . عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.اسصتراصتيجيلت الصتطوير اإلداري(. 1313مشهور، ثروت )

(. دور الصتال  المؤسسلصتي في رفع األداء الوظيفي في إدارة 1315موساوي، حليمة )
 بوتفاقة خميس مليانة، الجزائر.. )رسالة ماجستير غير منشورة (، الجملعلت المحلية في الجزائر

(. التواصل الفّعال في الجامعات العربية: دراسة نقدية لمواقع 1316) موسى، محمد األمين
، 7،عمجلة الحكمة للدراسلت اإلعالمية والصتالليةبعض الجامعات العربية على الويب. 

 .0ص:

درجة إمصتالك مديري مدارس المرحلة المصتوسطة لمهلرات الصتال  (. 1314نصر اهلل، سالم )
اإلداري وعالقصتهل بدرجة فلعلية الجصتملعلت المدرسية من وجهة نظر المعلمين في دولة 

 )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة الشرق الوسط.الكويت. 

. ) رسالة غير ويتمهلرات الصتال  لدى مديري المدارس في دولة الك(. 1337الهاجري، سالم )
 منشورة(، جامعة الكويت، الكويت.

منظمة األمم المتحدة  قبل. كتاب إلكتروني نشر من الصتعلم عن ُبعد(. 1313، إبراهيم )الهمامي
 للتربية والعلم والثقافة.
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، المملكة العربية   الرياض .التربوي والتخطيط اإلدارة في قراءة (.1339)الهنيدي، جمال 
 مكتبة الرشد.السعودية: 

صتطبيق المصتطلبلت الصتنظيمية للصتعليم اإللكصتروني في جلمعة الملك (. 1311) اليحوي، صبري
 .1، ج145. جامعة األزهر، ع سعود من وجهة نظر القيلدات الصتربوية. مجلة كلية الصتربية
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 تالملحقل

(1الملحق )  

 السصتبلنة باورصتهل األولية
 صتحكيم اسصتبيلن

 المملكة األردنية الهلشمية                            
 وزارة الصتعليم العللي 

 جلمعة الشرق األوسط 
 كلية العلوم الصتربوية                                     

 قسم اإلدارة والمنلهج
 ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حضرة األسصتلذ الدكصتور :...........................................................................الفلض  

 م عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، السال

واقع الصتال  الفّعل  لدى مديري المدارس الخلاة في ضوء تقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستير بعنوان: " 

"؛ وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الصتعلم عن ُبعد من وجهة نظر المعلمين في لواء الجلمعة

بوية. وتهدف الدراسة إلى التعرف على واقع االتصال الفّعال لدى مديري المدارس الخاصة في لواء اإلدارة والقيادة التر 

الجامعة، من خالل متابعة طبيعة هذا االتصال في األعمال اليومية في البيئة التعليمية التعلمية في ضوء التعلم عن ب عد من 

لتخصص، وعدد سنوات الخبرة(. ولتحقيق هدف الدراسة قامت وجهة نظر المعلمين،  تبعًا لمتغيرات الدراسة )الجنس، ا

الباحثة بإعداد استبانة موجهة إلى معلمين ومعلمات المدارس الخاصة في لواء الجامعة ، وستكون اإلجابة على فقراتها 

ثة أجزاء، األول: عالية جدًا، عالية، متوسطة، قليلة، قليلة جدًا(. وتتكون اإلستبانة من ثال(حسب مقياس ليكرت الخماسي  

 البيانات األولية، وتشمل: الجنس، والتخصص، وعدد سنوات الخبرة؛ والجزء الثاني: محور مهارات االتصال الفّعال.

