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برنامج االدارة التربوية  

إجازة الرسالة

 وعالقتيا لحم بيت محافظة في المدارس لمديري الفعَّالة اإلدارية االتصاالت
 نظرىم وجية من لممعممين اإلبداعي بالسموك

 .رشماوي بدر اسم الطالبة : عبير يوسف

 .21420243 الرقم الجامعي :

 أشرف ابوخيران  د.المشرف : 

نة المناقشة المدرجة أسماؤىم من قبل لج 2018/   1/    21نوقشت ىذه الرسالة واجيزت بتاريخ 
 وتواقيعيم :

ع يالتوق               راند.أشرف ابوخي:  رئيس لجنة المناقشة .1

التوقيع            ابوسمرة  احمد د.محمود أ.  :ممتحنا داخميا  .2

التوقيع                      د. كمال مخامرة  :ممتحنا خارجيا  .3
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إلى تمك  الغيمات اَلتي ظمًمْتني وأمطرتني بتشجيعيا ودعميا إلى والدّي العزيز........ أمي الغالية 
 أطال اهلل في اعمارىم.

 

الى من شجعني عمى مواصمة مسيرتي العممية رفيق دربي زوجي الحبيب فادي .......... إلى رياحين 
 حياتي وسر سعادتي أوالدي.
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 الى وطني الجريح .....فمسطين 

  

 الى كل من شجعني وساعدني عمى اتمام ىذه الرسالة .

 

 لكم محبتي واحترامي برائحة الزعتر والجوري

 شكرا لكم جميعا

 الباحثة        

رشماوي  عبير



 أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 :إقرار
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  جامعة أو معيد . درجة عميا ألي
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 الشكر والتقدير
 

اب الفضل الذين أسيموا في في برنامج الماجستير، إلى اصح أتوجو بالشكر إلى من رعاني طالباً 
خراجو إالى حيز النورالجيد نجاز ىذا إ أخص بالذكر من سعدت بالتتممذ عمى يديو  ،المتواضع وا 

دراسة أستاذي ومشرفي الفاضل الدكتور أعانني عمى أنجاز ال ومنحني من  فكره الرشيد ورأيو السديد ما
عمى البحث منذ كان الموضوع عنوانا وفكرة إلى  -بعد اهلل تعالى -أشرف ابو خيران، الذي لو الفضل

 .. فمو مني الشكر كمو والتقدير والعرفانأن صار رسالة وبحثاً 

 العموم التربوية  كمية وأتوجو بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي الفضبلء في قسم االدارة التربوية في 
مدادي بما احتجت إليو .   بجامعة القدس  الذين لم يألوا جيدا في توجييي وا 

وأتقدم بشكري الجزيل في ىذا اليوم إلى أساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة رئاسة وأعضاء لتفضميم 
وآتيا واإلبانة عن عمي بقبول مناقشة ىذه الرسالة، فيم أىل لسد خمميا وتقويم معوجيا وتيذيب نت

 .مواطن القصور فييا، سائبل اهلل الكريم أن يثيبيم عني خيراً 

 أشكر كل من ساعدني وأعانني عمى إنجاز ىذا البحث،

 الحمد اهلل رب العالمين

 

 لباحثةا

 عبير رشماوي
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 الممخص 
في ري المدارس لمدية الفّعالإلى العبلقة بين االتصاالت اإلدارية التعرف الدراسة الحالية  تىدف

  .والسموك اإلبداعي لممعممين من وجية نظرىم محافظة بيت لحم
ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنيج الوصفي التحميمي، واختارت الباحثة عينة 

 معممي مدارس  ( من353) عينة الدراسة الدراسة وفقًا لمطريقة العشوائية الطبقية، حيث بمغت 
 لحم. محافظة بيت

وتتكون من  لمديري المدارس في محافظة بيت لحم الفّعالوأعدت استبانة خاصة باالتصال اإلداري 
مجال الشفافية والوضوح  -( فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت ىي )مجال اتصاالت لميام العمل49)

شخصية مجال اتصاالت العبلقات ال -مجال االتصال اإلداري التكنولوجي  -في االتصال اإلداري 
 لممعممين من وجية نظرىم مجال االتصال لمتغذية الراجعة(، واستبانة لمسموك اإلبداعي -واالجتماعية 
مجال  -( فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت ىي )مجال القدرة عمى توليد أفكار جديدة 44مكونة من )

مجال القدرة عمى  -ر مجال القدرة عمى تنفيذ األفكا -القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية لممشكبلت 
 وتحققت الباحثة من صدقيا وثباتيا بالطرق العممية .التحدي والمجازفة(.

( الستخراج نتائج الدراسة، والتي توصمت إلى SPSSواستخدمت الباحثة برنامج الحزمة اإلحصائية )
 ما يمي:

محافظة بيت  ة من وجية نظر المعممين والمعممات فيالفّعالدرجة ممارسة االتصاالت اإلدارية  .1
%(. وكانت موافقة أفراد العينة عمى مجاالت االتصال  72لحم كانت متوسطة بوزن نسبي )

الشفافية والوضوح في االتصال  -عمى الترتيب اآلتي: )اتصاالت ميام العمل  الفّعالاإلداري 
 - اتصاالت العبلقات الشخصية واالجتماعية -االتصال لمتغذية الراجعة  - الفّعالاإلداري 

 التكنولوجي(. الفّعالاالتصال اإلداري 
درجة توافر سموكيات اإلبداع لدى المعممين والمعممات في محافظة بيت لحم كانت متوسطة بوزن  .2

%(. وكانت موافقة أفراد العينة عمى مجاالت السموك اإلبداعي عمى الترتيب  79.46نسبي )
القدرة عمى اقتراح حمول  -التحدي والمجازفة القدرة عمى  -اآلتي: )القدرة عمى توليد أفكار جديدة 

 القدرة عمى تنفيذ األفكار(. -إبداعية لممشكبلت 
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( بين متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة 0.05توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائية عند مستوى ) .3
عي لدييم وأبعاده وبين متوسطات تقديراتيم لدرجة السموك اإلبدا الفّعالممارسة االتصال اإلداري 

 في مدارس محافظة بيت لحم. وتراوح االرتباط بين الضعيف والمتوسط.
( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .4

 ممعمم.ل , وسنوات الخدمةنحو السموك اإلبداعي ُتعزى لمتغير جنس
( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة 0.05داللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .5

القدرة عمى التحدي  -نحو السموك اإلبداعي )القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية لممشكبلت 
االستبانة ككل( ُتعزى لمتغير المؤىل العممي. بينما وجدت فروق في مجال القدرة  –والمجازفة 

 .مات الحاصمين عمى درجة البكالوريوسعمى توليد أفكار جديدة ولصالح المعممين والمعم
جية االشراف ُتعزى لمتغير ولكن ىناك فروق بين تقديرات عينة الدراسة نحو السموك االبداعي  

 ، ولصالح المعممين في مدارس الوكالة. لممعمم
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Effective management communication for head teachers in the Bethlehem 

governorate and its relationship to creative approaches in the classroom from the 

teacher’s perspective 

Prepared by: Abeer Yousef Rishmawi  

Supervised by: Dr. Ashraf Abu Kheran 

Abstract: 
In order to achieve the objectives of the study, the researcher used the analytical 

descriptive method. The researcher chose the sample of the study according to the random 

stratified method. The actual sample of the study reached (353) teachers from the 

Bethlehem governorate. 

She prepared a questionnaire consists of (49) paragraphs divided into five areas (the field 

of communication for the tasks of work - the field of transparency and clarity in 

administrative communication - the field of administrative communication technology - the 

field of communication of personal and social relations - the field of communication for 

feedback), and a questionnaire for effective creative behavior consists of (44) paragraphs 

divided into four areas (the ability to generate new ideas - the ability to propose creative 

solutions to problems - the ability to implement ideas - the field of ability to challenge and 

risk). 

The researcher used the statistical package program (SPSS) to extract the results of the 

study, and reached the following: 

1. The degree practicing positive administrative communication from the point of view of 

teachers in Bethlehem governorate was medium with a relative rate (72%). The approval of 

sample members on the areas of positive administrative communication was in the 

following order: (Communications of work tasks - Transparency and clarity in positive 

administrative communication - Communication for feedback - Communication of 

personal and social relations -technological positive administrative communication). 

2. The degree of positive behaviors of creativity among teachers in Bethlehem governorate 

was average with relative rate (79.46%). The approval of sample members on the areas of 

creative behavior was in the following order: (ability to generate new ideas - ability to 

challenge and risk - ability to propose creative solutions to problems - ability to implement 

ideas). 

3. There is a statistically significant correlation at the level (0.05) between the averages of 

the sample members' assessment of the degree of positive communication and its 

dimensions and the averages of their estimation of the degree of creative behavior in the 

schools of Bethlehem governorate. The correlation ranged between weak and average. 

4. There are no statistically significant differences at the level of significance (0.05) 

between the estimates of the sample of the study towards creative behavior due to the 

variable of the teacher`s gender or the years of teacher service. 

5. There are no statistically significant differences at the level of (0.05) between the 

estimates of the sample members of the study towards certain aspects of creative behavior 
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(the ability to propose creative solutions to problems - the ability to challenge and risk - the 

questionnaire as a whole) due to the variable of academic qualification.  However, teachers 

with a bachelor’s degree displayed a better ability to generate new ideas. Furthermore, 

there are statistically significant differences at the level of (0.05) between the sample 

members of the study towards effective creative behavior due to the variable of the 

teachers` place of work, with teachers from UNRWA schools performing better in this 

area. 
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 الفصل األول
________________________________________________________________________________ 

 خمفية الدراسة وأىميتيا
 

 المقدمة 1.1  
ُتعد اإلدارة المحرك الرئيس لمتقدم والتطور في مجاالت الحياة المختمفة، باعتبارىا إحدى األدوات 

جاىيا نحو الفاعمة في تحقيق األىداف، وتزداد أىميتيا بزيادة المناشط البشرية واتساعيا من ناحية، وات
مزيد من التخصص والتنوع والتفرع من ناحية أخرى، وقد أحدثت التطورات التكنولوجية، وما زالت 

 (.2010تحدث، تغيرات كثيرة في تشكل اإلدارة وأنماطيا )الدغمي، 

الذي يشكل العنصر المشترك في ,وتشتمل العممية اإلدارية عمى عناصر عدة من ضمنيا االتصال 
إلدارية، حيث يمكن من خبللو تبادل المعمومات، واألفكار، والحقائق، واالتصال جميع العمميات ا

الفعال يؤدي إلى التماسك في وحدة متكاممة ضمن تنظيم إداري سميم، فإذا كانت وظيفة اإلدارة ىي 
تنفيذ السياسة العامة، فإن عممية االتصال من أىم الوسائل التنفيذية ألي إدارة لمقيام بواجباتيا 

 (.2001مضان، )ر 

المؤسسات وليذا ُتمثل االتصاالت اإلدارية عصب الحياة في المؤسسات التربوية، حيث تقضي 
االتصال مع اآلخرين سواء  يفي المدارس أغمب أوقاتيم أثناء الممارسات اإلدارية في عمميت التربوية 

 ية كالمجتمع المدني.كانوا عاممين أو معممين أو أفراد أو مجموعات داخل المؤسسة أو جيات خارج

 (.2015)إبراىيم، وآخرون، 
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ولقد حظي االتصال باىتمام الباحثين في جميع المجاالت، حيث وضعت تعريفات متعددة لبلتصال 
( بأن االتصال ىو "عممية تفاعل بين المرسل 219: 2009بشكل عام، حيث يرى القريوتي )

( بأنو: "نقل المعمومات 128: 2002رون )والمستقبل وفقًا لمرسالة المرسمة". ويعرفو حنفي وآخ
بين المديرين وبين  المؤسسات التربوية واألفكار بصفة مستمرة بين األفراد وبعضيم البعض في كل 

 اإلدارة العميا وبين الموظفين والمشرفين".

( تعريفات لبلتصاالت اإلدارية حيث عرَّفيا شستر برنارد بأنيا: 2015وقد أورد إبراىيم وآخرون )
مجموعة من اإلجراءات والطرق والوسائل والترتيبات، التي تكفل إنتاج وتوصيل واستخدام البيانات 

فيما عرفيا سوريمس: بأنيا: عممية  .البلزم توافرىا التخاذ قرارات سميمة االتجاه، صحيحة التوقيت
المنظمة، لدفع التعامل بالمعاني من خبلل الرسائل المكتوبة، الشفيية والغير لفظية، داخل وخارج 

 .األفراد لمعمل معا إلنتاج المنتجات والخدمات لتسويقيا وتحقيق أرباح

 وتنقسم وسائل االتصاالت اإلدارية إلى أربعة أنواع أساسية ىي:

وتتم باستخدام الكبلم الشفوي، وتمتاز ببساطتيا ووضوحيا، وتعمل عمى طيد  االتصاالت الشفوية: .1
 (.2007ز بين الرؤساء والمرؤوسين )الحداد، العبلقات اإلنسانية وكسر الحواج

وتتم بين المرسل ومستقبل الرسالة بالكبلم المكتوب، وتعمم كوسيمة تسجيمية  االتصاالت الكتابية: .2
 دائمة يمكن حفظيا والرجوع إلييا وقت الحاجة، كما انيا أقل عرضة لمتشويو والتحريف.

تعابير الوجو، ونبرات الصوت والحركات  وىي اتصاالت تتم من خبلل االتصاالت غير المفظية: .3
 (.2005الجسمانية والمادية )الزعبي، 

وىو من أكثر الوسائل الشائعة في العصر الحالي، وتعتمد ىذه  االتصاالت اإللكترونية: .4
االتصاالت عمى البريد اإللكتروني، الرسائل القصيرة، المراسبلت اإللكترونية الداخمية والخارجية، 

 االجتماعي، مواقع المؤسسات التعميمية. وسائل التواصل

أن تحتوي العممية  ويقوم االتصال اإلداري عمى عدة مقومات ومبادئ لحدوث االتصال الفعال منيا:
ال كانت مجرد اتصاالت مزعجة ال طائل منيا، وتحديد اليدف المخطط لو من  عمى معمومات جديدة وا 

جادة فن االستماع، وضرورة أ ن يكون تنظيم سميم لبلتصاالت يكون مسئواًل عن عممية االتصال، وا 
اقتراح وتنفيذ سياسة االتصال في المنظمة، وأن يكون لدى اإلدارة العميا قناعة بأىمية إدارة االتصال، 

 (.2015ودورىا في تحقيق فعالية االتصاالت )إبراىيم وآخرون، 
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لنشاط اإلداري المتعمق بيا في مختمف مجاالت ا المؤسسات التربوية وتبرز أىمية االتصال في 
كتحديد أىداف المدرسة، واختبار مدخبلت العممية التعميمية، والقيام بالميام والوظائف اإلدارية والفنية، 

 (.2007وقياس كفاءة مخرجات العممية التعميمية )حسان والعجمي، 

حاجات المستفيدين  ويمثل اإلبداع أحد الضرورات األساسية في المؤسسات التربوية بسبب نمو واتساع
وطموحاتيم، وأىداف المنظومة التربوية الكبيرة، وألجل ضمان استمرار دور اإلدارات المدرسية البد أال 
نما يجب أن يكون طموحيا أبعد من ذلك ولتكون المدرسة واإلدارة المدرسية  تقف عند حد الكفاءة وا 

 المميزة ليا. خبلقة مبدعة ويصبح االبتكار والتجديد واإلبداع ىي السمات

ويعرف السموك اإلبداعي بأنو "قدرة الفرد عمى اإلنتاج، والذي يتميز بأكبر قدر من الطبلقة الفكرية 
( بأنو "عممية إيجاد 358: 2009(. ويعرفو النوايسة )294: 2013والمرونة واألصالة" )الزعبي، 

كافة الطرائق واألساليب التي من  األفكار الجديدة والبعيدة عن السياق التقميدي في التفكير واستحداث
 شأنيا تحويل ىذه األفكار إلى واقع مطبق وذي قيمة نافعة لممدرسة".

وتظير أىمية اإلبداع اإلداري من خبلل زيادة حدة المنافسة بين المؤسسات، وكبر حجم مؤسسات 
لى التفكير في حل األعمال، والتغيير في القيم والمبادئ، وانتشار صور النزاع المختمفة، بما يؤدي إ

 (.2006المشكبلت )النتيفات، 

فأىمية اإلبداع تنبع من كونو عممية تتضمن اإلحساس بمشكمة تستوجب حبًل، والقدرة عمى التفكير 
وفق تطورات جديدة بيدف ابتكار الحل المبلئم، وعممية وضع الحمول موضع التنفيذ والتثبت من 

اما في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية والتربوية، فعمى جدواىا وفعاليتيا. واإلبداع يعد عنصرًا ى
ضوئو تتحدد درجة تقدم األمم ورقييا، ويرتبط ذلك بمدى تشجيعيا لمقدرات والطاقات لتعبر عن نفسيا، 
وعمى مستوى المنظمات وخاصة )المدرسة( ويعد اإلبداع والتطور نشاطًا رئيسيًا في أعماليا وعنصرا 

 (.2008حيا وتحقيق أىدافيا )السممي، أساسيًا في نجا

وىو الفعل الذي يسبق اإلبداع، وبالتالي فيو ليس بالضرورة أن ينتج عنو نتائج أو خدمات جديدة 
ومبتكرة، وانما ينبغي أن يمثل االتجاه السائد والمرغوب بوجوده في كل مؤسسة أعمال تسعى لئلبداع 

بدأ من إدراك الفرد لمموقف أو الظرف موضع اإلبداع واالبتكار والتميز، وبالطبع فإن ىذا الفعل ي
والتحديث، ومن ثم مباشرة االىتمام بو وجمع المعمومات حولو وتقييم الحمول أو البدائل المتاحة لمقيام 

 (.2012باختيار البديل المناسب، وبالتالي وضعو موضع التنفيذ الفعمي في الميدان )الشواورة, 
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اإلبداعي ىو محصمو قرارات متعددة يتخذىا اإلنسان وتبدأ بإدراك  ( بأن السموكSpenceويؤكد )
يجاد البدائل وتقييميا ومن ثم تجريب ىذه  الوضع القائم ثم االىتمام بو وجمع المعمومات عنو، وا 
البدائل، وقد ينتيي السموك اإلبداعي برفض فكرة معينو أو تبنييا. فإذا كان الناتج من ىذا السموك شيًئا 

ال عّد سموكًا إبداعيًا )الزعبي، جديًدا غ  (.284: 2013ير مألوف اعتبر إبداعًا وا 

ويتكون السموك اإلبداعي من أربعة أبعاد تشكل األداء الفعال ىي )المعرفي، الوجداني، الجمالي، 
(. وتتضمن المظاىر البسيطة لمسموك اإلبداعي في حب 2014االجتماعي( )الثقفي، وديع، 

في العمل، والثقة بالنفس، وتقبل الذات، والتعاطف، واالنفتاح، واالندماج،  االستطبلع، واالنيماك
والمرونة، في حيت تتضمن المظاىر المركبة لمسموك اإلبداعي: الجرأة في االقناع، المغامرة، خصوبة 

 (.2014الخيال، االىتمامات المتنوعة، السيطرة، واالعتماد عمى النفس، والمثابرة )الثقفي، وديع، 

ث إنو لم تعد ميمة اإلدارة المدرسية تتمثل في انتظار حدوث المشكبلت، ثم التدخل في محاولة وحي
لحميا بشكل جزئي، أو اقتبلع جذورىا األساسية، ولكن األمر قد تعدى ذلك بكثير، بحيث أصبح من 

ع في كيفية أىم واجبات المدير الفعال أن يأخذ بزمام المبادرة، ويتوقع ما يمكن أن يحدث، ويفكر ويبد
تبلفي حدوث المشكبلت، كما يجب عميو تييئة األجواء المناسبة لمعاممين لتفجير مواىبيم، وابداعاتيم، 
وتحفيزىم لممساىمة بما لدييم من أفكار في حل المشكبلت، وذلك لبلرتقاء بمستوى األداء واإلنتاجية 

 (.2003واعطاء المجال لمتفوق، والتميز وتجاوز التحديات )حسن،

 . مشكمة الدراسة:2.1
تمعب اإلدارة المدرسية الفاعمة دورًا رئيسًا في العممية التعميمية التعممية، وخاصة أن المدرسة كمؤسسة 

 ةالفّعال ةاإلداري تتربوية اجتماعية ىي جوىر العممية التعميمية بكافة أبعادىا، ونظرًا ألىمية االتصاال
المعممين والمعممات من خبلل إجراءات العمل المدرسي  مدير المدرسة في التأثير عمى االذي يمارسي

وسياستو، ومتطمبات العمل وظروفو المادية والمعنوية، والعبلقات بين مدير المدرسة والمعممين، 
 والعبلقات بين المعممين أنفسيم.

ت تعتبر من ضمن المتطمبات اليامة لمواكبة التغيرا ةالفّعال ةاإلداري توحيث إن عممية االتصاال
والتطورات في بيئة العمل التربوي، تبرز أىمية نقل واستقبال المعمومات بين الييئة القيادية في 

ومختمف المستويات اإلدارية، وعمى وجو الخصوص المعممين والمعممات،  مينالمدرسة، ومختمف العام
ال في المؤسسات من مميزات تساىم بفعالية في تسييل أداء األعم تونظرًا لما تتيحو وسائل االتصاال
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التربوية بشكل عام وفي المدراس بشكل خاص، وجب إعطاء أىمية أكبر لموضوع االتصاالت اإلدارية 
 الفعالة. 

وقد الحظت الباحثة من خبلل عمميا كمعممة وجود وجيات نظر متباينة بين المعممين والمعممات في 
في تحقيق السموك اإلبداعي لممعممين الفعالة مدارس محافظة بيت لحم حول دور االتصاالت اإلدارية 

والمعممات في المحافظة. ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة لمكشف عن العبلقة بين االتصاالت اإلدارية 
الفعالة التي تمارسيا اإلدارات المدرسية في محافظة بيت لحم والسموك اإلبداعي لممعممين والمعممات 

 السؤال الرئيس  التالي : ما واقع الدراسة في  من وجية نظرىم. وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكمة
لمديري المدارس في محافظة بيت لحم وعبلقتيا بالسموك االبداعي االتصاالت اإلدارية الفعَّالة 
 لممعممين من وجية نظرىم ؟

 أىداف الدراسة :  3.1
 الدراسة لمتعرف إلى : دفتي

في محافظة بيت لحم لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاال مستوى ممارسة الىالتعرف  .1
 ىم.من وجية نظر وعبلقتيا بالسموك االبداعي لممعممين 

 السموك اإلبداعي لدى المعممين في محافظة بيت لحم من وجية نظرىم. تحديد مستوى .2
في محافظة بيت لحم لمديري المدارس الكشف عن العبلقة بين االتصاالت اإلدارية الفعالة  .3

 لدى المعممين ومن وجية نظر المعممين أنفسيم.والسموك اإلبداعي 
ممارسة السموك  لمستوىالكشف عن داللة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة  .4

الجنس، المؤىل اإلبداعي في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظر المعممين تبعًا لمتغيرات )
 (. جية االشرافالعممي، سنوات الخدمة، 
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 ة الدراسة :أسئم 4.1
 -تتحددأسئمة الدراسة باألسئمة اآلتية :

 ؟في محافظة بيت لحم لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري التاالتصا درجة: ما  السؤال االول
في محافظة بيت لحم لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تالتصاالا  درجةىل تختمف : السؤال الثاني 

 ؟  (جية االشرافىل العممي، سنوات الخدمة، الجنس، المؤ  )متغيراتباختبلف 

 ؟ ما درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم:  السؤال الثالث

ىل تختمف درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية : السؤال الرابع 
 ؟( جية االشرافعممي، سنوات الخدمة، الجنس، المؤىل ال)متغيرات  باختبلفنظرىم 

لمديري المدارس في  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاالدرجة ىل توجد عبلقة بين :  السؤال الخامس 
  ؟ىممن وجية نظر  السموك اإلبداعي لممعممين درجةو  محافظة بيت لحم

  فرضيات الدراسة : 5.1
 سعت الدراسة إلى اختبار صحة الفروض األتية:

 : امس إلى الفرضيات الصفرية االتيةبتحويل السؤال الثاني والرابع والخحثة قامت البا

( α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة:   الفرضية الّصفريةاألولى .1
محافظة بيت لحم يعزى لمتغير  لمديري المدارس في ةالفّعال ةاإلداري تفي درجة االتصاال

 .الجنس
( α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال الثانية : فريةالفرضية الصّ  .2

المؤىل  محافظة بيت لحم يعزى لمتغير لمديري المدارس في ةالفّعال ةاإلداري تدرجة االتصاالفي 
 .العممي

( α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة الالثالثة : الفرضية الّصفرية .3
سنوات محافظة بيت لحم يعزى لمتغير  لمديري المدارس في ةالفّعال ةاإلداري تدرجة االتصاالفي 

 .الخدمة
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( α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة الالرابعة : الفرضية الّصفرية .4
جية  لمتغير محافظة بيت لحم يعزى لمديري المدارس في ةالفّعال ةاإلداري تدرجة االتصاالفي 

 االشراف
 ≤ α) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةالخامسة : الفرضية الّصفرية .5

( في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير 0.05
 الجنس

 ≤ α) الداللةتوجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى  الالسادسة : الفرضية الّصفرية .6
( في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير 0.05

 المؤىل العممي
( α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة الالسابعة : الفرضية الّصفرية .7

ظرىم يعزى لمتغير سنوات في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في محافظة بيت لحم من وجية ن
 الخدمة "

( α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة الالثامنة : الفرضية الّصفرية .8
جية في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير 

 االشراف
 ≤ α)ة و إحصائية عند مستوى الداللتوجد عبلقة ذات داللال التاسعة :  الفرضية الّصفرية .9

درجة السموك و في محافظة بيت لحم لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تبين االتصاال (0.05
 " مىمن وجية نظر اإلبداعي لممعممين 

 

 أىمية الدراسة:  6.1
 في النقاط الرئيسية اآلتية :راسة أىمية الدّ  د حدتت

في أساليب االتصال  تطويرباحثون في مجال التربية من استجابة لما ينادي بو التربويون وال .1
 اإلداري القائم بين مكونات العممية التعميمية لموصول إلى السموك اإلبداعي.

في مدراس محافظة بيت لمديري المدارس نشر وتوضيح مفيوم االتصاالت اإلدارية الفّعالة  .2
 وجية نظرىم .من  المعممين ودورىا في تحقيق السموك اإلبداعي الدى  لحم
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وعبلقتو لمديري المدارس  الفّعالندرة البحوث والدراسات التي تناولت االتصال اإلداري  .3
في تحقيق اإلبداع  الفّعال، وكيفية االستفادة من االتصال اإلداري لممعممين بالسموك اإلبداعي

 اإلداري إلحداث نقمو نوعية في المدرسة الفمسطينية.

أنظار القيادات التربوية في وزارة التربية والتعميم ووكالة الغوث نحو قد تفيد الدراسة في توجيو  .4
ضرورة تحسين وسائل االتصال اإلداري لموصول إلى الفاعمية المطموبة وتحقيق اإلبداع 

 اإلداري كأحد البدائل الحديثة لموسائل التقميدية.
مدارس محافظة بيت  في لمديري المدارس قد تفيد الدراسة في تحديد واقع االتصال اإلداري .5

في ىذه المدارس، بما يسيم في وضع خطط  لممعممين حم، وواقع ممارسة السموك اإلبداعل
لتطوير ىذه االتصاالت، والدراسة الحالية تقدم مقترحات لتطوير ىذه االتصاالت في ضوء ما 

 ستسفر عنو نتائج الدراسة.
الميتمين إلجراء دراسات تتناول يمكن أن تسيم نتائج الدراسة في توجيو أنظار الباحثين و  .6

 االتصاالت اإلدارية وسبل تفعمييا وتعزيزييا في المدرسة الفمسطينية.

االتصاالت  قةدراسة عبلومما سبق تبرز أىمية الدراسة باعتبارىا من الدراسات القميمة التي تبحث في 
افظة بيت لحم في عمى السموك اإلبداعي لممعممين والمعممات في مح لمديري المدارس اإلدارية
 فمسطين.

 محّددات الّدراسة : 7.1
 حددت ىذه الّدراسة بالحدود التالية :

محافظة بيت :اقتصرت حدود  ىذة الّدراسة في تطبيقيا عمى معممي ومعممات   حدود البشرية:ال (1
 لحم التعميمية.

  اقتصرت حدود  ىذة الّدراسة في تطبيقيا عمى محافظة بيت لحم. :يةالمكان حدودال (2
الفصل الدراسي األول لمعام : اقتصرت حدود  ىذة الّدراسة في تطبيقيا خبلل   ةالزماني حدودال (3

 م.2017/2018الدراسي 
: اقتصرت حدود  ىذة الّدراسة عمى المفاىيم والمصطمحات االجرائية  ةواالجرائي ةالمفاىمي ودالحد (4

 الواردة فييا .
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 مصطمحات الدراسة:  8.1 
 -اآلتية : تم اعتماد التعريفات

 االتصال اإلداري: .1

( بأنو: "نقل المعمومات واألفكار بصفة مستمرة بين األفراد 128: 2002يعرفو حنفي وآخرون )
وبعضيم البعض في كل المستويات التنظيمية بين المديرين التنظيميين وبين اإلدارة العميا وبين 

 الموظفين والمشرفين".

ؤثر وتتأثربمكونات السموك الفردي وتشتمل عمى نقل المعاني (بأنو "ظاىرة ت 1986:154و )عامر,يعرف
 المختمفة باستخدام لغة مفيومة من خبلل قنوات معينة في التنظيم".

وتعرفو الباحثة إجرائيًا: عممية تفاعمية يتم من خبلليا تسييل تبادل المعمومات واألفكار بين مكونات 
درسة والطمبة وأولياء األمور والمجتمع المحمي من جية اإلدارة المدرسية من جية وبين العاممين في الم

أخر، عن طريق متابعة وصول المعمومات باستخدام الوسائل الشفوية أو الكتابية أو اإللكترونية، وذلك 
 بيدف الوصول إلى حالة من الفيم المتبادل فيما بينيم لتحقيق األىداف بكفاءة.

 السموك اإلبداعي: .2

( بأنو "عممية إيجاد األفكار الجديدة والبعيدة عن السياق التقميدي في 358: 2009عرف النوايسة )
التفكير واستحداث كافة الطرائق واألساليب التي من شأنيا تحويل ىذه األفكار إلى واقع مطبق وذي 

 قيمة نافعة لممدرسة".

في محافظة بيت لحم  وتعرف الباحثة السموك اإلبداعي إجرائيًا بأنو: اإلجراءات التي يقوم بيا المعممين
والتي تتصف باالبتكار والجدية، وكذلك الحمول غير التقميدية لممشكبلت التي تواجو البيئة المدرسة، 

 وبالتالي تنعكس عمى تطوير العمل المدرسي.

 

 محافظة بيت لحم: .3

عمى  لمسمطة الفمسطينية التابعة الضفة الغربية تقع في .محافظة بيت لحم ، ومركزفمسطينية ي مدينةى
نسمة بدون سكان مخيمات البلجئين. 30,000يبمغ عدد سكانيا  .القدس كم إلى الجنوب من 10بعد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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لكونيا مسقط  المسيحيين لممدينة أىمية عظيمة لدى .فمسطين وتعتبر مركزًا لمثقافة والسياحة في
، التي بنيت كنيسة الميد تضم بيت لحم العديد من الكنائس، ولعل أىميا . عيسى )يسوع المسيح رأس

م. وقد بنيت الكنيسة فوق كيف أو مغارة يعتقد أنيا اإلسطبل الذي   330)قسطنطين األكبر عمى يد
 ولد فيو المسيح. ويعتقد أن ىذه الكنيسة ىي أقدم الكنائس الموجودة في العالم. 

المدينة تاريخيا  وتعتبر. متراً  775تقع بيت لحم ضمن سمسمة جبال القدس، وترتفع عن سطح البحر 
، ولكنيا ال زالت موطنًا لواحد من المسممين السكان، إال أن معظم سكانيا اليوم ىم من مسيحية منطقة

 ,الخطة التنموية اإالستراتيجية لمدينة بيت لحم لؤلعوام) .أكبر المجتمعات المسيحية الفمسطينية
2014-2017) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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 الفصل الثاني 
________________________________________________________________________________ 

 ي والدرسات السابقةاإلطار النظر 
 

 اإلطار النظري  1.2
فيو ما تناولتو األدبيات بشكل عام، وما تناولتو  تستعرضاتتناول الباحثة اإلطار النظري لمدراسة، و 

والسموك اإلبداعي. واستعرضت  ةاإلداري تاألدبيات التربوية عمى وجو الخصوص حول االتصاال
من حيث مفيوم االتصال في المغة  ةالفعال ةياإلدار  تأواًل االتصاال ،في المحور الباحثة

وأنواعو، وأىدافو وأىميتو في اإلدارة التربوية،  ةاإلداري تواالصطبلح، ومن ثم مفيوم االتصاال
الباحثة  استعرضت، وسبل التغمب عمى ىذه المعوقات. و ةاإلداري توالمعوقات التي تواجو االتصاال

ث المفيوم واألىمية وأبعاد السموك اإلبداعي ، وأساليب من حي اإلبداعيفي المحور الثاني السموك 
الباحثة تعميقًا عامًا يتضمن العبلقة بين  تستعرضاتنمية السموك اإلبداعي لدى المعممين. وأخيرًا 

، واالستفادة من المحاور في إعداد أدوات الدراسة. وفيما  والسموك اإلبداعي ةاإلداري تاالتصاال
 طار النظري.محاور اإل تيمي استعراض

  
  ةالفعال ةاالداري تدراسات سابقة تتعمق باالتصاال 1.2.2

 االتصاالت اإلدارية   1.1.2.2.

منذ قرون طويمة ظير اىتمام الفبلسفة الواضح باالتصال ودوره في الشؤون اإلنسانية واالجتماعية، 
كل منيما إلى أن  حيث يعد كل من أرسطو ومعممو أفبلطون من المؤسسين لفن االتصال. وقد توصل

االتصال فن وصناعة يمكن تعميمو بالتمرين. واالتصال بالنسبة ألرسطو نشاط شفيي، يحاول فيو 
المتحدث أن يقنع غيره وأن يحقق ىدفو مع مستمع، عن طريق صياغة ماىرة لمحجج التي يعرفيا 

 (.2005)الطوباسي، 
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ذا وتعتبر االتصاالت أساس أو عماد الحياة اليومية، فاالتصا الت جسر يصل اإلنسان باآلخرين. وا 
انتقمنا إلى منظمات األعمال ومن ضمنيا المؤسسات التعميمية، نجد أن نجاح اإلدارة يتوقف إلى حد 
كبير عمى فاعمية االتصال باآلخرين، ويعتبر االتصال ذو أىمية كبيرة عند المدير الناجح فيو 

فة، حتى يتيح الفرصة لتدفق أكبر قدر من يخصص جزء كبير من وقتو لبلتصاالت بصورىا المختم
 (.2010المعمومات والبيانات التي تمكنو من ممارسة وظائفو )ىيكل، 

وباعتبار أن ىدف اإلدارة بشكل عام ىو رفع الكفايات اإلنتاجية لممؤسسة فإنو يتطمب العناية الفائقة 
عبلقات اإلنسانية بين مختمف بالموارد البشرية، ويكون ىذا االىتمام عن طريق تفعيل االتصال وال

األفراد والجماعات من داخل وخارج المؤسسة، ويشتمل ىذا االىتمام أيضا العبلقات بين القادة 
 (.Thill & Bovee & wardrope 2005اإلداريين والمرؤوسين في المنظمة )

ارسات اإلدارية وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن العاممين يمضون أغمب أوقات عمميم أثناء المم
في عمميات االتصال مع اآلخرين سواء كان داخل المؤسسة أو خارجيا. وتؤثر االتصاالت عمى أداء 
العاممين تبعًا لسيولتيا بين المستويات اإلدارية، فاالتصاالت اإلدارية الفعالة ُتمكن من التعرف عمى 

 .(2016تفاصيل العمل، وتسيل حل المشكبلت ومواجيتيا )ابن محمد، 

ن نجاح اإلدارة والعاممين في المدرسة يتوقف إلى حد كبير عمى مقدرة المدير عمى تفيم العاممين  وا 
معو بشكل عام، والمعممين بشكل خاص، وكذلك عمى قدرة العاممين عمى تفيم ىذا المدير، ويعتمد ىذا 

التنظيمات األخرى  النجاح عمى االتصال الجيد والفّعال سواء كان ذلك داخل التنظيم المدرسي أم مع
 التي تنسج المدرسة عبلقات معيا كمؤسسات المجتمع المدني وأولياء األمور وغيرىا.

 

 االتصال لغًة واصطالحاً  2.1.2.2

( أن كممة )اتصال( ىو ما يصل بين الشيئين، وكممة 2003جاء في المنجد في المغة واألعبلم )
اجرا، أي اتصال بالشيء: التأم بو، واتصل )تواصل( ىو ضد اليجران ومنو تواصل الرجبلن ضد تي

 إليو بمغ وانتيى.
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( االتصال بأنو عممية 2002وتعددت التعريفات التي تناول االتصال اصطبلحًا، حيث عرَّف حمود )
نقل رسالة من شخص آلخر في المؤسسة سواء يتم ذلك من خبلل استخدام المغة أو اإلشارات أو 

 المعاني أو المفاىيم في السموك.

( أن االتصال: يحدث عندما توجد معمومات في مكان واحد أو لدى شخص ما، Millerبينما أشار )
( Berelson, Steiner(. ويضيف )2003ويريد توصيميا إلى مكان آخر أو شخص آخر )عدون، 

أن االتصال ىذه المعمومات والرغبات والمشاعر والمعرفة والتجارب إما شفويًا أو باستعمال الرموز 
 (.2003لكممات والصور واإلحصائيات بقصد اإلقناع أو التأثير عمى السموك )دليو، وا

( إلى أن االتصال ىو المكون الذي يجعل النظام ممكنًا، وىو 2006وُيشير عياصرة، والفاضل )
( أن االتصال 2006الوسيمة التي يتم عبرىا القيام بوظائف القيادة اإلدارية األساسية. وُيضيف جبر )

ة يستطيع من خبلليا طرفان أن يصبل إلى حال من المشاركة في فكرة أو إحساس أو تحمس عممي
ألداء شيء ما. تفاعل بالرموز المفظية وغير المفظية بين طرفين أحدىما مرسل يبدأ بالحوار واآلخر 

قميني، مستقبل يستقبل الحوار ويتفاعل تجاه الرسالة الموجية إليو من المرسل بأي طريقة من الطرق )ال
2005.) 