االختصاص والخبرة، وألهمية رأيكم في تحقيق أهداف الدراسة، يرجى التكرم بتحكيم أداة الدراسة  ولكونكم من ذوي

بداء مالحظاتكم حول عباراتها من  حيث إنتمائها، ومدى مناسبة صياغة عباراتها اللغوية. وا 

 البلحثة                                                                              

 نهى عبد الهلدي دراس
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 بيلنلت المحكم:
  السم

  الرصتبة األكلديمية 
  جهة العم  
  الصتخاص 

 

 الجزء األو : البيلنلت األولية  المصتغيرات الديمغرافية   

 ( في المكلن الذي يمث  إجلبصتك :√يرجى وضع إشلرة ) 
 :   الجنس 

 ذكر  )      (                -
 أنثى  )      (                         -

 :   الصتخاص
 علمي  )      (          -
 إنساني )      (                         -

 عدد سنوات الخبرة :
 سنوات  )     (       5أقل من  -
 سنوات  )     ( 13سنوات  إلى أقل من  5من  -
 سنوات فأكثر )     (     10  -
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 الجزء الثلني: محور مهلرات الصتال  الفّعل  في ضوء الصتعلم عن ُبعد:
مديري المدارس في مواقف  الفّعال بتلك المهارات التي يستخدمهاتعرف مهارات االتصال 

التفاعل مع المعلمين، لغايــــــــات نـــقل األفكـــــــــار، واآلراء، والمعلومــــــــات، والقناعــــــــــات، عـبر 
والكتابـــــة عبر  وسائـــط تكنولوجية متعــددة، وهي: المحـــادثة الصــوتية المســـجلة والمبــــاشرة،

الوســـائــــط االلكـــترونيــــــــــــــة، واإلنصات عبر الوسائط االلكترونيـــــة، والمهــــــارات غير اللفظيـــة )لغة 
 الجسد( في االجتماعـــــات المرئية والمسجلة.

 : مهارة المحادثة الصوتية عبر الوسائط االلكترونية.البعد األو 
 في رسائله الصوتية المسجلة بـ....  يتحدث المدير -أ

 يمكن إضلفة فقرات أخرى:

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

  

 م
 

 الفقرات
 

غير  منصتمية
 منصتمية

سليمة 
 لغويلا 

غير سليمة 
 مالحظلت لغويلا 

      لغة عربية سليمة. -1
      سرعة مناسبة. -2
      عبارات مباشرة. -3
      أفكار متسلسلة. -4
      أفكار مقنعة. -5

      عبارات قصيرة معبرة. -6
      موضوعات محددة. -7

      تكرار األفكار.  -8
      اسلوب رسمي جاد .  -9

      توجيهات مباشرة . -10
      تبسيط األفكار. -11
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 مهارة المحادثة الصوتية عبر الوسائط االلكترونية. صتلبع... البعد األو  :

 يهتم المدير في اتصاالته الصوتية والمرئية باألتي: -ب

 يمكن إضلفة فقرات أخرى:

............................................................................................................................. .... 

................................................................................................................................. 

 
 م

 
 الفقرات 

 

 
 منصتمية

 
غير 
 منصتمية

 
سليمة 
 لغويلا 

غير 
سليمة 
 لغويلا 

 
 مالحظلت

      التحدث بلغة واضحة ومفهومة. -1
اإلعداد المسبق للموضوعات  -2

 التي يراد طرحها.
     

      ترتيب الموضوعات بمنطقية. -3
      إتاحة المجال للمداخالت. -4
      إتاحة المجال لالستفسارات. -5

إتاحة المجال للمشاركة في  -6
 صنع القرار. 

     

      اإلهتمام بردود أفعال المعلمين. -7
      إظهار الحماس أثناء الحوار.  -8
      اإلهتمام بالنبرات الصوتية.  -9

إظهار اإلهتمام بالطرف اآلخر  -10
 عندما يتحدث.

     

رشادات في   -11 توجيه نصائح وا 
 المناسب.الوقت 

     

إمتالك القدرة على طرح الحجج  -12
 والبراهين.

     

تجنب الخروج عن الموضوع  -13
 أثناء الحديث.