( أن االتصال ىو العممية التي تنتقل بيا oxford( في قاموس أوكسفورد )Warn, 2006وأورد )
الرسالة من مصدر معين إلى مستقبل واحد أو أكثر بيدف تغيير في السموك. وأشار أبو سمرة 

 ن أو أكثر.( إلى أنو العممية التي يتم من خبلليا تبادل المعمومات أو المعاني بين طرفي2009)

وباستقراء التعريفات السابقة ُتعرِّف الباحثة االتصال بأنو العممية التي يمارسيا الفرد لمتعبير عن أفكاره 
وآرائو ومشاعره لطرٍف آخر، مستخدمًا األلفاظ أو الرموز أو التعبيرات أو اإليماءات بيدف إقناعو 

 بأفكاره، أو مشاركتو فييا.

 داري:مفيوم االتصال اإل  3.1.2.2

االتصال اإلداري من حيث  ونالباحثت تعددت التعريفات التي تناولت االتصال اإلداري، فقد تناول
 طبيعة المكان الذي يتم فيو االتصال اإلداري، وتستعرض الباحثة بعض ىذه التعريفات:

لى مستوى عممية نقل المعمومات والتعميمات واألوامر والقرارات من مستوى اإلدارة العميا )المدير( إ -
التنفيذ )المعممين، اإلداريين، الطبلب( والعكس، أو مجموعة من المعممين إلى مجموعة أخرى 



16 
 

سواء بالطريقة غير المفظية أم الشفوية أم الكتابية، وذلك بيدف إحداث تأثير في أنماط سموك 
 (.2002أفراد أسرة المدرسة بما يخدم مصمحة المدرسة ويحقق أىدافيا )مصطفي، 

إدارية واجتماعية وسموكية تعمل عمى إيصال البيانات والمعمومات والقرارات إلى أفراد عممية  -
المؤسسة لموصول إلى اليدف المشترك، ويتفاعل من خبلل االتصال مجموعة األفراد المرسمين 

 (.2006والمستقبمين اجتماعيًا وتخمق الروابط والصبلت فيؤثرون ويتأثرون ببعضيم )القاضي، 
اإلدارة: عممية نقل وتبادل المعمومات الخاصة بالمؤسسة داخميا وخارجيا، وىو  االتصال في -

وسيمة تبادل األفكار واالتجاىات والرغبات واآلراء بين أعضاء التنظيم، ويحقق االتصال التعاون 
الذىني العاطفي بين أعضاء التنظيم، وبذلك يساعد عمى االرتباط والتماسك، ومن خبللو يحقق 

عمى أو معاونوه التأثير المطموب في تحريك الجماعة نحو اليدف، كما أن االتصال الرئيس األ
 (.2007عممية ىامة إلحداث التغيير في السموك البشري )حسان والعجمي، 

عممية يتم من خبلليا تبادل المعمومات بين األفراد أو اإلدارات المختمفة في المؤسسة، وتعتبر  -
 (.2009كالتخطيط والرقابة )ىبلل ونحاس، عممية مكممة لموظائف اإلدارية 

تدفق التعميمات والتوجييات والقرارات من جية اإلدارة إلى المرؤوسين وتمقي البيانات والمعمومات  -
منيم في صورة تقارير أو مذكرات بيدف اتخاذ قرار معين والربط بين مختمف األجيزة الفرعية 

ين األفراد والجماعات لمتأثير عمى سموكيم والتنظيم الكمي لممنظمة بيدف نقل المعمومات ب
 (.2011وتوجيييم نحو اليدف المطموب )محمد، 

 ( أن االتصال اإلداري يمكن أن يكون:2006ويضيف الطويل )

 : حيث يتصل بتوجييات ميمة وبالتغذية الراجعة بين الرؤساء والعاممين.منظمًا أو ضابطاً  -
 مين.: يتصل بتوفير معرفة وتعميمات لمعاممثقفاً  -
 يتصل بوسائل التغيير وغاياتو. إبداعيًا ابتكاريًا: -
 : حيث يتصل بالقيم واالتجاىات ويعمل عمى دعم التوجو إليجاد القبول.موحدًا ودامجاً  -

إجرائيًا بأنو: العممية التي يتم عن طريقيا  الفّعالوباستقراء ما سبق تعرف الباحثة االتصال اإلداري 
والتوجييات من إدارة المدرسة إلى المعممين، بغية االطبلع عمييا والمساعدة انتقال القرارات والتعميمات 

 في تنفيذىا، ولكي تصبح مشاعًا بينيما وتؤدي إلى التفاىم.
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 : ةالفعال ةاإلداري تأىداف االتصاال  3.1.2

أو  ىو إحداث التنسيق والتفاعل بين أعضاء المؤسسة ةالفّعال ةاإلداري تإن اليدف الرئيس لبلتصاال
 ( وىي:2015المؤسسة، إال أن ىناك أىداف أساسية في عمميات االتصال ذكرىا إبراىيم وآخرون )

  ،اإلقناع: إن أي عممية اتصال يجب أن تيدف إلى اقناع العاممين بالمؤسسة بطريقة أو بأخرى
 ولذلك فإن كثيرًا من القادة يستخدمون االتصال إلقناع الناس.

 ات الميام المطموب تنفيذىا، والتعرف عمى مدى تنفيذىا، إطبلع المرؤوسين عمى تعميم
 والمعوقات التي تواجو تنفيذىا، باإلضافة إلى تسييل عممية اتخاذ القرار.

  مساعدة اإلدارة في القيام باألعمال الرئيسية، مثل وضع الخطط والسياسات، وتقسيم العمل
 والتوفيق بين جيود العاممين.

 العاممين لئلنجاز، وينظم قيادة وتوجيو الموارد البشرية والفنية  توفير مناخ إيجابي ُيرغِّب
 والمالية.

 إلى ربط المديريات والدوائر واألقسام مع بعضيا، وتنسيق وصول  ةاإلداري تييدف االتصاال
 وتدفق المعمومات من أجل تحقيق المطموب.

ييدف إلى تحقيق  الفّعال ( إلى أن االتصال اإلداري2007؛ العجمي، 2005وُيشير كٍل من )سبلمة، 
 العديد من أىداف المؤسسات، حيث إنو:

 يساعد عمى نقل أفكاره إلى األساتذة والموظفين، ويساىم في عممية اإلعبلم، واإلقناع. .1
 يساعد عمى تعمم واكتساب ميارات جديدة بما يحقق النمو الميني لمموظفين. .2
 ذ القرارات بشكل مفيد ومقبول.يساعد في الحصول عمى معمومات جديدة تساعده عمى اتخا .3
 ينقل األوامر من القادة إلى المرؤوسين بصورة دقيقة وواضحة. .4
يعمل عمى توصيل المعمومات والبيانات والتقارير المطموبة إلى القادة كي يتمكنوا من اتخاذ  .5

 القرارات الرشيدة عمى ضوئيا.
عى إلى تحقيق أىداف عديدة، وذكر ( أن االتصال اإلداري في المدرسة يس2009بينما حدد الينيدي )

 منيا ما يأتي:

تبادل معمومات العمل، سواء أكانت ىذه المعمومات تتدفق من مدير المدرسة إلى المعممين، أم  .1
 مرفوعة من المعممين إلى مدير المدرسة.
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 تعديل مواقف اآلخرين واتجاىاتيم من خبلل مساعدتيم عمى إعادة النظر فييا وتحميميا. .2
 من العبلقات اإلنسانية تربط بين العاممين بالمدرسة. تطوير شبكة .3
توفير قاعدة غنية من المعمومات والبيانات يمكن لئلدارة أن تستعين بيا لدى البحث عند  .4

 التفكير في اتخاذ القرارات.
تقوية الدوافع لدى العاممين عن طريق الحوافز، مما يزيد من عوامل المثابرة عمى العمل  .5

 ي إنجازه.والسرعة والدقة ف
( عمى اختبلف أىداف عممية االتصال اإلداري تبعًا 2004؛ المنجي، 2005ويتفق كٍل من )يوسف، 

 لطبيعة المنظمة وأىدافيا الرئيسية إال أن ىناك أىدافًا أساسية في أغمب عمميات االتصال:

 عمل.تزويد العاممين بما يحتاجون إليو من معمومات عن اإلجراءات والممارسات الخاصة بال .1
 وضع كافة المعمومات والبيانات أمام متخذي القرار في مواقع التنفيذ. .2
 مساعدة اإلدارة عمى القيام بأعماليا الرئيسية في رسم سياسات المنظمة. .3
تمكين متخذي القرار في المنظمة من إيصال توجيياتيا وأفكارىا ونصائحيا إلى العاممين، وفي  .4

 مقترحاتيم وآرائيم. الوقت نفسو تمكين العاممين من إيصال
 الذي يدفع العاممين لئلنجاز، وينظم قيادة الموارد البشرية. الفّعالتوفير المناخ  .5

ومن خبلل ما سبق يتضح أن أىداف االتصال اإلداري ترتكز عمى تطوير األداء في المؤسسات، 
بتكار الوظيفي، واالرتقاء باألداء الوظيفي لمعاممين، وتحقيق أىداف المؤسسة من خبلل االبداع واال

وليذا يجب عمى المؤسسات أن تيتم بمقومات ومتطمبات االتصال اإلداري لكي يحقق االتصال 
 اإلداري أىدافو وتحقق المؤسسات أىدافيا.

 أىمية االتصال اإلداري: 4.1.2.2

إن لعممية االتصال أىمية بالغة في المؤسسات بشكل عام والمؤسسات التعميمية بشكل خاص، ألنيا 
األولى ألي مجتمع من المجتمعات، وتنبع أىمية االتصال اإلداري من أىمية عممية التواصل في  نواةال

 إيصال األفكار لآلخرين، وفي نقل الميام واألفكار بين المدير والمرؤوس.

وتمعب االتصاالت اإلدارية دورًا رئيسيًا ىامًا في تسيير مختمف األعمال اإلدارية في المنظمات، 
قاء وقدرة أي منظمة عمى االستمرار في القيام بأنشطتيا والنجاح في تحقيق أىدافيا عمى وجود ويعتمد ب

 (.Locker & Kienzler, 2008نظام اتصال فّعال بيا )
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ولبلتصال أىمية بالغة في المؤسسات وتتوقف فعالية العبلقات اإلنسانية بالمؤسسة ومستويات األداء 
مؤسسة عمى درجة فعالية االتصال بيا، وقد قدر نسبة الوقت واالنجاز لمفرد أو الجماعة أو ال

%( من وقت العمل اإلجمالي  90 - 70المستغرق في االتصال بالمؤسسات بنسب تتراوح من )
بالمؤسسة، وتدل ىذه النسبة عمى األىمية البالغة لعمميات االتصال وتأثيرىا عمى فعالية األداء 

 (.2001سة )جماعة، والعبلقات اإلنسانية السائدة بالمؤس

( إلى أن االتصال اإلداري ميم جدًا في كافة األعمال فالعاممين في 2008وكذلك ُيشير طبش )
عبلم اآلخرين خارج العمل، كما أن ميارات االتصال  المؤسسات بحاجة إلى االتصال لتنسيق العمل وا 

شرفين ىي شرط ال غنى عنو أمر حيوي لمنجاح في العمل، فالقدرة عمى التواصل مع زمبلء العمل والم
 في التطور الوظيفي. 

 ( فيما يأتي:2015من وجية نظر إبراىيم وآخرون ) الفّعالوتكمن أىمية االتصال اإلداري  

 .يمثل االتصال قاعدة أساسية لبناء العبلقات والصبلت اإلنسانية واإلدارية 
 اق المسؤولية، والتوسع في ُيعتبر ركيزة أساسية ُيعتمد عمييا في تحقيق األىداف، وزيادة نط

 تطبيق مبادئ التخصص وتوزيع العمل.
 .ُيسيم في زيادة العبلقة بين المدراء والمرؤوسين، وبين المؤسسة والبيئة الخارجية 
 .ُيؤثر عمى تنفيذ الميام المطموبة، وتوجيييا بالشكل الصحيح 
  ورفع روحيم المعنوية.تشجيع وحث العاممين عمى العمل، وتنسيق العمل فيما بينيم وتحفيزىم 
 .يبنى ويرفع الروح المعنوية لممرؤوسين، وبالتالي تتأثر اإلنتاجية، وتحقيق المؤسسة ألىدافيا 
  لو تأثير واضح عمى ميول واتجاىات المديرين والعاممين ومعنوياتيم، إذا ما ُأديرت عممية

 االتصال تدار بكفاءة وفاعمية.
نظام فعال لبلتصال اإلداري في المدرسة، فبدونو تضعف  ( إلى وجوب توافر2007وُيشير العجمي )

عممية اإلدارة والتعميم داخل المدرسة، ألنو شرطًا أساسيًا والزمًا لوجود المدرسة واستمرارىا، ويعتبر 
االتصال والتواصل من أىم جوانب العمل اإلداري في جميع المؤسسات بصفة عامة والمؤسسات 

 التعميمية بصفة خاصة.
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، باعتباره أداًة رئيسية في أحداث التكامل بين الوظائف الفعال أىمية االتصال اإلداري وترجع 
: 2007والتنسيق فيما بينيا، وتتجمى ىذه األىمية فيما ذكره كٍل من )العجمي،  معمميناألساسية لم

 (:2005سبلمة، 

 .يمعب االتصال دورا أساسيًا في تناول المشكبلت التعميمية ويسيل طرق عبلجيا .1
 االتصال وسيمة فعالة في أحداث التأثير المطموب عمى أفراد األجيزة التنفيذية في المؤسسة. .2
االتصال يمثل جزءًا رئيسيًا من ميام المسؤولين في الجياز اإلداري داخل المؤسسة، مما ينشأ  .3

 عنو الحاجة إلى تدريب القيادات اإلدارية التي تحتاج إلى تدريب وضمان الكفاية اإلدارية.
 تطوير العبلقة مع المجتمع المحمي، واتخاذ القرارات اإلدارية الرشيدة. .4
 نقل المعمومات واألوامر واألفكار المتعمقة بطبيعة العمل. .5

 ( عمى أن أىمية االتصال اإلداري تتمثل في:2005؛ حسن، 2006ويتفق )النمر وآخرون، 

 مساعدة المدير عمى توجيو العاممين نحو تحقيق األىداف. .1
دة المدير عمى توجيو سموكيات العاممين بشكل يضمن عدم تعارض ىذا السموك مع مساع .2

 األىداف التنظيمية.
 التنسيق بين عمل األقسام واإلدارات المختمفة، وضمان تدفق العمل بانتظام. .3
دفع النشاط والحيوية في أطراف المنظمة، فبدونيا تبقى القرارات والمعمومات في حالة جمود،  .4

 مية اإلدارية تمامًا.وتتوفق العم
شراف ورقابة  .5 ترتكز النشاطات اإلدارية المختمفة من تخطيط وتنظيم واتخاذ قرار وتنسيق وا 

 وتقويم عمى االتصاالت اإلدارية.
تتمخص في ربط أفراد المجتمع  الفعال ( إلى أن أىمية االتصال اإلداري2008وأشار العبيدي )

ة التي يتعاممون معيا، باإلضافة إلى اإلعداد لتقبل المدرسي ببعضيم البعض، وبالبيئة الخارجي
 المتغيرات، وتوضيح وتصحيح المعمومات واآلراء.

 مقومات االتصال اإلداري: 5.1.2.2

في المؤسسات فن لو مقوماتو، وليذا أشار إبراىيم وآخرون  الفّعالإن عممية االتصال اإلداري 
 .لذلك( 2015)
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 :الفّعالاإلداري  االتصالومات ومبادئ مق وورد في األدبيات االدارية عدة

 .ال كانت مجرد اتصاالت ال فائدة منيا  أن تحتوي عمى معمومات وبيانات جديدة، وا 
 .تحديد اليدف من عممية االتصال، وماذا ُيراد توصيمو لكي ُتستخدم الوسيمة والمدخل المناسب 
 تماع الجيد سيساعد عمى إجادة فن االستماع، حيث بينت الدراسات أن قيام العاممين باالس

 تدفق المعمومات وتوفير مناخ الثقة بين الطرفين المدير والمرؤوس.
  يجب أن يتم تنظيم االتصاالت بشكل سميم، وأن يكون لدى اإلدارات العميا قناعة بأىمية إدارة

 االتصال، ودورىا في تحقيق االتصاالت الفعالة في المؤسسة.
 مزايا االتصال اإلداري:  6.1.2.2

 (:2015بمزايا وخصائص متعددة، أشار ليا إبراىيم وآخرون ) الفّعاليتميز االتصال اإلداري 

  :حيث إن وجود نظام اتصال فّعال، يوجو المسئول نحو استخدام األسموب البعد عن التخمين
 المناسب لبلتصال، وفي التوقيت السميم مع العاممين.

 :عمى تحري الدقة في جمع المعمومات  فّعالاليساعد نظام االتصال اإلداري  تحري الدقة
 والبيانات، بحيث تكون سميمة، ألن ذلك يؤدي إلى صحة التصرف واتخاذ القرار.

 :إن وجود نظام فعال لبلتصال اإلداري، يعمل عمى تحقيق إجراءات محددة  تحقيق السرعة
 ظروف؟ومسؤوليات واضحة، ذلك ألنو يحدد متى سيبدأ االتصال، وبأي أسموب، وفي أي 

 :نظام الشورى في العمل، وتبادل الرأي الفّعاليحقق نظام االتصال اإلداري  ديمقراطية العمل ،
 بين أطراف المؤسسة، كما يحقق فرصة لمشعور بالديمقراطية في العمل.

 :حيث إن األفكار والقرارات ال يمكن وضعيا في حيز الواقع ما لم يتم تحديدىا  تخطيط العمل
 تصال اإلداري، حيث إن المخطط الجيد ييتم بطريقة االتصال.من خبلل أنظمة اال

 :يحدد نظام االتصال الفعال األساليب والتوقيت واألفراد والنماذج واألشكال  تنظيم العمل
 المناسبة لبلتصال، ووجود نظام لبلتصال اإلداري يرشد عما يجب عممو.