     

إنهاء المحادثة بخالصات  -14
 واضحة.
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 مهارة الكتابة عبر الوسائط االلكترونية. البعد الثلني:

 يهتم المدير بمراسالته الكتابية باآلتي:

 يمكن إضلفة فقرات أخرى:

.................................................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

 

  

 
 م

 
 الفقرات 

 

 
 منصتمية

 
غير 
 منصتمية

 
سليمة 
 لغويلا 

غير 
سليمة 
 لغويلا 

 
 مالحظلت

      التقيد بقواعد اللغة العربية. -1

      التدرج بطرح األفكار. -2

      للموضوعات. الربط المنطقي -3

      الكتابة على شكل نقاط.  -4

      استخدام اسلوب كتابي مشّوق. -5

      عبارات مختصرة ومعبرة. -6

      كتابة جمل غير قابلة للتأويل. -7

التنسيقات الكتابية)حجم الخط،     -8
 نوع الخط، الهوامش(.

     

 استخدام االختصارات  -9
)الصور، الرسومات، 

 اإليموجي( في كتاباته. 

     

التوثيق الزمني للمراسالت  -10
 الكتابية.

     

إستخدام عالمات الترقيم بشكل  -11
 صحيح.
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 مهارة اإلنصات عبر الوسائط االلكترونية. البعد الثللث :
 يهتم المدير باآلتي أثناء إنصاته لآلخرين: 

 

 يمكن إضلفة فقرات أخرى:

...................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 

 

  

 
 م

 
 الفقرات 

 

 
 منصتمية

 
غير 
 منصتمية

 
سليمة 
 لغويلا 

غير 
سليمة 
 لغويلا 

 
 مالحظلت

      اإلنصات بعناية . -1

اإلنصات الستفسارات  -2
 المعلمين.

     

      بمداخالت المعلمين.اإلهتمام  -3

      إظهار الرغبة في اإلنصات. -4

      التركيز أثناء اإلنصات. -5

إيالء المعلمين اإلهتمام أثناء  -6
 اإلنصات لهم.

     

      االنصات لمالحظات المعلمين -7

إرسال إشارات إيجابية أثناء   -8
 اإلنصات.

     

      اإلنصات لنقد المعلمين.  -9

التركيز في اإلنصات على ما  -10
 يطرحه من أفكار هو فقط .
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  مهارة االتصال غير اللفظي) لغة الجسد( عبر الوسائط االلكترونية. البعد الرابع :
 يهتم المدير بـ:

 

 يمكن إضلفة فقرات أخرى:

...................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 

 

 
 م

 
 الفقرات 

 

 
 منصتمية

 
غير 
 منصتمية

 
سليمة 
 لغويلا 

غير 
سليمة 
 لغويلا 

 
 مالحظلت

الظهور بمظهر الئق أثناء  -1
 اإلجتماعات المرئية.

     

إظهار الجانب اإليجابي في  -2
 شخصيته.

     

المحافظة على الهدوء عند  -3
 استقبال النقد.

     

      التعامل بتواضع مع المعلمين. -4
إبداء تفاعل واضح أثناء  -5

 االجتماعات المرئية.
     

توجيه المعلمين للتفاعل في  -6
 االجتماعات المرئية.

     

      إستخدام إيماءات الوجه . -7

      أثناء الحديث.تحريك يديه   -8

إظهار الدهشة على مالمحه   -9
 أثناء اإلنصات لالخرين.

     

اإلهتمام بردود أفعال  -10
 المعلمين.

     

الهدوء والطمأنينة عند  -11
 االتصال باالخرين.