 :ذىا يحتاج من قدرة عالية عمى إن تسيير أمور العمل وتنفي االعتماد عمى قدرات األفراد
الحديث واالستماع والمناقشة واالجتماع وكتابة التقارير. وعميو يعتمد التنفيذ عمى قدرات 

 األفراد.
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 :وىذا يعني أن االتصال اإلداري ييتم بوضع المعمومات واآلراء في  توثيق تبادل المعمومات
يح لممعمومات ُيساعد عمى التحقق شكل مكتوب يمكن الرجوع إليو، ومن ىنا فإن التوثيق الصح

 من صحة البيانات، ومن صدقيا ويساعد عمى توفير مرجعية ليذه البيانات.
 :تسعى أنظمة االتصال اإلداري إلى جمع وتبويب وتصنيف وتحميل  توفير معمومات متكاممة

وعرض المعمومات في شكل مرتب لمعاممين والمديرين بغرض التصرف المبلئم واتخاذ 
 ت.القرارا

 :حيث إن أساليب االتصال الفعال، ُيمكن أن يساعد في جمع المعمومات  الرقابة عمى العمل
التي تدل عمى مدى التزام العاممين والمديرين بالخطط الموضوعة وتوافر المعمومات يحدد 

 مقدار االنحراف بين التنفيذ والمخطط.

 أنواع االتصال اإلداري:  7.1.2.2 

نما تأخذ أشكااًل متعددة ومختمفة باختبلف إن عممية االتصال بين ا لناس ال تأخذ شكبًل واحدًا، وا 
ظروف االتصال، وليذا فإن أنماط أو أنواع االتصال تختمف حسب ظروفو، وتستعرضيا الباحثة فيما 

 يأتي حسب ظروف كل نوع:

 :االتصال من حيث الوسائل المستخدمة 
أشكاليا المختمفة، ويتميز باستخدام الكممات ويتم من خبلل استخدام المغة باالتصال المفظي:  -

لمتفاعل والتبادل مع اآلخرين، ويعتمد عمى المفظ والكممات كوسيمة تمكن من نقل الرسالة إلى 
 المستقبل، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة.

ز يعتمد عمى المغة غير المفظية، المتمثمة في المعاني والتعبيرات كالرمو  االتصال غير المفظي: -
واإلشارات واإليماءات والمظاىر االنفعالية مثل صفاء الوجو، والغضب، وىز الرأس داللة عمى 

 (.2008الموافقة وغيرىا )زقار، 
 من حيث درجة جية صدوره: االتصال 

حيث يعبر عن االتصاالت التي تتم من خبلل القنوات الرسمية في االتصال الرسمي:  -
 قت المحدد، وتعتمد عمى التقارير واالجتماعات الرسمية.المؤسسة، وبالوسائل المحددة وفي الو 

الذي يتم التفاعل فيو بطريقة غير رسمية بين العاممين  االتصال: وىو غير الرسمي االتصال -
أثناء تبادل األفكار ووجيات النظر في الموضوعات التي تيتم وتتصل بعمميم، أو تبادل 
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؛ Griffin, 2002؛ 2004ية، ومحمد، المعمومات من خارج منافذ االتصال الرسمي )عط
 (.2012درويش، 

 :االتصال من حيث اتجاىو 
أنواع االتصال، ويعتبر وسيمة نقل أوامر وتعميمات اإلدارة  أقدم: وىو من اليابط االتصال -

 لمعاممين في المؤسسة، وعادة ما يأخذ شكل النشرات والتعميمات والتوجييات.
لتي تحدث بين اإلدارة والعاممين من خبلل المستويات يرتبط باالتصاالت ا االتصال الصاعد: -

 اإلدارية المختمفة.
يسمى باالتصال الصاعد اليابط، حيث يسير فيو التفاعل في اتجاىين، وفي  االتصال األفقي: -

بين المرسل والمستقبل، وتتم عممية نقل المعمومات في شكل أخذ  األدوارىذا النوع يكون تبادل 
 (.2007لعجمي، ؛ ا2006ورد )الطويل 

 ( االتصال إلى اتصاالت رسمية وغير رسمية، كما يمي:2011فيما قّسم الرحاحمة والعزام )
 :تتم من خبلل السمطة الرسمية، وتأخذ ثبلثة صور ىي: االتصاالت الرسمية 

 حيث تصدر السياسات والقرارات كافة من الرؤساء إلى المرؤوسين. االتصاالت النازلة: -
أغمب ىذه االتصاالت تقارير يرفعيا الرؤساء المباشرين إلى اإلدارة  ة:االتصاالت الصاعد -

العميا، وكمما زادت االتصاالت الصاعدة عن االتصاالت اليابطة، كمما أدى ذلك إلى كفاية 
 المؤسسة وزيادة انتاجيتيا.

بيدف بين أعضاء اإلدارات واألقسام داخل المنظمة  اهٌ مجر يأخذ ىذا النوع  االتصاالت األفقية: -
 توفير عمميات التنسيق الضرورية لمعمل.

 :تتم خارج القنوات الرسمية المحددة لبلتصال، وتعتمد عمى قوة العبلقة  االتصاالت غير الرسمية
الشخصية التي تربط أجزاء المؤسسة اإلداري وبين أعضائو. ويمجأ إلييا العاممون لتسييل األمور 

. وتأخذ االتصاالت غير الرسمية في أحيان كثيرة المؤسسية وتوفير الوقت في جمع المعمومات
 شكل النصح والتحذير وتبادل المعمومات بطريقة غير رسمية أو ودية.
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 عناصر االتصال اإلداري: 8.1.2.2

تتآلف عممية االتصال بشكل عام من عناصر أساسية ىي: المرسل والمستقبل والرسالة وقناة االتصال 
تعميمية يتبادل المدير والمعمم دوري المرسل والمستقبل، وتمثل (. وفي المؤسسة ال2007)قطاوي، 

 القرارات الرسالة الُمراد إيصاليا.

 ( إلى عناصر االتصال كما يمي:2005وقد أشار خواجة )

 وىو الغاية المراد الوصول إلييا من عممية االتصال.اليدف من االتصال : 
 عممية االتصال عمى كفاءتو وقدرتو عمى : قد يكون فردًا، أو جماعة، وتتوقف فعالية المرسل

 نقل مضمون الرسالة.
 قد يكون فردًا أو جماعة، وىو الذي يتمقى مضمون الرسالة.المستقبل : 
 وىي األفكار والمفاىيم التي يرغب المرسل في اشراك اآلخرين فييا.الرسالة : 
 ة، سمعية، مرئية، : األداة المستعممة لنقل الرسالة، وقد تكون شفيية، كتابيقناة االتصال

 ويتوقف اختيارىا عمى مضمون الرسالة.
 التغير الحادث عند المستقبل بعد تمقي الرسالة.نتيجة االتصال : 
 ويتمثل في تأكيد المرسل أن الرسالة قد وصمت وتم استيعابيا وأنيا أحدثت التغذية العكسية :

 ردة الفعل المطموبة.
ناصر األساسية حسب ما أورده )القريوتي ومبارك، ولكي تتم عممية االتصال يجب أن تتوفر الع

 ( وتتمخص باآلتي:2009؛ ىبلل والنحاس، 2006
: تبدأ عممية االتصال بالُمرسل، الذي تصدر الرسالة من عنده، والتي يتم ترميزىا عمى المصدر .1

شكل ألفاظ أو أرقام أو صور ليا مدلوالت معينة، ويستخدم الترميز بمغة معينة سواء لغة 
 نسان أو لغة الحاسوب بحيث يمكن فيميا.اإل

: وىي موضوع االتصال التي قد تكون أمر أو طمب أو نصيحة أو مقترحات أو الرسالة .2
 توجييات توجو من المرسل إلى المستقبل.

يتم إرسال الرسالة بوسيمة تربط المرسل بالمستقبل، فالرسالة يمكن أن ترسل  وسيمة االتصال: .3
 المكتوبة، اإلذاعة، التمفاز، الحاسوب، الياتف، الفم )شفييًا(. عن طريق الرسالة العادية
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: وىو الشخص الذي يتمقى األوامر أو المعمومات. ويجب أن يكون المستقبل مستعد المستقبل .4
 الستقبال الرسالة، وتحميل رموزىا وتحويميا إلى فكرة.

ن أن يعيق يتأثر االتصال بالضوضاء والتشويش من أي شيء يمك الضوضاء والتشويش: .5
 عممية االتصال سواء حصل عند المرسل أو المستقبل أو وسيمة االتصال.

التغذية العكسية أو الراجعة: ىي تأكد المرسل بأن المستقبل استمم الرسالة بالشكل الصحيح.  .6
وىي ضرورية من أجل فحص فعالية االتصال، حيث يمكن بواسطتيا التأكد ىل استمم الفرد أو 

 وىل تم فيميا.المؤسسة الرسالة 
 

 الفعال : ميارات االتصال اإلداري 9.1.2.2
ُتعرَّف الميارة بأنيا جوىر أداء الفرد الذي يتميز بإنجاز كبير من العمل، مع بذل مقدار من الجيد 
البسيط، أو ىي قدرة عالية عمى اإلنجاز سواء كانت بشكل منفرد أو داخل فريق أو ضد خصم بأداة أو 

(. وتتناول الباحثة فيما يمي ميارات االتصال التي يجب أن يتمتع بيا أي قائد 2010بدونيا )جموب، 
 أو مدير في المؤسسة:

 ميارة الكتابة: .1
تنقسم الكتابة إلى كتابة رسمية متبادلة بين أعضاء المؤسسة، أو كتابة إنشائية شخصية كالمكاتبات 

ات البلزمة لممدير لمتواصل الكتابي: االجتماعية بين األفراد عمى اختبلف أغراضيا. ومن ىذه الميار 
تنظيم األفكار وىيكمتيا قبل البدء بالكتابة، ووضع تصور مبدئي لؤلولويات وأساليب الكتابة، واستخدام 
الكممات السيمة الواضحة، وتغطي تقاريره المكتوبة كافة جوانب الموضوع، ويستخدم الرسوم البيانية 

بة من التكرار، وعميو أيضا استخدام المغة السميمة في الكتابة عند الحاجة إلى ذلك، كما وتخمو الكتا
 ( إلى وسائل االتصال الكتابي:2008(. ويشير أبو ناصر )2004)عيسى، 

وتشمل المخاطبات الرسمية التي يتداوليا العاممون في المؤسسة، والتي  المخاطبات الورقية: -
 المتبادلة وغيرىا. تحتوي قوانين العمل والتعميمات والتوجييات والمذكرات

: وتستخدم ألغراض العبلقات الخارجية والداخمية لئلعبلن عن مشروع أو وظيفة النشرات -
 شاغرة أو مناقصة وما إلى ذلك.

: وىي من أكثر وسائل الجذب والتواصل مع العاممين، وىي في الغالب لوحة اإلعالنات -
 تيم.مخصصة الىتمامات العاممين اآلنية واالستجابة عن استفسارا
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: توفر فرصة لمعاممين لممارسة حق االتصال، والتعبير عما صناديق الشكاوى والمقترحات -
 يدور في خواطرىم من مبلحظات وأفكار.

 ميارة القراءة: .2
ترتبط ميارة القراءة بميارة الكتابة بعبلقة وثيقة، حيث إن ميارة الكتابة وميما كانت متقنة في أسموبيا 

معناىا، إذا كان الشخص الذي يتعامل معيا ال يتقن القراءة. وليذا ُيشير وصياغتيا، إال أنيا تفقد 
 ( إلى أن المدير الفّعال يجب أن يتمتع بالميارات القرائية، وىي:2004عساف )

 أن يرتبط بيدف المادة المكتوبة وال يحيد عنو طوال تعاممو معيا. -
 أن ُيميز بين األفكار الرئيسية وبين األفكار الفرعية. -
 يركز عمى ما ىو رئيسي بالدرجة األولى، وما ىو في إطار الموضوع وما ىو خارج عنو.أن  -
 أن يضع نفسو مكان القارئ ليفيم ما يريد قولو. -
الشخصية دورًا في الحكم عمى المادة  ائوأن يمتزم بالموضوعية وال يترك النطباعاتو وآر  -

 المكتوبة.
 ميارة التحدث: .3

ل مع األخرين، ومن أىم األساليب التي يتواصل بيا المدير مع يعتبر التحدث من أىم طرق التواص
العاممين لديو، ويقصد بالتحدث: ميارة وفن وقدرة الفرد عمى التعبير الشفيي، ونقل المعمومات 
والمشاعر واألفكار واالتجاىات لآلخرين بطريقة تمقى قبوال من المستقبمين، والتأثير فييم بشكل إيجابي 

معين وقد يتخذ صور الحوار أو المناقشة أو المناظرة أو المقابمة أو االجتماع مقنع لتحقيق ىدف 
(. حيث إن ميارة التحدث تجعل المدير ييتم بمحتوى حديثو ومضمونو ومراعاة الفروق 2010)ىيكل، 

 (.2010الفردية بين األفراد واختيار الوقت المناسب لمحديث ومعرفة أثره عمى اآلخرين )جموب، 
 

 ستماع:اال ميارة .4
إذا كان الكبلم يشكل أول ميارة من ميارات االتصال فإن ميارة االستماع تعد أول ميارات االستقبال 
في االتصال المغوي، وتعد أساسا لميارات االتصال األخرى والعبلقة بينو وبين الميارات األخرى وثيقة 

 م اآلتية:( إلى األقسا2008(. ويقسم االستماع كما أشار عطية )2014)العموش، 
 االستماع لبلستنتاج: ينصب االستنتاج عمى استخبلص األفكار التي تضمنيا المسموع. -
 االستماع لمموازنة: بين متحدث وآخر، والموازنة بين المعاني واألفكار الواردة في المسموع. -
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 االستماع لمتذكر: وفيو يكون الغرض من االستماع استرجاع ما تم سماعو وتذكر محتواه. -
ماع لمتوقع: وفيو ينصرف ذىن السامع إلى توقع ما سيقولو المتحدث، وما يعرضو االست -

 الحديث.
 ميارة االتصال من خالل الرموز والحركات والتعبيرات )االتصال غير المفظي( .5

ال يقتصر نقل األفكار والمعاني عمى استخدام الكممات المقروءة أو المنطوقة، بل ىناك وسائل أخرى 
التصال وتكاد تكون أكثر من تمك التي نتبادليا من خبلل االتصال المفظي، وليذا فإن يتم من خبلليا ا

ما ينقل من رسائل غير لفظية، تكون في الغالب من طابع المشاعر واألحاسيس والعواطف، بينما 
(. ومن 2014يكون االتصال المفظي في الغالب لمتعبير عن األفكار وتبادل المعارف )العموش، 

 (:2010صال غير المفظي يتم استخدام أعضاء الجسم مثل المشار إليو في جموب )خبلل االت
: النظر لفترة قصيرة ربما يكون جزء من عممية جمع المعمومات، والنظر لفترة طويمة العيون -

يوحي باإلعجاب بالشخص اآلخر، وبما يقول أما النظر مصحوًبا بتعبيرات المودة والصداقة 
 بل.يبعث الطمأنينة لممستق

: استخدام اإلشارة بحركة األيدي أو أجزاء الجسم األخرى، وجموس الشخص أو وقوفو األيدي -
 يعكس لآلخرين مشاعره، أو التغيرات في طريقة جموسو أثناء تفاعمو مع اآلخرين.

: يمكن إدراك مشاعر اآلخرين عن طريق النظر ومبلحظة تعبيرات وجوىيم إما تعبيرات الوجو -
 و أو اتساع حدقة العين ويتضح ذلك من االىتمام والتركيز.بالمعرفة عمى الوج

: وىو سموك غير كبلمي ينقل بدقة المشاعر الحقيقية لشخص من الحماسة نغمة الصوت -
 والحزن وعدم والرضا والقمق، وكميا تظير من تغيير في نبرات الصوت.

 
 شروط االتصال اإلداري الجيد:  10.1.2.2

نت شخصية أو مؤسسية قد تفقد فيمتيا الحقيقة وتنحرف عن إن أي عممية اتصال سواء كا 
 ( فيما يمي:2000ىدفيا األساسي إذا لم ُتراعي اإلدارة شروطًا عديدة، وىي ما أوردىا المصري )

 :ويقصد بو االستكشاف الجيد لممجال الذي سيتم فيو االتصال، والتعرف عمى  اإلعداد الجيد
 موكياتو، ثم دراسة أفضل الطرق لبلتصال بو.الجميور من حيث رغباتو واتجاىاتو وس

 تعتبر الصراحة والوضوح من أساسيات إتمام االتصاالت الفعالة، حيث الصراحة والوضوح :
 يتم االتصال عمى أساس من الصدق، وعدم تمفيق البيانات والتحريف، والتزام الحقيقة.
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 :بة لبعض عمميات بعض الوسائل قد ال تكون مناس اختيار وسيمة االتصال المناسبة
االتصال، ليس لسبب فييا بل ألن الجميور الذي تتصل بو ال يستوعب ىذه الوسيمة أو ال 

 يتجاوب معيا.
 ويقصد بيا المعرفة الجيدة لخصائص الجميور الذي يتم االتصال الدراسة الجيدة لمجميور :

 سائل.بو، من حيث عددىم، وطبائعيم واتجاىاتيم، حتى يتم االتصال بيم بأنسب الو 
 :يجب اختيار الوقت المناسب لمُمرسل إليو، وليس الوقت المناسب  التوقيت السميم لالتصال

 لممرسل نفسو، أو عمى األقل الوقت المناسب لمطرفين.
 يجب عمى المدير عند قيامو باالتصال أن يكون عمى حذر تام تجنب الوقوع في خطأ عفوي :

حتى إذا حدث ىذا الخطأ فيجب سرعة معالجتو من الوقوع في خطأ عفوي غير مقدر مسبقًا، و 
 ووضع التصحيح البلزم بعقبلنية وسرعة.

 إن متابعة االتصال من أىم عوامل نجاح االتصال، ألن إىمال المتابعة لما متابعة االتصال :
 بدأه من اتصال قد يعني فقدان كل الجيود الجيدة التي سبقتو.

 معوقات االتصال اإلداري:  11.1.2.2

يصاليا إلى  إن أي عممية اتصال بين طرفين قد يعترضيا معيقات تؤثر عمى جودة الرسالة، وا 
( إلى أن عممية االتصال اإلداري تواجو العديد من المعوقات التي تحد Ali, 2013المستقبل. وُيشير )

 من فاعمية االتصال اإلداري، وىذه ىذه المعيقات التي ذكرىا:

  :ي:وتتضمن ما يأتمعوقات اإلدارية 
 اعتبار االتصاالت الصاعدة استثنائية بينما االتصاالت النازلة أساسية. -
 اعتماد االتصال النازل عمى الوسائل الكتابية وتجنب الوسائل الشفيية. -
 بطء تطبيق مراحل اإلدارة االلكترونية في إعمال اإلرشاد الزراعي. -
 سوء روتين العمل، وضعف العبلقة بين اإلدارة والعاممين. -
 اإلدارة فرصة لمحصول عمى المعمومات اال لعدد محدود من العاممين اإلرشاديين. تاحةعدم إ -
 عدم قبول بعض الرؤساء آلراء ومقترحات مرؤوسيو. -
 غياب التخطيط االستراتيجي البلزم لتطوير نظم االتصال. -
 مراعاة الفروق الفردية بين العاممين. قصور اإلدارة في -
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 ية ميارات االتصال لمعاممين.القصور في اىتمام اإلدارة بتنم -
 تدريب العاممين باإلرشاد عمى استخدام أساليب االتصال الحديثة. القصور في -
 القصور في عدالة اإلدارة في معاممة األفراد، واالختيار الخاطئ لوسيمة االتصال. -
 :وتتضمن ما يأتي: معوقات تنظيمية 

 االنتشار الجغرافي وتعدد مواقع العمل. -
 بالمدير العام إال عن طريق الرئيس المباشر، والمركزية الشديدة في العمل. صعوبة االتصال -
 عدم وجود إدارة لممعمومات بإدارات وأقسام اإلرشاد. -
 عدم وجود إدارة لمواجية المشكبلت اإلرشادية واألزمات الزراعية. -
 غياب السياسة الواضحة لنظام االتصاالت في المؤسسة. -
 ؤلىداف، وعدم وضوح المسؤوليات والميام.القصور في التحديد الدقيق ل -
 القصور في توضيح الييكل التنظيمي لمراكز االتصال وخطوط السمطة الرسمية. -
  :وتتضمن ما يأتي: معوقات متعمقة بالعاممين 

انخفاض وعى العاممين بأىمية تقنيات االتصال الحديثة في أعمال اإلرشاد، واالختيار  -
 بعض العاممين.الخاطئ لوسيمة االتصال من قبل 

 تباين إدراك العاممين في اإلرشاد واختبلف فيميم لؤلوامر والتعميمات. -
 تعدد قنوات االتصال غير الرسمية التي يستخدميا العاممين. -
 ضعف التعاون بين العاممين في اإلرشاد. -
 ضعف الثقة بين العاممين في المؤسسة اإلرشادية. -
 ضعف العبلقات االجتماعية بين العاممين. -
ىماليا بين العاممين وبعضيم.ض -  عف تشجيع المعمومات المرتدة وا 
 عدم االلتزام بأوقات العمل الرسمية من قبل بعض العاممين عند إجراء االتصال. -
 القصور في استخدام الوقت المناسب لبلتصال من قبل العاممين. -
 القصور في معارف بعض العاممين بتفاصيل األعمال الموكمة إلييم. -
 در البشرية المؤىمة الستخدام تقنيات االتصال الحديثة.قمة الكوا -
 وتتضمن ما يأتي: معوقات فنية : 

 ارتفاع أسعار تقنيات االتصال الحديثة. -
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 ارتفاع تكمفة تييئة المناخ المناسب لمحفاظ عمى تقنيات االتصال الحديثة. -
 تزييف بعض المعمومات، وسوء صيانة أجيزة االتصال المتوفرة. -
 ألعطال في وسائل االتصال، وارتفاع تكمفة صيانة تقنيات االتصال الحديثة.تكرار حدوث ا -
 رداءة التجييزات المكتبية بين العاممين. -
 عدم كفاية المخصصات المالية القتناء وسائل االتصال الحديثة. -
 ِقدم وسائل االتصال المستخدمة، واستغراق االتصال لفترات طويمة. -

، تؤثر في جودة الفّعال( إلى أن معوقات عممية االتصال اإلداري 2011ويشير آل مساعد والعقباوى )
 عممية االتصال، ومن ىذه المعوقات ذكر ما يمي:

 عدم وجود تخطيط كاف لعممية االتصال. -
وجود آراء وفرضيات غير واضحة، فكثير من األحيان تترك بعض الجوانب ناقصة وغير  -

 ختمفة، والتبلعب بالمعاني واأللفاظ.موضحة ونتيجة لذلك تحدث تفسيرات واقتراحات م
 عدم القدرة عمى التعبير بالرغم من وضوح الفكرة، وضعف اإلصغاء. -
 كثرة التشويش الناتج عن المؤثرات المتعددة التي تؤثر عمى عممية االتصال. -
 عدم القدرة عمى فيم ظرف الطرف اآلخر خبلل عممية االتصال. -
تحريف المعمومات باإلضافة، أو الحذف وذلك لمتأثير عدم اختيار وسيمة االتصال المبلئمة، و  -

 عمى متخذ القرارات.
( إلى مجموعة أسباب تعيق وجود اتصال إداري فّعال 2009؛ وفرج، 2001ويشير كل من )جماعة، 

 في المؤسسات، وذكرا منيا:

 :تمف وىي المعوقات المتعمقة باختبلف فيم الرسائل بين األفراد، حيث يخ المعوقات اإلدراكية
األفراد في إدراكيم لنفس الشيء وفي نفس الوقت كما يتأثر إدراك الفرد باتجاىاتو نحو المرسل 

 وكذلك يدرك الفرد ما يتفق مع خبراتو ومعموماتو وكذلك يتأثر إدراك الفرد بالحالة االنفعالية لو.
 :كنولوجيا وىي تتصل بمدى استفادة المؤسسة من التقدم السريع في ت المعوقات التكنولوجية

دخاليا أحدث األجيزة وأكثرىا تطورًا.  االتصال وا 
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 :وىي تتصل بالتوزيع الجغرافي لممنظمة، وتركيز السمطة، وعدم وضوح  المعوقات التنظيمية
األدوار، وعدم عدالة التحفيز والترقي والتقييم لؤلداء، وتعدد المستويات اإلدارية بالمؤسسة مما 

 والمحطات التي تمر بيا الرسالة بما يؤدى إلى البطء والتشويش. يطيل خط االتصال وكثرة حمقاتو 
ويمكن التصدي ليذه المعوقات من خبلل اتباع بعض اإلجراءات التي قد تساعد أطراف االتصال عمى 

 (، حيث يوصى باآلتي:Ali, 2013التغمب عمييا، وقد أشار ليا )

ئيسي لمعمل داخل المؤسسة، حيث النظر إلى عممية االتصال اإلداري عمى أنيا الشريان الر  .1
 إنيا تؤثر في جميع أنشطة المؤسسة التي تبغي تحقيق أىدافيا.

 الحد من روتين العمل والمركزية الشديدة لمعمل. .2
االىتمام من جانب اإلدارة بدعم االتصال الرأسي الصاعد لضمان مشاركة أكثر لمعاممين  .3

 والحصول عمى أفكارىم وآرائيم المتعمقة بالعمل.
الىتمام بتدريب العاممين بالمؤسسات عمى ميارات االتصال وعمى استخدام وسائل االتصال ا .4

 الحديثة.
تتبنى اإلدارة التخطيط لتطوير النظام اإلتصالي بالمؤسسات بالشكل الذي يسمح باستخدام  .5

 وسائل التكنولوجيا الحديثة في االتصال اإلداري بالمؤسسة.

 ل الحديثة بالمؤسسات.العمل عمى توفير وسائل االتصا. 6
 
 دراسات سابقة تتعمق بالسموك االبداعي لممعمم  2.2.2 

 
 

 : السموك اإلبداعي 1.2.2.2

يعتبر اإلبداع سموك إنساني ال يقتصر عمى فئة معينة من الناس سواء عمى المستوى الوظيفي أو 
رىم وميوليم  ألفكا اً عجميعيم بدرجات متفاوتة تبراد الشخصي، وانما ىو طاقة كامنة يتصف بيا األف

ليا دور كبير في ذلك كما أن الظروف االجتماعية التي يعيشيا الفرد تؤثر عمى  راثية او لعوامل الو 
لمفروق الفردية فيما بينيم )أبو  اً سموكو وابداعاتو، ىذه القدرة تختمف وتتفاوت من شخص آلخر وتبع

 (.2016ناموس، 
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متخذو القرار في المؤسسات أن ىناك تفاوتًا بين أداء وتظير الحاجة إلى اإلبداع عندما يدرك 
المؤسسة الفعمي واألداء المرغوب، وىذا التفاوت يحث إدارة المؤسسة عمى دراسة تبني أسموب جديد، 
وعادة فإن الظروف التي توجد الحاجة إلى اإلبداع تفرضيا التغيرات في بيئة المؤسسة مثل التغيرات 

(. فإذا شعرت 2016مات حول ظيور أسموب أفضل لمعمل )جاد اهلل، التكنولوجية، أو توفر معمو 
المؤسسات أن ىناك فجوة بين السموك الحالي، والسموك المرغوب فإنيا تحاول سد أو تقميص الفجوة، 

 (.2005ويكون ذلك من خبلل اإلبداع )العميان، 

 :في المغة  اإلبداع تعريف  2.2.2.2

جديد. وجاء في معجم العموم االجتماعية أن كممة اإلبداع تعني "أي ُيعرف اإلبداع في المغة بمعنى الت
فكرة أو سموك أو تجديد يختمف نوعيًا عن األشكال الموجودة، وقد أشارت العديد من الدراسات أن 
كممات اإلبداع، والخمق، واالبتكار تعني في مفيوميا النظر إلى األمور واألشياء بشكل جديد ومختمف 

 (.2000أشياء غير مسبوقة ومألوفة )الصرن، واتيان الفرد ب

واختمفت المدارس النفسية فيما بينيا في تحديد مفيوم اإلبداع، وربما يرجع ذلك أن أنصار كل مدرسة 
تناولوا المفيوم من زاوية تخصصيم، أو من خمفيتيم العممية، أو اىتماماتيم الشخصية، وتناولت جاد 

 اآلتي: ( تمك المدارس عمى النحو2016اهلل )

 يرى أنصار ىذه المدرسة وىم يمثمون وجية نظر عمم االجتماع أن رؤية المدرسة االجتماعية :
 اإلبداع ىو عممية ينتج عنيا عمل جديد يرضي جماعة أو تقبمو عمى أنو مفيد.

 يرى أنصارىا أن اإلبداع الجماعي أو الفردي ىو أن النظر إلى كل ما رؤية المدرسة الطبيعية :
 بطريقة غير مألوفة، وىذا يفرض عمينا أن نفكر بطريقة مرنة وجديدة غير مألوفة.ىو مألوف 

 :يرى أنصار ىذه المدرسة أن اإلبداع ىو اكتشاف عبلقات ووظائف  رؤية المدرسة النفسية
 جديدة ووضع ىذه العبلقات، وتمك الوظائف في صورة إبداعية جديدة.

 :اإلبداع يعني االستفادة من الروتين أو النمطية  يرى رجال اإلدارة أن رؤية المدرسة اإلدارية
 وتطويعو، وربما تطويره لعمل شيء جديد غير مألوف.

 :ينظر رجال التربية إلى اإلبداع عمى أنو يعني قدرة الفرد أو الجماعة  رؤية المدرسة التربوية
اعيات البعيدة عمى اإلنتاج إنتاجًا قيمًا بأكبر قدر ممكن من الطبلقة والمرونة واألصالة والتد

 وذلك كاستجابات لمشكمة أو موقف مثير.
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 ال شييرى الفبلسفة أن اإلبداع ىو إيجاد الشيء من  المدرسة الفمسفية: رؤية. 
 ويرى أنصارىا أن اإلبداع يعني تطوير النظر إلى المألوف حتى رؤية المدرسة العصرية :

 لمتطبيق أو االستعمال.يتحول إلى فكرة ثم يتحول إلى تصميم ثم يتحول إلبداع قابل 

ورغم التباين السابق في تناول مفيوم اإلبداع، إال أن الباحثة وجدت أن ىناك اتفاق عمى أن 
اإلبداع يجب أن ُيفضي إلى وجود إنتاجًا قيمًا ُيستفاد منو في تطوير العمل، وحل المشكبلت التي 

 ات التي تظير في سموكو.تواجو الفرد أو المؤسسة، ويتمتع الشخص المبدع بمجموعة من السم

 

 أنواع اإلبداع اإلداري: 3. 2.2.2
( إلى وجود أنواع لئلبداع اإلداري في المؤسسات، وىي اإلبداع عمى مستوى 2010شير أبو زيد )ي

الفرد، واإلبداع عمى مستوى الجماعة، واإلبداع عمى مستوى المؤسسة، واألنواع الثبلثة تكمل بعضيا 
 ممؤسسات المعاصرة.البعض، وجميعيا ضرورية ل

 ( اإلبداع إلى:2012وُيقسم الطراونة وآخرون )

 إبداع إداري: -1

ويشمل اإلبداع اإلداري عمى تغيرات في الييكل التنظيمي، وتصميم الوظائف، وعمميات المنظمة 
 وسياسات واستراتيجيات جديدة، ونظم رقابة جديدة، وغيرىا.

  إبداع فني: -2

ت جديدة أو متغيرات في التقنيات التي تستخدميا المنظمة، وتغيرات يشمل تطوير منتجات أو خدما
 في فنون وأساليب اإلنتاج، وادخال الحاسوب في العمل وغيرىا.

 االداري : قوانين اإلبداع  4.2.2.2

 ( مجموعة من القوانين التي تحكم عممية اإلبداع وىي كالتالي:2004يذكر السويدان، والعدلوني )

في معظم األحيان تتحول األفكار إلى إبداعات عند التركيز عمى الجانب المثير  قانون اإلثارة: -
 من الفكرة وليس عمى إيجابياتيا أو سمبياتيا.

 توقع حدوث أكثر من احتمال ورتب نفسك لوقوعيا جميعيا في نفس الوقت. قانون االحتماالت: -
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 كتابة األفكار مثل وضع المال في البنك. قانون االدخار: -
 كمما كانت األفكار متقدمة كان فرصة تقديم أفكار جديدة أقوى. األسبقية:قانون  -
 األخذ بوجية نظر شخص آخر لو عبلقة بالمشكمة عندما تعجز عن حميا. قانون االستعانة: -
 إعادة النظر في أسس المشكمة األساسية قد ُيحّول العوائق إلى فرص. قانون األصالة: -
ذا ضحك عميك إذا قال الجميع ب قانون االصرار: - أنك مخطئ، فأنت خطوت خطوة إلى األمام، وا 

 الجميع فقد خطوت خطوتين إلى األمام.
 لحل أي مشكمة اسأل األسئمة الصحيحة التي تكشف ذلك الخمل. قانون البداىة: -
 التخيل يساعد عمى حل المشكمة، فقبل حل المشكمة تخيل لتبدأ بحميا. قانون التخيل: -
 ارك قبل أن تنساىا.اكتب أفك قانون التدوين: -
األسئمة والفرضيات الساذجة قد تأتي بأجوبة ذكية، فبل تتردد في طرح  قانون التساؤل: -

 التساؤالت.
 ابدأ كل اجتماع بدقيقة لتسخين األفكار واإلبداع. قانون التسخين: -
 شبو المشكمة بشيء في الطبيعة، واسأل نفسك ماذا سيحدث ليا عندئٍذ. قانون التشبيو: -
 : إليجاد الحل لممشكمة ال تنظر إلييا من نفس الزاوية التقميدية.لتغييرقانون ا -
 قمد أفضل الموجود ثم عّدل. قانون التقميد: -
 إذا لم تنجح في البداية، خذ فترة راحة. قانون الراحة: -
 ابحث دومًا عن الجانب الصحيح اآلخر. قانون الصحة: -
 النيائي.الفشل في البداية ال يعني الفشل  قانون المجادلة: -
 ال إبداع دون توفر المعرفة الكافية بالموضوع. قانون المعرفة: -
 أفضل طريقة لمحصول عمى أفكار رائعة ىي الحصول عمى أفكار كثيرة. قانون الوفرة: -

وبالنظر إلى قوانين اإلبداع السابقة يتضح أنيا جميعًا تيتم بتنمية ميارة الفرد في الحصول عمى أفكار 
 مشكبلت شخصية أو حل مشكبلت مؤسسية. إبداعية، سواء لحل

 
 :االداري  عناصر اإلبداع  5.2.2.2

رغم اختبلف الباحثين والخبراء في إعطاء تعريف شامل لئلبداع، إال أنيم متفقون جميعًا عمى أن 
 (:2006اإلبداع عبارة عن قدرة تتشكل من العناصر التالية )معراج وعبد الرازق، 



35 
 

عمى إنتاج أفكار غير مسبوقة أو غير مألوفة، فالشخص المبدع  : ويقصد بيا القدرةاألصالة .1
 يمتمك تفكيرًا أصيبًل يبتعد بو عن المألوف أو الشائع.

: ويقصد بيا القدرة عمى إنتاج كم ىائل من األفكار والتي تؤدي بشكل مباشر إلى الطالقة .2
 الحمول المقترحة لممشكبلت.

 ة بين األشياء والنظر إلييا من زوايا مختمفة.: وىي القدرة عمى تكوين عبلقات مرنالمرونة .3
ونقصد بيا القدرة عمى فيم وتحميل العناصر التي تتكون منيا  الميل إلى التحميل والتفصيل: .4

 األشياء والعمل عمى إيجاد عبلقات بين ىذه العناصر.
: ويعتبر ىذا العنصر أساس العمل اإلبداعي، ونقصد بو القدرة عمى تحسين المشكالت .5

ص الكثير من المشكبلت ضمن الموقف الواحد، وذلك بتحديد أبعادىا وجوانبيا ونواحي تشخي
 القصور فييا، لمتوصل إلى الحمول المبدعة بصددىا.

لمشك وانتقاد األمور والقضايا التي يعتبرىا  عيميل الشخص المبد الميل إلى التجريب: .6
 عمى المنظور الذاتي حياليا.اآلخرون مسممات ال نقاش فييا، إذ يعتبرونيا نسبية تتوقف 

يتسم الشخص المبدع بالجرأة والشجاعة لمدفاع عن أفكاره، لما يمتاز بو من  الثقة بالنفس: .7
 سمو في الطموح ورغبة في النجاح.

ويقصد بيا أن الشخص المبدع سبَّاق لؤلخذ بزمام المبادرة وتبني األفكار الجديدة،  المخاطرة: .8
 مسؤوليات فيما يخص تبعات ذلك.وفي نفس الوقت مستعد لتحمل ال

باستمرار إلى نقد وتقويم أفكاره باستخدام أساليب التحميل  عيميل الشخص المبد النقد الذاتي: .9
االجتماعي والنفسي، وعدم الركون ألية صورة ال تنسجم مع التطمعات اليادفة في بناء 

 الشخصية اإلنسانية، ال سيما فيما يتعمق بنقدىا وتقويميا.

 مفيوم السموك اإلبداعي:  6.2.2.2
 (.2001يعرف السموك بأنو "كل ما يفعمو اإلنسان؛ ظاىرا كان أم باطنا" )أبو نمرة، 

وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو: كل ما يقوم بو المعمم في المدرسة سواء كان ىذا السموك ظاىرًا أم باطنًا، 
 ويؤدي في النياية إل تحسين العممية التعميمية".