     



81  
 

 (2الملحق )
 المحكمينالسلدة  أسملءقلئمة ب

 الجلمعة الصتخاص السم الصتسلس 
 الشرق الوسط )سابًقا( تكنولوجيا تعليم أ.د عبد الحافظ سالمة 1
 الشرق األوسط إدارة وتخطيط تربوي أ.د علي حورية 1
 جامعة البلقاء التطبيقية إدارة تربوية أ.د عمر الخرابشة 0

 الشرق األوسط مناهج وأساليب تدريس أ.د محمد حمزة 4
 الشرق الوسط )سابًقا( إدارة وقيادة د. أسامة حسونة 5
 الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم د. خليل السعيد 6
 الشرق األوسط إدارة تربوية د. خولة عليوة 7

 مناهج وطرق تدريس د طالل أبو عميرة 8
كلية سالح الجو الملكي 
 الجامعية لعلوم الطيران

 الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس د. عثمان منصور 9
 جامعة البلقاء الطبيقية علم اجتماع د. غدير الزبن 13
 الشرق الوسط )سابًقا( مناهج وطرق تدريس د. فواز شحادة 11
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 (3الملحق )
 اإلسصتبلنة باورصتهل النهلئية

 

 

 المملكة األردنية الهلشمية                           
 وزارة الصتعليم العللي 

 جلمعة الشرق األوسط 
 كلية العلوم الصتربوية                                     

 قسم اإلدارة والمنلهج 
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 أخي المعلم / أختي المعلمة  المحترمين

  ،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ارس واقع االتصال الفّعال لدى مديري المد"وان: بإعداد رسالة ماجستير بعن تقوم الباحثة
طلبات ؛ وذلك استكماالً لمت"الخاصة في ضوء التعلم عن ُبعد من وجهة نظر المعلمين في لواء الجامعة

ى واقع إلى التعرف علالحصول على درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية. وتهدف الدراسة 
صال االتصال الفّعال لدى مديري المدارس الخاصة في لواء الجامعة، من خالل متابعة طبيعة هذا االت

تبعاً  لمعلمين، امن وجهة نظر في األعمال اليومية في البيئة التعليمية التعلمية في ضوء التعلم عن ُبعد 
باحثة خبرة(. ولتحقيق هدف الدراسة قامت ال، وعدد سنوات الالتخصصلمتغيرات الدراسة )الجنس، 
لى ، وستكون اإلجابة عمعلمي ومعلمات المدارس الخاصة في لواء الجامعة بإعداد استبانة موجهة إلى 

( فقراتها حسب مقياس ليكرت الخماسي تبانة س، متوسطة، قليلة، قليلة جداً(. وتتكون االعاليةجداً،  عالية

الجزء ، وعدد سنوات الخبرة؛ والتخصصنات األولية، وتشمل: الجنس، واألول: البيا ،من ثالثة أجزاء
  مهارات االتصال الفّعال.الثاني: محور 

اسة ، ونظَرا لخدمتكم الميدانية في ميدان المدارس والتي سيكون لها األثر في إثراء هذه الدر
ر عن رأيكم، ند الذي يعبيرجى من سيادتكم قراءة بنود هذه االستبانة بكل صدق وموضوعية واختيار الب

 علًما أن جميع اإلجابات والبيانات التي سيتم جمعها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

 شاكرة لكم جهودكم وُحسن تعاونكم

 

الباحثة                                                                                           

 نهى عبد الهادي دراس

 بيانات المحكم:

سماال   

  الرتبة األكاديمية 

  جهة العمل 

  التخصص 
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 الجزء األول: المتغيرات الديمغرافية

  يرجى وضع إشارة)  √ ( في المكان الذي يمثل إجابتك:
 

  
 : جنسال .1

 ذكر    أنثى   
 :التخصص .2

 علمي    إنساني   
 :سنوات الخبرة .3

 أقل من   5 
   سنوات

 من   5 إلى أقل من   سنوات  10 
 10 سنوات   رسنوات فأكث   

 
  مهارات االتصال الفّعال في ضوء التعلم عن ُبعد:: محور نيالجزء الثا

مديري المدارس في مواقف  تعرف مهارات االتصال الفّعال بتلك المهارات التي يستخدمها
والمعلومــــــــات، والقناعــــــــــات، عـبر التفاعل مع المعلمين، لغايــــــــات نـــقل األفكـــــــــار، واآلراء، 