  لتعريفات التي تناولت السموك اإلبداعي ، وتستعرض الباحثة العديد من ىذه التعريفات:وتعددت ا

 (.2001والدة شيء جديد غير مألوف، أو النظر إلى األشياء بطرق جديدة )القريوتي، 
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عممية خمق أفكار جديدة وبعيدة عن السياق التقميدي في التفكير، واستحداث أساليب من شأنيا  -
 (.2009كار إلى واقع ذي قيمة نافعة لممدرسة )النوايسة، تحويل ىذه األف

فعل ينتج عنو نتائج أو خدمات جديدة أو مبتكرة، ويمثل االتجاه السائد والمرغوب بوجوده في كل  -
 (.2012منظمة أعمال تسعى لئلبداع واالبتكار والتميز )الشواورة، 

وليا دور في تنمية مستويات  مجموعة من القدرات والصفات والخصائص التي يمتمكيا الفرد، -
بين كافة العاممين معو، وذلك  الفّعالالتفكير أو اإلبداع عنده، وتجعمو أكثر مقدرة عمى التفاعل 

 (.2016لموصول لؤلىداف المرجوة من خبلل توافر بيئة العمل المناسبة )أبو ناموس، 
فكير واستحداث أساليب من عممية إيجاد األفكار الجديدة والبعيدة عن السياق التقميدي في الت -

 (.2009شأنيا تحويل ىذه األفكار إلى واقع مطبق وذي قيمة نافعة لممدرسة )النوايسة، 
( السموك اإلبداعي لممعمم بأنو: ما يقوم بو المعمم من أفكار وممارسات 2016وعرفت جاد اهلل ) -

 في تطوير العمل المدرسي. أدائيمتتسم باالبتكار والجدية تنعكس عمى 
 (.2013رة الفرد عمى اإلنتاج، بأكبر قدر من الطبلقة الفكرية والمرونة واألصالة )الزعبي، قد -
المعمم في المدرسة، ويظير عمى شكل تقديم أفكار جديدة في  يؤديوىو السموك المميز الذي  -

 (.172: 2010أسموب العمل أو استحداثات جديدة لشيء قائم )السعود، 

 ( كما يمي:2000ي عدة جوانب أساسية ذكرىا الصرن )ويمكن حصر السموك اإلبداعي ف

السموك اإلبداعي عبارة عن عممية وانتاج، وتتمثل العممية اإلبداعية في القدرات التفكيرية وربط  -
 العبلقات، أما اإلنتاج اإلبداعي فيظير من خبلل السموكيات أو األشياء المادية.

اإلعداد والنضوج واتيان السموك وتقييمو ثم تحقيق تمر العممية اإلبداعية بعدة بمراحل متعددة من  -
 اليدف.

يتم تطوير وتنمية وادارة السموك اإلبداعي من خبلل تدريب األفراد أو الجماعات أو توفير المناخ  -
المبلئم لئلبداع بالنسبة لممنظمات السموك اإلبداعي الفعَّال من الممكن أن يظير عمى مستوى 

 ة حيث تمثل ىذه األطراف المحاور األساسية لئلبداع.الفرد أو الجماعة أو المنظم
يعتبر السموك اإلبداعي بمثابة قدرة عقمية يتميز بيا الشخص عن غيره وىي صفة باإلنسان تميزه  -

 عن غيره من أقرانو.
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الباحثة  السموك االبداعي أجرائيا بأنو : اإلجراءات التي يقوم بيا المعممون والتي تتصف وتعرف 
التقميدية لممشكبلت التي تواجو البيئة المدرسية ,وبتالي  غيرالجدية , وكذلك الحمول باالبتكار و 

 العمل المدرسي . تنعكس عمى تطوير

 أساليب تنمية السموك اإلبداعي: 7 .2.2.2

لدى العاممين في  ياإلبداع السموك( إلى أن تحفيز وتطوير Wynett, 2002ُيشير واينت )
ل وجود ىيكل تنظيمي يحث عمى اإلبداع. كما أن المؤسسات المؤسسة يمكن أن يحدث من خبل

المبدعة لدييا ثقافة متشابو، فيي تشجع عمى المخاطرة واالختبار والتجربة، وتكافئ النجاح والفشل 
ويمكن لممؤسسات التربوية وخاصة المدرسة تنمية اإلبداع باستخدام وسائل تحفز السموك عمى السواء، 

باإلضافة لتقديم الدعم والتشجيع ليذا السموك من قبل القيادات اإلدارية  اإلبداعي لدى المعممين،
المتمثمة في المدير، باإلضافة إلى إيجاد المناخ النفسي المبلئم والمشجع عمى اإلبداع )البشابشة، 

2005.) 

 السموك اإلبداعي الفردية وىي:تنمية أساليب  .1
أسبابيا بالشكل الذي تظير بو في النياية : يقوم عمى تسجيل المشكمة و الييكل العظمي لمسمكة -

كالييكل العظمي لمسمكة، حيث يتم تسجيل المشكمة وأسبابيا من جميع أبعادىا وبيان العبلقات 
 بين األسباب واألىمية بالنسبة ليا ويركز عمى المشكمة الفعمية وترتيب خطوات حميا.

يقة متسمسمة عن طريق تسجيل : يستخدم لتحديد أسباب المشكمة بطر مخطط األسباب المتابعة -
 المشكمة ثم تسجيل أسباب المشكمة وصوال لكافة التفاصيل بالمشكمة وأسبابيا ووضع الحمول ليا.

: وتيدف ىذه الوسيمة إلى انتاج أكبر عدد ممكن من األفكار وتسجيميا عمى الخريطة الذىنية -
لخريطة ووضع خطوط شكل خريطة وضع عمييا السموك المتبع لحل المشكمة ومن ثم دراسة ا

 (.2004حول السموك المراد تنفيذه في حل المشكمة ىينجز )
 السموك اإلبداعي الجماعي تتمثل في:تنمية  أساليب .2

وىو وسيمة لمحصول عمى أكبر عدد ممكن من األفكار، في وقت محدد عن  العصف الذىني: -
 ميا.طريق عرض المشكمة، وتداول األفكار حوليا، لتوليد أفكار إبداعية لح

تيدف إلى انتاج أكبر عدد من األفكار اإلبداعية حيث تضمن مجموعة  القائمة المعدة مسبقًا: -
 (.2004من البنود تمثل كل منيا نوع من التغيير أو التعديل لمموضوع )أبو النصر، 
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: ييدف إلى تكوين العناصر الجزئية لمسموك ودمج بعضيا ببعض بطريقة المورفولوجي التحميل -
 جيدة، 

: يقوم عمى الجمع بين األفكار المختمفة التي ال يوجد بيا صمة وال رابطة، بين األشتات تآلفال -
ويقوم القائد الفاعل بعرض الموضوع محل الدراسة عمى األعضاء، ويطمب منيم ابداء آرائيم ثم 

 (.2000تقييم األفكار المتعمقة بالسموك اإلبداعي الفعَّال في ضوء المعايير المتخذة )بردان، 

( 2002ويمكن إجمال أساليب تنمية السموك اإلبداعي لمعاممين، كما أشارت ليا الطالبي )
 عمى النحو اآلتي:

  استثمار الموارد البشرية واالستفادة من قدراتيم عن طريق إتاحة الفرصة ليم لمتطوير
 واالبتكار.

 .تمكين المؤسسة لمتعامل مع متطمبات العولمة والمتغيرات الجديدة 
 فاءة المؤسسات وخدماتيا المختمفة وذلك بإتباع برامج جديدة متطورة.رفع ك 
 .زيادة القدرة التنافسية لممؤسسات من خبلل دعم المؤسسات وتطويرىا 
 .العمل عمى تطوير التنظيم االداري لممؤسسة بما يعود بالنفع عمى المؤسسة والموظفين 
 مؤسسات من خبلل التغيير والتطوير.القدرة عمى مواجية المشكبلت االدارية الموجودة في ال 
 .المساىمة في تنمية القدرات الفكرية والعقمية لمعاممين 
 .مواكبة الظروف المتغيرة والمعقدة لبيئة العمل لدى المديرين والعاممين 

 السموك اإلبداعي: عمى العوامل المؤثرة  7.2.2

مين والتي اتفقت عمييا العديد من يوجد العديد من العوامل التي تؤثر عمى السموك اإلبداعي لمعام
 ( تتمثل في:2016؛ أبو ناموس، 2006؛ قناديمي، 2003األدبيات )حسن، 

  :وتتمثل في فرص التدريب لممعممين أو العاممين في المؤسسات، عوامل ترتبط بالموارد البشرية
كسابيم ميارات إدارية وأكاديمية جديدة تساعد عمى التغيير بشكل إيجابي، وتوفي ر عنصر وا 

 األمن واالستقرار الوظيفي.
 تتضمن عناصر الييكل التنظيمي الذي يتبنى المرونة والبلمركزية في اتخاذ ىيكمية عوامل :

 القرارات واالستجابات السريعة لمتغيرات البيئة الداخمية والخارجية.
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 كاىة والسيطرة، : مثل المرونة والمثابرة والدافعية والمزاجية وتأكيد الذات، والفالشخصية الصفات
 والمبادرة، فالذين يتمتعون بمثل ىذه الخصائص ىم أكثر قدرة عمى اإلبداع واالبتكار.

 إن التقييد باألنماط السموكية التقميدية، وتقميد اآلخرين، يقمل من درجة االستقاللية لدى الفرد :
م االلتزام بآراء اآلخرين فرص االبتكار واإلبداع لدى الفرد، أما الميل إلى التميز واالستقبللية وعد

 فمن شأن ذلك أن يسيم في تطوير السموك اإلبداعي لدييم.
 :إن البيئة التي ينشأ فييا األفراد تؤثر عمى تطور قدرات السموك اإلبداعي لدييم،  طبيعة البيئة

اد فاألفراد الذين ينشئون في بيئات تقدم التشجيع والدعم يكونوا أكثر قدرة عمى اإلبداع أما األفر 
الذين يعيشون في بيئة متشددة تمتاز بالتسمط والنقد، وعدم افساح الحرية لمتعبير عن الفكر 

 والرأي يكونون أقل قدرة عمى التفكير اإلبداعي.
  :إن أساليب التعميم القائمة عمى التقبل والتسامح والدعم والتشجيع واتاحة أساليب التربية والتعميم

ناقشة تعزز السموك اإلبداعي ، في حين األساليب التي تقوم الفرصة لممتعمم في الحوار والم
 عمى التمقين، وتقديم المعمومات الجاىزة تحد من السموك اإلبداعي.

 يعتمد حل المشكبلت بطريقة إبداعية عمى الخيال والتصور الذىني.سعة الخيال : 

 معوقات السموك اإلبداعي:  8.2.2.2

و، فيناك معوقات َتحد من اإلبداع في المنظمات، وتمك إًن اإلبداع ليس بالشيء السيل تطبيق
المعوقات يمكن تقسيميا إلى معوقات فردية ومعوقات من قبل المدير، ومعوقات تنظيمية، ومعوقات 

(. وكأي عممية إدارية ليا معوقات، ُيشير 2012ثقافية واجتماعية واقتصادية )الطراونة وآخرون، 
 اجو السموك اإلبداعي:( إلى العقبات التي تو 2011شوشة )

 .عدم ثقة بعض المديرين بأنفسيم واىتزاز شخصيتيم وشعورىم بالضعف 
  االنتقاد اليدام لؤلفكار الجديدة وعدم وجود قيادة ادارية مؤىمة لنقد األفكار عمى أصوليا تفضيل

 حالة االستقرار وقبول الوضع الراىن أو الخوف من التغيير ومقاومة المنظمات لو.
  باألعمال اليومية الروتينية، ورفض األفكار الجديدة واعتبارىا مضيعة لموقت.التقييد 
 .االلتزام بحرفية القوانين والتعميمات والتشدد في التركيز عمى الشكميات دون المضمون 
 .مركزية اإلدارة، وعدم تفويض األعمال الروتينية البسيطة إلى المرؤوسين 
  العاممين والعمل بروح الفريق.عدم اإليمان بأىمية المشاركة من قبل 
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 والكيد لو أو االبتعاد عنو وعزلو. ئوالنيل من الفرد المبدع بالسخرية منو، والتيكم عمى آرا 
  إن االنجاز والتفوق الزائد الذي يتجاوز قدرات الزمبلء في مجال العمل، يشعرىم بالخطر والتيديد

 مما يحفزىم عمى التوقف.
  والمعنوي مما يجعل العاممين منشغمين بتدبير أمورىم الحياتية عدم االىتمام بالدعم المادي

 ومصادر رزقيم وتجنبيم لمعمل اإلبداعي الذي سيجمب ليم مزيدًا من النبذ والمحاربة والعوز.

 ( إلى المعوقات التنظيمية التي تقف عائقًا أمام اإلبداع فيي كثيرة وىي:2012وأشار الطراونة )

 ن والتعميمات واإلجراءات.االلتزام الحرفي بالقواني .1
 عدم ثقة بعض المديرين بأنفسيم وبالعاممين. .2
 المناخ التنظيمي غير الصحي. .3
 عدم وجود قيادة إدارية مؤىمة. .4
 تطبيق ىيكل تنظيمي غير سميم ال يسمح لؤلفراد بحرية الرأي واالجتياد والتصرف والحكم. .5
 اذ القرارات واالتصاالت وغيرىا.العمميات اإلدارية غير السميمة بما في ذلك القيادة واتخ .6
 عدم توافر الموارد البلزمة. .7
 عدم توفر دعم ومساندة اإلدارة لممساندة، واختيار األفكار والحمول الجديدة. .8

 ( فقد ذكرت أن معوقات اإلبداع عشرة؛ وىي:2002أما السرور )

 ظ المكان.: مثل الضجيج، عدم توفر المكان المناسب والدعم المادي، اكتظامعيقات بيئية 
 :مثل رفض المجتمع لؤلفكار اإلبداعية، نقد األفكار المبدعة. معيقات ثقافية 
 :مثل استخدام حاسة واحدة في التفكير، وعدم استخدام جميع المدخبلت الحسية. معيقات بصرية 
 :مثل عدم القدرة عمى إيصال األفكار لآلخرين ولنفسو. معيقات تعبيرية 
 :أفكار غير مرنة وغير صحيحة.مثل استخدام  معيقات فكرية 
 مثل عدم القدرة عمى احتمال الغموض، الخوف من ارتكاب الخطأ.معيقات عاطفية : 
 :المبدع يخشى من األفكار الجديدة، ويخشى من معاقبة المجتمع  معيقات شعورية وال شعورية

 عمى ىذه األفكار، وتبقى ىذه األفكار حبيسة.
 َنما قدرىا المجتمع بعد : إنجازات إبداعية لم معيقات الوقت تقدر أثناء قيام أصحابيا بيا، وا 

 مماتيم.



41 
 

 :مثل نقص المعمومات، ونقص الخمفية عن اإلبداع، وعدم تشجيع األفراد عمى  معيقات أخرى
 اإلنتاجية، وعدم استغبلل قدرات الفرد وحواسو.

 العالقة بين االتصاالت اإلدارية والسموك اإلبداعي:  9. 3.2.2

امل التي تساعد عمى اإلبداع االتصاالت اإلدارية، حيث توفر قنوات االتصال التي يتم عن إن أىم العو 
طريقيا نقل المعمومات والبيانات، وكذلك نوعية المعمومات وكميتيا عمى تنمية قدرات المعممين عمى 

ور العمل التفكير اإلبداعي. كما أن االتصاالت المباشرة بين مدير المدرسة والمعممين في مناقشة أم
 ليا دور مؤثر عمى اإلبداع.

وحتى تكون قنوات االتصال اإلداري عامبًل مساعدًا في تنمية التفكير اإلبداعي ال بد من توفر  
 (:2006مجموعة من المعايير لعل أىميا )النتيفات، 

 .ضرورة اكتمال المعمومات المرسمة إلى المرسل والمرسل إليو 
  إلى المرسل إليو بالحجم المناسب، األمر الذي يمكنو من يجب أن تكون المعمومات المرسمة

 االستفادة منيا.
  الوقت الذي ترسل فيو تمك المعمومات يجب أن تكون متماشية مع األحداث، أي أن المعمومات

يجب أن ترسل في وقت حدوثيا وليس بعد مضي الوقت بفترة طويمة حتى ال تفقد تمك 
 المعمومات أىميتيا.
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 والبحوث السابقة الدراسات 2.2
 الفّعاليتناول المحور الثاني الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت متغيرات البحث )االتصال اإلداري 

السموك اإلبداعي(، وتتناول الباحثة الدراسات السابقة في محورين، وفي نياية الفصل تقدم الباحثة  –
 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة.

 لبحوث التي تناولت االتصال اإلداريالدراسات وا 1.2.2
في  الفّعالتتناول الباحثة في المحور األول الدراسات والبحوث التي تناولت االتصال اإلداري 

المؤسسات التعميمية الفمسطينية والعربية واألجنبية، وغيرىا، وتستعرضيا الباحثة مرتبة تصاعديًا 
 لتسمسل وتتابع استعراضيا تاريخيًا.

العبلقة بين نمط االتصال لدى  الىالتعرف  (Robertson, 2001روبرتسون )راسة حيث ىدفت د
مديري ومديرات المدارس العامة في غرب فرجينيا وكل من المناخ المدرسي والتحصيل الدراسي من 
وجية نظر المعممين وعبلقة ذلك بكل من جنس المدير ومستوى المدرسة وحجم المدرسة والمركز 

( مدرسة حيث تم اختيار 350ماعي لمدير المدرسة، وقد شممت عينة الدراسة )االقتصادي واالجت
 .( معممًا من كل مدرسة بالطريقة العشوائية واستخدمت الدراسة أدوات مسح لنمط االتصال12)

فأظيرت النتائج وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين نمط االتصال لدى مدير المدرسة والمناخ 
المعممون كما أنو كمما كان نمط االتصال يميل إلى جو الصداقة والفطنة واليدوء المدرسي كما يتصوره 

كمما شعر المعممون أن المناخ المدرسي مناخ إيجابي. كما بينت عدم وجود عبلقة ذات داللة 
 إحصائية بين نمط اتصال المدير وزيادة تحصيل الطمبة.

بين الرضا عن ·تعرف عمى العبلقة ( دراسة ىدفت ال2003صادق والدرويش والعماري )وأجرى 
العمل والرضا عن االتصال لدى مديري ومديرات مدارس التعميم العام في قطر، وقد استخدم الباحثون 

( مديرًا ومديرة لممراحل 192لتحقيق ىذا اليدف المنيج الوصفي التحميمي. وتكونت عينة الدراسة من )
. وقد تم تطبيق استبانتين، استبانة لمرضا عن االتصال التعميمية الثبلثة ويمثمون كل المجتمع األصمي

واألخرى لمرضا عن العمل، وكان من أىم النتائج توافر الرضا عن العمل وعن االتصال لدى مديري 
 ومديرات المدارس القطرية، ووجود عبلقة إيجابية دالة بين الرضا عن العمل والرضا عن االتصال. 

لى الكشف عمى فاعمية عممية االتصال اإلداري بين مستويات إ (2006دراسة اليزايمة )وىدفت 
( مديًرا ومديرة، ولتحقيق أىداف 155التربية ومديري المدارس، وكانت عينة الدراسة مكونة من )
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فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت ىي: الشفافية والوضوح،  52الدراسة تم إعداد استبانة مكونة من 
ئل االتصال، العبلقات اإلنسانية واالجتماعية. وكان من نتائجيا: أن االىتمام والمشاركة، طرق ووسا

درجة فاعمية عممية االتصال اإلداري بين مديريات التربية ومديري المدارس كانت كبيرة لجميع مجاالت 
الدراسة، ووجود فروقًا ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجة فاعمية عممية االتصال 

ين مديريات التربية ومديري المدارس تعزى إلى المديرية، الجنس، الخبرة، وكذلك وجود أثر اإلداري ب
لمتغير المؤىل العممي لجميع مجاالت الدراسة باستثناء مجال العبلقات اإلنسانية واالجتماعية ولصالح 

 درجة الدكتوراه.