وسائـــط تكنولوجية متعــددة، وهي: المحـــادثة الصــوتية المســـجلة والمبــــاشرة، والكتابـــــة عبر 
ـــة )لغة الوســـائــــط االلكـــترونيــــــــــــــة، واإلنصات عبر الوسائط االلكترونيـــــة، والمهــــــارات غير اللفظي

 الجسد( في االجتماعـــــات المرئية والمسجلة.
 البعد األول: )أ( مهارة المحادثة الصوتية ) المسجلة( عبر الوسائط اإللكترونية.

  العبارة م

 
موافق 
بدرجة 
عالية 

 جًدا

 
موافق 
بدرجة 
 عالية 

 
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

  
موافق 
بدرجة 
 منخفضة

 
موافق 
بدرجة 
 منخفضة

 جًدا

      يتحدث المدير بلغة عربية سليمة.  .1

      يتحدث المدير بسرعة مناسبة.  .8

      يتحدث المدير بعبارات مباشرة.  .3

      يتحدث المدير بأفكار متسلسلة.  .1

      يختار المدير عبارة قصيرة معبرة.  .5

      يركز المدير على موضوعات محددة.  .6

      يكرر المدير أفكاره بعدة طرق.  ..

      يتحدث المدير بإسلوب جاد .  .2

      يستخدم المدير توجيهات مباشرة .  .1

      يختار المدير أفكاًرا بسيطة.  .16
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:أخرىإضافة فقرات  يمكن  

...................................................................................................................................  

مهارة المحادثة الصوتية )المباشرة( عبر الوسائط اإللكترونية.)ب( البعد األول :   

  العبارة م

 
موافق 
بدرجة 
عالية 

 جًدا

 
موافق 
 بدرجة
 عالية

 
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

 
موافق 
بدرجة 
 منخفضة

 
موافق 
بدرجة 
 منخفضة

 جًدا         

      يستخدم المدير لغة واضحة ومفهومة.  .11

18.  
يهتم المدير باإلعداد المسبق للموضوعات 

 التي يراد طرحها.
     

      يهتم المدير بترتيب الموضوعات بمنطقية.  .13

      لالستفسارات.يتيح المدير المجال   .11

15.  
يتيح المدير المجال للمشاركة في صنع 

 القرار. 
     

      يهتم المدير بردود أفعال المعلمين.  .16

      ُيظهر المدير الحماس أثناء الحوار.  ..1

      يهتم المدير بنبراته الصوتية.  .12

      يهتم المدير بالطرف اآلخر عندما يتحدث.  .11

86.  
وإرشادات في الوقت يوجه المدير نصائح 

 المناسب.
     

81.  
يمتلك المدير القدرة على طرح الحجج 

 والبراهين.
     

88.  
يتجنب المدير الخروج عن الموضوع أثناء 

 الحديث.
     

      ينهي المدير المحادثة بخالصة واضحة.  .83

:أخرىإضافة فقرات  يمكن  

...................................................................................................................................
..........................................................................................................................  
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 البعد الثاني: مهارة الكتابة عبر الوسائط اإللكترونية.

  العبارة م

 
موافق 
بدرجة 
عالية 

 جًدا

 

موافق 
بدرجة 
 عالية

 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

 
موافق 
بدرجة 
 منخفضة

 

موافق 
بدرجة 
 منخفضة

         جًدا

      يهتم المدير بقواعد اللغة العربية.  .81

      يتدرج المدير بطرح األفكار.  .85

86.  
يربط المدير الموضوعات المكتوبة 

 بمنطقية.
     