عوقات التي تواجو إبداع أىمية اإلبداع، والم الىالتعرف  (Colwell 1,200)ىدفت دراسة كمويل 
العاممين، وماذا يفعل المديرون لتشجيع اإلبداع؟ وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا: أن يسعى المديرون 
إلى صقل اإلبداع لدى العاممين حتى يمكنيم إيجاد أحسن الحمول لممواقف والمشكبلت الصعبة التي 

ث عن إنتاج أفضل. وأن ىناك العديد من تواجييم، وكذلك من التفكير في التخطيط لممستقبل والبح
المعوقات التي تعوق المديرين منيا: عدم إدراك المديرين ألىمية اإلبداع، واعتقادىم أن اإلبداع يولد 
مع الفرد وأنو ال يمكن تنميتو، واتباع بعض المديرين لؤلسموب البيروقراطي وعدم تشجيع العاممين عمى 

ر التي يتبعيا المديرون لتشجيع اإلبداع منيا: استخدام أسموب التفكير. وىناك العديد من األفكا
العصف الذىني وتشجيع العاممين عمى طرح األسئمة واستخدام المناقشات المفتوحة، واالستعداد لتقبل 
بعض نواحي القصور عند تطبيق األفكار اإلبداعية، وتييئة بيئة اإلبداع واشاعة جو العبلقات 

الدعابة، وتشجيع العاممين عمى المحاولة واستخدام التخيل وعدم االعتماد عمى  اإلنسانية والسماح بروح
 التفكير المنطقي.

دراسة ىدفت الكشف عن رضا العاممين  (,Byrne, LeMay 2006ليماي، وبيرن )وأجرى كٌل من 
وسائل  عن نوعية المعمومات المدركة في الشركة ووحداتيا اإلدارية. وكذلك نوع األخبار المنقولة عبر

( من العاممين 598االتصال المختمفة. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )
بالشركة. وكشفت النتائج عن أن وسائل االتصال الغنية مثل االتصال وجيًا لوجو أكثر ىذه الوسائل 

ت وسائل االتصال رضا بالنسبة لمعاممين في نقل المعمومات المدركة من المسؤولين، في حين كان
المعمقة مثل جريدة الشركة أكثر رضا في نوعية المعمومات الصادرة من اإلدارة العميا، أما وسائل 
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االتصال المتوسطة مثل البريد اإللكتروني الوحيدة التي كانت ذات عبلقة إيجابية لرضا العاممين 
 المدرك بالنسبة لؤلخبار الممحة والضرورية.

الكشف عن اتجاىات المعممين نحو فعالية االتصاالت  (GÜNBAYI, 2007دراسة جنباي )ىدفت 
التنظيمية في مدارسيم ومعرفة وجود فروقات في اتجاىات المعممين في المدارس األساسية والمدارس 

( معممًا ينتمون إلى 334المتوسطة. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة مكونة من )
أفيون ووساك في تركيا. وأظيرت النتائج أن اتجاىات المعممين نحو فعالية مدرسة في مركز  63

االتصاالت التنظيمية في المدارس كانت عالية بشكل عام باإلضافة إلى عدم وجود اختبلفات ذات 
داللة في اتجاىات المعممين في كٍل من المدارس األساسية والمتوسطة تعزى لكل من الجنس، الحالة 

لخبرة. في حين وجدت فروق ذات داللة بالنسبة لمتغير العمر والمؤىل العممي.  وأوصت االجتماعية وا
الدراسة بتقديم اقتراحات لموصول إلى فعالية االتصاالت التنظيمية في المدارس ومساعدة صغار 
المعممين في العمر من استخدام ميارات االتصاالت الفعَّالة وزيادة وسائل االتصال بين المدير 

 عممين.والم

إلى إيجاد العبلقة بين أنماط السموك القيادي وأنماط االتصال لدى  (2008دراسة شحادة )ىدفت 
اإلداريين األكاديميين من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية. واتبعت الدراسة 

ة لمجتمع الدراسة مكونة المنيج الوصفي التحميمي، وتم اختيار عينة بالطريقة الطبقية العشوائية ممثم
(، من أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية. واستخدمت الدراسة ليذا الغرض 400من )

استبانتين إحداىما لقياس أنماط السموك القيادي، واالستبانة الثانية لقياس أنماط االتصال. ودلَّت النتائج 
ستوى الداللة في كل من أنماط السموك القيادي عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م

وأنماط االتصال لدى اإلداريين األكاديميين في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤىل 
العممي والخبرة العممية، بينما دلت النتائج أنو توجد في كل من أنماط السموك القيادي فروق ذات داللة 

ة وأنماط االتصال لدى اإلداريين األكاديميين في الجامعات الفمسطينية إحصائية عند مستوى الدالل
تعزى لمتغير الجامعة. كما أظيرت نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بين أنماط 
السموك القيادي وأنماط االتصال لدى اإلداريين األكاديميين في الجامعات وكان النمط الديمقراطي ىو 

 عمى ارتباطًا بين األنماط القيادية.النمط األ
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إلى الكشف عن معوقات عممية االتصال والتواصل التربوي بين ( 2009دراسة الدعس )ىدفت 
المديرين والمعممين من وجية نظر المديرين والمعممين أنفسيم في المدارس الحكومية بمحافظة غزة. 

( معممًا ومعممة، وتمثمت 438الدراسة من )واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. وتكونت عينة 
( فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت ىي )المعوقات المتعمقة 70أداة الدراسة في استبانة مكونة من )

بمدير/ة المدرسة، المعممين والمعممات، الرسالة االتصالية التواصمية، وسيمة االتصال والتواصل، البيئة 
مية. وكشفت نتائج الدراسة عن أن معوقات االتصال والتواصل المحيطة بالعممية االتصالية التواص

التربوي التي تواجو المديرين وكذلك المعممين حسب وجية نظرىم جاءت مرتبة كالتالي: المرتبة األولى 
المعوقات التي تتعمق بالبيئة المحيطة بالعممية االتصالية التواصمية، يمييا في المرتبة الثانية المعوقات 

مق بوسيمة االتصال والتواصل، يمييا في المرتبة الثالثة المعوقات التي تتعمق بالرسالة التي تتع
االتصالية التواصمية، ثم يمييا في المرتبة الرابعة والخامسة المعوقات التي تتعمق بالمديرين والمعممين 

 عمى الترتيب.

صال بين المدير والمعمم مدى ممارسة ميارات االت الىبدراسة ىدفت التعرف  (2010كابور )قامت 
( 115من وجية نظر المعمم. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. وتكونت عينة الدراسة من )

يمثمون  –تعميم أساسي  –الحمقة األولى  –معممًا ومعممة، تم اختيارىم عشوائيًا من سبع مدارس 
تبانتين: األولى: مقياس ميارات المناطق الجغرافية لمدينة دمشق. وتمثمت أدوات الدراسة في اس

االتصال بين المدير والمعمم، والثانية: مقياس الكفاءة الذاتية العامة. وأشارت البحث إلى وجود عبلقة 
 ذات داللة إحصائية بين مستوى ميارات االتصال بين المدير والمعمم؛ ومستوى الكفاءة الذاتية لممعمم.

لفحص تأثير االتصال عمى إدارة المدارس الثانوية  دراسة( Nakpodia, 2010)أجرى ناكبوديا 
( 30بوالية الدلتا بنيجيريا. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي بأسموب المسح. وتكونت عينة الدراسة من )

( معممًا. وتمثمت أداة الدراسة في استبانة لجمع البيانات مع المدراء والمعممين. وأظيرت 650مديرًا و)
روق في أثر االتصال عمى إدارة المدارس الثانوية ُتعزى لمتغيرات موقع المدرسة النتائج عدم وجود ف

 والجنس.

السائد لدى مديري  الفّعالنمط االتصال اإلداري  الىبدراسة ىدفت التعرف  (2010الدغمي )قامت 
جية المدارس وعبلقتو بالسموك اإلبداعي الفعَّال لدى المعممين في مدارس تربية قصبة المفرق، من و 

( معممًا 507نظر المعممين. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. وتكونت عينة الدراسة من )
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ومعممة. ولتحقق أىداف الدراسة قامت الدراسة ببناء استبانة بغرض جمع البيانات. وقد توصمت 
لمفرق من وجية السائد لدى مديري مدارس تربية قصبة ا الفّعالالدراسة إلى أن نمط االتصال اإلداري 

نظر المعممين، وكان نمط االتصال حسب االتجاه والمتمثل: )بالنمط الصاعد، واألفقي، واليابط، 
ومتعدد االتجاه( وجاء بدرجة ممارسة متوسطة بصورة كمية أما مستوى السموك اإلبداعي الفعَّال لدى 

ت النتائج إلى وجود عبلقة المعممين فقد جاءت جميع النتائج عمى مجاالتو بمستوى مرتفع. كما دلَّ 
السائد لدى مديري المدارس ومستوى  الفّعالارتباطية موجبة ودالة إحصائية بين نمط االتصال اإلداري 

 السموك اإلبداعي الفعَّال لدى المعممين.

الكشف عن أىمية استخدام الرسائل النصية لدعم  (,2017Naismithدراسة )فيما ىدفت 
لتعميم العالي بالمممكة المتحدة. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي النوعي. االتصاالت اإلدارية في ا
( طالبًا من خارج المممكة المتحدة من المشتركين بدورة موسعة لبللتحاق 13وتكونت عينة الدراسة من )

 لممرحمة الجامعية. وتوصمت الدراسة إلى أن الطاقم اإلداري لم يشجع الفكرة بحجة أن الطمبة لم يكونوا
عمى اطبلع دائم ببريدىم اإللكتروني، وأن الطاقم األكاديمي لم يجد فاعمية الستخدام ىذا األسموب، 

 وأن نظرة الطمبة ليذا الموضوع كانت متباينة.

الكشف عن درجة امتبلك مديري المدارس الحكومية لميارات  (2011دراسة منصور )ىدفت 
كبلت من وجو نظر المعممين في مديريات شمال االتصال اإلداري وعبلقتيا بالقدرة عمى حل المش

( معممًا 465الضفة الغربية. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. وتكونت عينة الدراسة من )
ومعممة. وتمثمت أداة الدراسة من استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة. وكشفت نتائج الدراسة عن 

اٍل من ميارات االتصال اإلداري، وحل المشكبلت، وال توجد أن مديري المدارس يمتمكون مستوى ع
فروق بين متوسطات امتبلك المدراء لميارات االتصال اإلداري والقدرة عمى حل المشكبلت تعزى 
لمتغير الجنس، ومتغير المؤىل العممي، ومتغير الخبرة، ومتغير التخصص ومتغير المديرية، وكشفت 

 بلك المدراء لميارات االتصال اإلداري والقدرة عمى حل المشكبلت.عن وجود ارتباط إيجابي بين امت

لمديري المدارس الثانوية بمحافظات  الفّعالتطوير االتصال اإلداري  (2012دراسة الفرا )واستيدفت 
غزة في ضوء اإلدارة اإللكترونية. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. وتكونت عينة الدراسة من 

ومديرة. وتمثمت أداة الدراسة من استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة. وكشفت نتائج  ( مديراً 82)
الدراسة عن أن تقديرات مديري المدارس لتوافر متطمبات تنفيذ االتصال اإللكتروني كانت ضعيفة، فيما 
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كانت ضعيفة. ولم كانت تقديراتيم لتوافر اإلمكانات اإلدارية متوسطة، أما اإلمكانات البشرية والفنية 
 تظير النتائج وجود فروق في تقديرات مديري المدارس تعزى لمتغيرات الجنس والمؤىل ومدة الخدمة.

تطوير االتصال اإلداري في مدارس وكالة الغوث الدولية  (2012دراسة أبو رحمة )بينما استيدفت 
ومديرة، وتمثمت أداة الدراسة في  ( مديراً 220بغزة باستخدام أسموب اليندرة، وتكونت عينة الدراسة من )

( فقرة موزعة إلى خمسة مجاالت ىي )وجود قيادة داعمة لمتغيير، عوامل بيئية 57استبانة مكونة من )
داعمة لمتغيير، توافر تكنولوجيا المعمومات، الرؤية االستراتيجية، األفراد وفرق العمل(. وأظيرت النتائج 

مدارس الوكالة كانت كبيرة، وعدم وجود فروق في تقديرات أن درجة فاعمية االتصال اإلداري في 
مديري مداس وكالة الغوث تعزى لممتغيرات )الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخدمة(. وأوصت 
ضافة عمميات جديدة،  الدراسة باستخدام اليندرة من خبلل دمج بعض العمميات في عممية واحدة، وا 

 غير ضرورية.وتطوير عمميات قائمة، والغاء عمميات 

ومعوقاتيا لدى  الفّعالالكشف عن فاعمية أساليب االتصال اإلداري  (2012دراسة المطرفي )ىدفت 
مديري المدارس االبتدائية في مدينة مكة المكرمة من وجية نظر المعممين. واتبعت الدراسة المنيج 

أداة الدراسة من استبانة  ( معممًا ومعممة. وتمثمت179الوصفي التحميمي. وتكونت عينة الدراسة من )
لجمع البيانات من عينة الدراسة. وكشفت نتائج الدراسة عن أن مديري المدارس يدركون أىمية آراء 
المعممين من خبلل اشراكيم في النقاش أثناء االجتماعات، وأن أبرز مبلمح درجة فاعمية االتصال ىو 

مة ىي المقاببلت المباشرة بالمعممين. سيولة االتصال عند الحاجة، وأن أبرز األساليب المستخد
وأظيرت وجود فروق في تقديرات أفراد عينة الدراسة في متغيرات سنوات الخبرة لصالح أفراد العينة 

 سنوات. 5الذين خبراتيم أقل من 

الكشف عن دور اإلدارة اإللكترونية في تفعيل االتصال اإلداري  (2013دارسة إشتيوي )ىدفت 
فرع غزة. واتبعت الدراسة المنيج  -ظر العاممين في جامعة القدس المفتوحة من وجية ن الفّعال

( من العاممين بجامعة القدس المفتوحة. وتمثمت أداة 56الوصفي التحميمي. وتكونت عينة الدراسة من )
يق الدراسة في استبانة لجمع المعمومات من أفراد العينة. وتوصمت النتائج إلى قناعة اإلدارة العميا بتطب

اإلدارة اإللكترونية، وأن تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالجامعة يساعد في التغمب عمى عامل البعد 
الجغرافي، ويقمل من تكاليف االتصال التقميدي، وأن الجامعة ال تعمل عمى تفعيل االتصاالت غير 

حل مشاكميم داخل وخارج الرسمية بين العاممين، وال تستغل اإلدارة اإللكترونية بالتواصل مع العاممين و 
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العمل. وعدم وضوح األنظمة والقوانين الخاصة بالتشبيك واالتصال بين العاممين، والنقص في ميارات 
 العاممين عند التعامل مع أدوات ووسائل االتصال اإللكترونية.

 لدي مديري مدارس الفّعالدراسة ىدفت الكشف عن أنماط االتصال اإلداري  (2013العازمي )أجرى 
المرحمة المتوسطة بمنطقة األحمدي التعميمية بدولة الكويت من وجية نظر المعممين. واتبعت الدراسة 

( معممًا ومعممة. وتمثمت أدوات الدراسة في 83المنيج الوصفي التحميمي. وتكونت عينة الدراسة من )
نت عمى الترتيب كا الفّعالاستبانة لجمع البيانات. وكشفت النتائج أن أنماط االتصال اإلداري 

)االتصال الكتابي، االتصال ذو االتجاىين، االتصال الشفيي، االتصال ذو االتجاه الواحد(. وكشفت 
النتائج عدم وجود فروق بين تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس، والقسم، وسنوات الخدمة. 

قى العبلقات اإلنسانية بين وأوصت الدراسة االىتمام بعناصر االتصال التربوي، من أجل تحقيق أر 
 الييئة التدريسية واإلدارية العاممة داخل المدرسة كمرسمين ومستقبمين.

 الفّعالدراسة ىدفت الكشف عن أنواع االتصال اإلداري  (2013الشمبي وأبو زنط والموش )أجرى 
. واتبعت الدراسة وأبعاد إدارة الجودة الشاممة المطبقة بالجمارك األردنية من وجية نظر العاممين بيا

( من شاغمي الوظائف اإلشرافية اإلدارية. 85المنيج الوصفي التحميمي. وتكونت عينة الدراسة من )
وتمثمت أدوات الدراسة في استبانة لجمع البيانات. وكشفت النتائج أن جميع أبعاد االتصاالت اإلدارية 

حوثين في إدارة الجودة الشاممة كان سائدة في الجمارك األردنية بدرجات متفاوتة، وأن مستوى المب
 مرتفع جدًا. وأوصت الدراسة بضرورة ترقية استعمال االتصاالت اإللكترونية.

أسباب الخمل في عدم قدرة االتصاالت اإلدارية عمى  الىإلى التعرف  (2015دراسة آدم )ىدفت 
ستفادة من عممية تحقيق أىداف جامعة السودان المفتوحة، ومساعدة األجيزة اإلدارية عمى اال

االتصاالت اإلدارية في سرعة اتخاذ القرارات، وتقميل الروتين اإلداري، وبيان أثر االتصاالت اإلدارية 
ودورىا في سرعة اتخاذ القرارات الرشيدة. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي باإلضافة إلى 

ة في استبانات لرصد آراء أفراد العينة. المنيج االستقرائي لتحميل البيانات. وتمثمت أدوات الدراس
وتوصمت الدارسة إلى عدد من النتائج منيا: عممية االتصال ضرورية من أجل تزويد العاممين 
بالمعمومات الضرورية لمقيام بأعماليم، تستخدم في الجامعة االتصاالت لممدح والمكافأة والتأديب 

خفاء ب عض المعمومات عن متخذ القرار، وذلك بتوصيل لمعاممين في المؤسسة، تحريف المعمومات وا 
المعمومات السارة وعدم إيصال المعمومات غير السارة لممدير، تقييم األداء لمعاممين، ورفع الروح 
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المعنوية يخمق شعورًا بالراحة والطمأنينة، وأن تشجيع الموظف في تحديد األىداف يزيد من دافعيتو 
 ييا.نحو العمل وتحقيق أىدافو المتفق عم

الكشف عن الشفافية اإلدارية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات  (2016دراسة أبو سنجر )ىدفت 
. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. وتكونت الفّعالغزة وعبلقتيا بفاعمية االتصال اإلداري 

ية. وتمثمت ( عضو من أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي األقصى واإلسبلم208عينة الدراسة من )
أداة الدراسة في استبانة لمشفافية اإلدارية وأخرى لبلتصال اإلداري. وكشفت النتائج عن أن درجة 

 الفّعالممارسة الشفافية في الجامعات الفمسطينية كانت متوسطة، وأن مستوى فاعمية االتصال اإلداري 
د فروق ذات داللة إحصائية بين في الجامعات الفمسطينية كان بدرجة عالية، فيما أظيرت النتائج وجو 

لصالح  الفّعالمتوسطات تقديرات أفراج العينة في ممارسة الشفافية اإلدارية ومستوى االتصال اإلداري 
سنوات الخدمة(.  –الجامعة اإلسبلمية، وال توجد فروق في متغيرات الدراسة األخرى )الرتبة األكاديمية 

إلنجاز المعامبلت  الفّعالية ألدوات االتصال اإلداري وأوصت الدراسة بتنويع الجامعات الفمسطين
 وتوفير الوقت والجيد وخفض التكاليف.