      يهتم المدير بالكتابة على شكل نقاط.  ..8

      يستخدم المدير أسلوباً كتابًيا مشّوًقا.  .82

      يستخدم المدير عبارات مختصرة ومعبرة.  .81

      يكتب المدير عبارات غير قابلة للتأويل.  .36

31.  
الكتابية)حجم الخط يستخدم المدير التنسيقات 
 بشكل مناسب . ، نوع الخط ، الهوامش(

     

38.  
 )الصور، يستخدم المدير االختصارات

في كتاباته بطريقة اإليموجي(  الرسومات،
 . معبرة

     

      يوثق المدير المراسالت الكتابية زمنًيا.  .33

31.  
يستخدم المدير عالمات الترقيم بشكل 

 صحيح.
     

:...............................................................................................أخرىإضافة فقرات  يمكن  
عبر الوسائط اإللكترونيةالمباشر البعد الثالث : مهارة اإلصغاء   

  العبارة م

 
موافق 
بدرجة 
عالية 

 جًدا

 

موافق 
بدرجة 
 عالية

 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

 

موافق 
بدرجة 
 منخفضة

 

موافق 
بدرجة 
 منخفضة

          جًدا

      ُبصغي المدير للمعلمين بعناية.   .35

      ُيصغي المدير الستفسارات المعلمين.  .36

      ُيصغي المدير لمداخالت المعلمين بعناية.  ..3

      ُيظهر المدير الرغبة في اإلصغاء للمعلمين.  .32

31.  
ُيولي المدير المعلمين االهتمام أثناء اإلصغاء 

 لهم.
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  العبارة م

 
موافق 
بدرجة 
عالية 

 جًدا

 

موافق 
بدرجة 
 عالية

 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

 

موافق 
بدرجة 
 منخفضة

 

موافق 
بدرجة 
 منخفضة

          جًدا

16.  
ُيرسل المدير إشارات إيجابية أثناء اإلصغاء 

 للمعلمين.
     

      ُيصغي المدير النتقادات المعلمين بعناية.  .11

 

لمسجلة ) ا البعد الرابع : مهارة االتصال غير اللفظي) لغة الجسد( عبر الوسائط اإللكترونية
.والمباشرة(   

  العبارة م

 
موافق 
بدرجة 
عالية 

 جًدا

 

موافق 
بدرجة 
 عالية

 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

 
موافق 
بدرجة 
 منخفضة

 

موافق 
بدرجة 
 منخفضة

          جًدا

18.  
يهتم المدير بمظهره الرسمي  أثناء 

 االجتماعات المرئية.
     

      ُيظهر الجانب اإليجابي في شخصيته.  .13

      يحافظ المدير على هدوئه عند استقبال النقد.  .11

15.  
السلوك المتواضع عند تفاعله ُيظهر المدير 
 مع المعلمين.

     

      ُيبدي المدير تفاعله أثناء االجتماعات المرئية.  .16

1..  
يوجه المدير المعلمين للتفاعل في االجتماعات 

 المرئية.
     

      يستخدم المدير إيماءات الوجه.   .12

      ُيحرك المدير يديه أثناء الحديث.  .11

56.  
الدهشة أثناء االتصال ُيظهر المدير مالمح 

 المرئي .
     

51.  
ُيظهر المدير الهدوء والطمأنينة أثناء 

 االجتماعات المرئية.
     

إضافة فقرات  يمكن

...............:................................................................................................أخرى  
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 (4الملحق )
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 (5الملحق )
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 (5الملحق )
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،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

 الباحثة نهى دراس،،،،،

 

 البيانات المطلوبة المتعلقة بعدد المعلمين والمعلمات في لواء الجامعة

 

مدرسة،  وذلك حسب أخر  101، موزعين على  0357بلغ عدد معلمين ومعلمات المدارس الخاصة في لواء الجامعة  

0707/ 13/1إحصائية حتى تاريخ   

 

 أمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

 

 

   فريهان الصياد                          

  قسم منظومة التعلم اإللكتروني                 
 مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات        
التربية والتعليموزارة                         
           

   

    Farihan Alsayyad 

                Queen Rania Center 

                 Ministry of Education 
                            