إلى معرفة أثر االتصاالت اإلدارية عمى األداء الوظيفي لمعاممين. ( 2016دراسة ابن محمد )سعت 
بقسنطينة.  ( عامل في المديرية الجيوية لمنقل بالسكة الحديد66واتبعت الدراسة المنيج الوصفي عمى )

 الفّعالوتمثمت أداة الدراسة من استبانة. وقد توصمت النتائج إلى أن وسائل االتصال اإلداري 
المستخدمة في المديرية ساىمت في رفع األداء الوظيفي لمعاممين في المديرية وأن المعوقات الموجودة 

 عاممين.في المديرية خاصة الفنية والبشرية تؤثر سمبًا عمى األداء الوظيفي لم

 الدراسات والبحوث التي تناولت السموك اإلبداعي  2.2.2
تتناول الباحثة في المحور الثاني الدراسات والبحوث التي تناولت السموك اإلبداعي الفعَّال في 
المؤسسات بشكل عام، وفي المؤسسات التعميمية الفمسطينية والعربية واألجنبية، وغيرىا، وتستعرضيا 

 اعديًا لتسمسل وتتابع استعراضيا تاريخيًا.الباحثة مرتبة تص

ىدفت الكشف عن العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي أو سمبي عمى  (Ombill, 2004أومبيل )دراسة 
اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في دولة اإلكوادور. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي 

المدارس في اإلكوادور، وتمثمت أداة الدراسة في بطاقة  ( من مدراء38التحميمي عمى عينة مكونة من )
مقابمة لعينة الدراسة، واستخدام قوائم الشطب كأداة ثانية. وكشفت النتائج أن الحرية والقدرة عمى 
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ة التي تنمي اإلبداع لدى مديري المدارس، وأن البيروقراطية والمركزية الفّعالممارسة العمل من العوامل 
 تؤثر عمى اإلبداع اإلداري لدى المديرين. من العوامل التي

قياس اتجاىات العاممين بشركة كيرباء شركة إربد ألثر  (2005الزعبي والعزب )حيث ىدفت دراسة 
المناخ التنظيمي السائد في تبني السموك اإلبداعي الفعَّال. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. 

عاممين بشركة الكيرباء. وتمثمت أداة الدراسة في استبانة ( من ال301وتكونت عينة الدراسة من )
مخصصة لجمع البيانات من العينة. وقد كشفت النتائج أن تقييم العاممين لمسموك اإلبداعي كان 
إيجابيًا، كما أن تقييم العاممين لممناخ التنظيمي بكافة أبعاده كان إيجابيًا وعمى الترتيب التالي حسب 

التنظيمي، الحوافز، اتخاذ القرارات، القدرة عمى تحمل المخاطرة، والتدريب(، وأن  أىميتيا: )االنتماء
ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد المناخ التنظيمي مجتمعة ومنفردة والسموك اإلبداعي 

العمر،  الفعَّال. كما بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في السموك اإلبداعي الفعَّال تعزى لمتغيرات
 المؤىل العممي، المستوى اإلداري لموظيفة.

دراسة ىدفت تقصي أثر اإلبداع اإلداري  (Crum & Sherman,2008كروم وشيرمان )أجرى 
والقيادي والتعميمي لمديري المدارس الثانوية عمى تطوير أداء العاممين في المدارس الثانوية بوالية 

( مدير 100ج الوصفي التحميمي. وتكونت عينة الدراسة من )فيرجينيا بأمريكا. واتبعت الدراسة المني
مدرسة. وتمثمت أداة الدراسة في استبانة مخصصة لجمع البيانات من العينة. وكشفت النتائج عن أن 

يعود لمممارسات اإلدارية اإلبداعية  طبلبيا رس الثانوية في تحقيق مستوى جيد لدىانجاح مديري المد
 ة عن تييئة بيئة تعميمية داعمة إلنجازات العاممين فييا.الفعمية لدييم، والناتج

دراسة ىدفت الكشف عن دور إدارة المدرسة االبتدائية في تنمية االبتكار لدى  (2009محمد )أجرى 
العاممين فييا لمواجية تحديات الثورة المعموماتية في مصر. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي 

( مديرًا. وتمثمت أداة الدراسة في استبانة مخصصة ليذا الغرض. وكشفت 250عمى عينة مكونة من )
النتائج أن ىناك ضعفًا في ممارسة اإلدارات المدرسية لدورىا في تنمية االبتكار لدى المعممين، حيث 
 إن ىناك إىمااًل كبيرًا من المديرين والوكبلء القائمين بإدارة المدارس االبتدائية بمحافظة القميوبية
ألىمية المشاركة من جانب العاممين في العمل، والمسئوليات، مما يؤدي ذلك إلى التأثير السالب عمى 
تنمية االبتكار لدى العاممين، وينعكس عمى إنتاجية المدرسة، كما أن ىناك ضعفًا في استفادة إدارة 
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ت القدرات االبتكارية المدرسة من خبرات وقدرات العاممين وقمة االىتمام بتشجيعيم مما يؤدي إلى كب
 والطاقات لدى العاممين في المدرسة.

الكشف عن دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى  (2010دراسة العاجز وشمدان )ىدفت 
معممي مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات قطاع غزة من وجية نظر المعممين بفمسطين. واستخدمت 

( معممًا. 303واالستبانة كأداة لمدراسة، وبمغت عينة الدراسة )الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، 
وكشفت النتائج أن القيادة المدرسية تمارس دورىا في تنمية اإلبداع لدى المعممين بدرجة متوسطة، 
حيث توثق العبلقة بين المعممين عمى أساس من التسامح والجدية في العمل، في حين تفتقر إلى تنظيم 

والترفييية والمسابقات العممية لتنمية اإلبداع لدى المعممين، كما أنيا ال تشجع عمى الرحبلت العممية 
 إثراء المقررات بأنشطة ومفاىيم وحقائق إبداعية.

دراسة ىدفت الكشف عن السموك اإلبداعي الفعَّال في  (Yuan & Woodman, 2010)أجرى 
عمى األداء الوظيفي. واتبعت الدراسة مكان العمل، وتفسير سموكيم من خبلل توقع أثر ىذا السموك 

المنيج الوصفي التحميمي. وتمثمت أداة الدراسة في استبانة لجمع البيانات. وأظيرت النتائج وجود تأثير 
ىام لتوقعات الموظفين ألثر السموك اإلبداعي الفعَّال. وأن ىذه التوقعات تشكمت لعدة أسباب؛ منيا: 

ظمة لئلبداع، جودة اإلشراف، متطمبات واحتياجات العمل، سمعة عوامل الفروقات الفردية، دعم المن
 الموظف كمبدع، وعدم رضا األفراد عن الحالة الراىنة.

الكشف عن عبلقة نمط ( Wang & Cheng, 2010دراسة وينج وشينج )استيدفت  
ستقبللية بالسموك اإلبداعي لمعاممين، واختبار إذا ما كانت الشخصية اإلبداعية وا العاطفيالقيادة 

بداعية المرؤوسين. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي  القيادة العاطفيالوظيفة يتوسطا العبلقة بين نمط  وا 
( زوج من الميندسين ومشرفييم العاممين بشركات صناعة 167التحميمي عمى عينة مكونة من )

بلقة إيجابية معنوية بين التكنولوجيا. وتمثمت أداة الدراسة في استبانة. وتوصمت الدراسة إلى وجود ع
والسموك اإلبداعي لمعاممين، وأن الشخصية اإلبداعية واستقبللية الوظيفة تتوسط  اطفينمط القيادة الع

 والسموك اإلبداعي. عاطفيةبشكل جزئي العبلقة بين القيادة ال

ال لدى دراسة ىدف تقصي أثر المناخ التنظيمي في السموك اإلبداعي الفعَّ ( 2012الشواورة )أجرى 
العاممين في الجامعات الخاصة األردنية. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. وتمثمت أداة 
الدراسة في استبيان كأداة لجمع البيانات. وكشفت نتائج الدراسة وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين 
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إحصائية بين التدريب والسموك االنتماء التنظيمي والسموك اإلبداعي الفعَّال، ووجود عبلقة ذات داللة 
اإلبداعي الفعَّال، ووجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين النمط اإلداري والسموك اإلبداعي الفعَّال 
وكذلك وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين تحمل المخاطرة والسموك اإلبداعي الفعَّال، ووجود عبلقة 

اعي الفعَّال. وأوصت بتوفير الحماية واالستقرار ذات داللة إحصائية بين الحوافز والسموك اإلبد
 الوظيفي لمعاممين وتشجيعيم عمى توليد األفكار الجديدة.

دراسة ىدفت الكشف عن دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى معممي  (2012عياصرة )أجرى 
المنيج الوصفي  المدارس األساسية الخاصة في األردن من وجية نظر المعممين. واتبعت الدراسة

( معمم ومعممة. وتمثمت أداة الدراسة في استبانة لجمع البيانات 400التحميمي عمى عينة مكونة من )
من أفراد العينية. وتوصمت النتائج إلى أن درجة ممارسة القيادة المدرسية لدورىا في تنمية اإلبداع لدى 

تفعة، وتوجد توجد فروق ذات داللة معممي المدارس األساسية الخاصة في األردن جاءت بدرجة مر 
إحصائية في تقديرات أفراد العينة حول دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى معممي المدارس 
األساسية الخاصة يعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، ولمتغير المؤىل العممي لصالح المعممين الذين 

تعزى لمتغير الخبرة حول دور القيادة المدرسية في تنمية مستواىم أكثر من بكالوريوس. وال توجد فروق 
 اإلبداع لدى معممي المدارس األساسية الخاصة.

دراسة ىدفت الكشف عن العبلقة بين القيادة اإلستراتيجية والسموك اإلبداعي  (2015صالح )أجرى 
والسموك اإلبداعي الفعَّال لدى المديرين بوزارة الصحة الفمسطينية، ومدى ممارستيم لمقيادة اإلستراتيجية 

من وجية نظر رؤساء األقسام في الوزارة. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. وتكونت عينة 
( من رؤساء األقسام العاممين في وزارة الصحة بمحافظة شمال غزة. وتمثمت أداة 113الدراسة من )

يري وزارة الصحة الفمسطينية لمقيادة الدراسة في استبيانين. وتوصمت الدراسة إلى أن ممارسة مد
اإلستراتيجية بدرجة متوسطة، وأن ممارسة مديري وزارة الصحة الفمسطينية لمسموك اإلبداعي بدرجة 

 متوسطة.

إلى الكشف عن العبلقة بين المناخ التنظيمي والسموك اإلبداعي دراسة  (2016دراسة عبيدة )ىدفت 
ات المجتمع المتوسطة في قطاع غزة. واتبعت الدراسة المنيج تطبيقية عمى الييئات التدريسية في كمي

( من أعضاء الييئات التدريسية في كميات المجتمع 165الوصفي التحميمي. وتكونت عينة الدراسة )
المتوسطة في قطاع غزة. وتمثمت أداة الدراسة في استبانة لممناخ التنظيمي وأخرى لمسموك اإلبداعي. 
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قة ذات داللة إحصائية بين عناصر المناخ التنظيمي والمتمثمة في )الييكل وأظيرت النتائج وجود عبل
 –الحوافز والمكافآت  –المشاركة في اتخاذ القرارات  –التدريب  –األنظمة والتعميمات  –التنظيمي 

ظروف العمل( في كميات المجتمع المتوسطة في قطاع غزة وبين السموك  –التكنولوجيا المستخدمة 
عضاء الييئات التدريسية فييا. وأن ترتيب عناصر المناخ التنظيمي من حيث تأثيرىا عمى اإلبداعي أل

السموك اإلبداعي ألعضاء الييئات التدريسية في كميات المجتمع المتوسطة في قطاع غزة النحو 
وفرة، التالي: )األنظمة والتعميمات، المشاركة في اتخاذ القرارات، الييكل التنظيمي، التكنولوجيا المت

ظروف العمل، التدريب، وأخيرًا الحوافز والمكافآت(. وأن لدى المبحوثين رؤية متشابية حول محاور 
الدراسة مرتبطة بكل من المتغيرات الشخصية التالية: )العمر، المؤىل العممي، سنوات الخبرة، نوع 

طة بكل من المتغيرات التعيين، والراتب(، وأن لدى المبحوثين رؤى مختمفة حول محاور الدراسة مرتب
الشخصية التالية: )الجنس، المسمى الوظيفي، ومكان العمل(. وأوصت الدراسة اإلدارة بتبني األفكار 

 اإلبداعية لدى العاممين والعمل عمى توفير الدعم المادي والمعنوي لممبدعين.

ك اإلبداعي الفعَّال دور اإلدارة المدرسية في تعزيز السمو  الىالتعرف  (2016دراسة جاد اهلل )ىدفت 
لدى المعممين من وجية نظرىم. ووضع تصور مقترح لتعزيز دور اإلدارة المدرسية في تنمية السموك 
اإلبداعي الفعَّال لدى المعممين. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. وتكونت عينة الدراسة من 

مع البيانات. وأشارت النتائج إلى بناء ( معممًا ومعممة، وتمثمت أداة الدراسة من استبانة لج305)
تصور مقترح لتعزيز دور اإلدارة المدرسية في تنمية السموك اإلبداعي لدى معممي المدارس الثانوية 
بمحافظات غزة. وأن دور اإلدارة المدرسية في تنمية السموك اإلبداعي ا لدى معممي المدارس الثانوية 

وكشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات  بمحافظات غزة جاء بدرجة تقدير كبيرة.
أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدورىا في تنمية السموك اإلبداعي الفعَّال لدى 
معممي المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجية نظرىم ُتعزى إلى متغير الجنس لصالح اإلناث، 

 تغير المؤىل العممي وسنوات الخدمة.وكذلك ال توجد فروق تعزى لم

الكشف عن درجة تقدير مديري المدارس الثانوية في فمسطين  (2017دراسة خمف اهلل ) تىدف
لمستوى التمكين اإلداري والسموك اإلبداعي الفعَّال لدييم. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. 

ثمت أداة الدراسة في استبانة لمتمكين اإلداري ( مديرًا ومديرة، وتم152وتكونت عينة الدراسة من )
وأخرى لمسموك اإلبداعي. وكشفت النتائج أن درجة تقدير المدراء لمتمكين اإلداري لدييم كانت 
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متوسطة، في حين كانت استجابتيم عمى مقياس السموك اإلبداعي الفعَّال بدرجة كبيرة. وكشفت عن 
مستوى التمكين اإلداري ودرجة تقديرىم لمستوى السموك وجود عبلقة ارتباطية طردية بين تقديرىم ل

 اإلبداعي الفعَّال لدييم.

دراسة ىدفت الكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية  (2017الكميش )أجرت 
لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وعبلقتيا بمستوى اإلبداع اإلداري لدييم من وجية نظر المعممين 

( 280الجبل الغربي الميبية. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة مكونة من )بمنطقة 
معممًا ومعممة. وتمثمت أداة الدراسة في استبانة لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وأخرى لئلبداع 

عمومات اإلداري. وكشفت النتائج أن ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا الم
واالتصاالت كانت متوسطة، وأن مستوى اإلبداع اإلداري لدييم كان متوسطًا من وجية نظر المعممين. 
وكشفت عن وجود عبلقة ارتباطية إيجابية بين ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا 

 ين.المعمومات واالتصاالت ومستوى اإلبداع اإلداري لدييم من وجية نظر المعمم

 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا: 3.2
من خبلل استعراض الباحثة لمدراسات والبحوث المحمية والعربية واألجنبية حول متغيرات  

السموك اإلبداعي(، قامت الباحثة ببيان أوجو التشابو وأوجو  – الفّعالالبحث )االتصال اإلداري 
ة الحالية والدراسات السابقة من حيث موضوع وأىداف الدراسة، ومنيج البحث االختبلف بين الدراس

المستخدم في الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة، وذلك بيدف تحديد موقع الدراسة الحالية من الدراسات 
 .السابقة

تباينت الدراسات السابقة في اليدف الرئيس من إجرائيا وذلك لتعدد متغيرات من حيث اليدف:  .1
 دراسة الحالية، حيث:ال
استيدفت العديد من الدراسات الكشف عن فاعمية ممارسة اإلدارات لبلتصال اإلداري، مثل دراسة  -

(2006 ،Byrne, LeMay,( واستيدفت دراسة ،))GÜNBAYI, 2007 الكشف عن )
اتجاىات المعممين نحو فعالية االتصاالت التنظيمية، واستيدفت دراسات أخرى الكشف عن 

(، ودراسة 2010( ودراسة الدغمي )2008مثل دراسة شحادة ) الفّعالالتصال اإلداري أنماط ا
(، وجاءت بعض الدراسات لمكشف عن معوقات عممية االتصال اإلداري 2011منصور )

( لتطوير االتصال اإلداري 2012(، وجاءت دراسة الفرا )2009ل دراسة الدعس )ث، مالفّعال
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ية. واستيدفت دراسات أخرى معرفة أثر االتصاالت اإلدارية عمى لمديري المدارس الثانو  الفّعال
 (.2016متغيرات أخرى مثل دراسة ابن محمد )

، لممعممين اإلبداعي  كاستيدفت العديد من الدراسات الكشف عن العوامل التي تؤثر في السمو  -
ني السموك نحو المناخ السائد في تب المعممين (، ومعرفة اتجاىات Ombill, 2004مثل دراسة )

(، ودراسات أخرى ىدفت إلى تقصي أثر اإلبداع 2005اإلبداعي مثل دراسة الزعبي والعزب )
(، ودراسات أخرى استيدفت Crum & Sherman,2008في تطوير أداء المعممين مثل دراسة )

الكشف عن دور القيادات المدرسية واإلدارات التعميمية في تطوير السموك اإلبداعي لدى 
(، ودراسة عياصرة 2010(، ودراسة العاجز وشمدان )2009مثل دراسة محمد ) المعممين،

( الكشف عن العبلقة بين األنماط 2015(، ودراسة جاد اهلل، فيما ىدفت دراسة صالح )2012)
( الكشف 2017( ودراسة الكميش )2017القيادة والسموك اإلبداعي ، واستيدف دراسة خمف اهلل )

 مدارس الثانوية لمسموك اإلبداعي.عن درجة ممارسة مديري ال
لمديري المدارس وبين  الفّعالوتستيدف الدراسة الحالية الكشف عن العبلقة بين االتصال اإلداري 

اإلبداعي لدى المعممين في المراحل التعميمية الثبلثة، وفي المدارس الحكومية والخاصة  السموك
عرفة الفرق بين تقديرات المعممين في حسب والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل البلجئين، وم

 (.الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخدمة، مكان العملمتغيرات متعددة ىي )

 من حيث المنيج: .2
اتفقت كافة الدراسات السابقة في نوع المنيج البحثي المستخدم، حيث استخدمت جميعًا المنيج 

الدراسات التي كانت جميعيا تيدف الكشف عن الوصفي التحميمي، وذلك لمناسبتو لطبيعة وأىداف ىذه 
عبلقة قائمة، أو تحديد مستوى ممارسة فعمية، ويعتبر ىذا المنيج من أنسب المناىج البحثية المناسبة 
لتحقيق ىذه األىداف. وقد استخدمت الباحثة نفس المنيج المستخدم في الدراسات السابقة وىو المنيج 

ميميا واستخراج النتائج التي تصف العبلقة بين االتصال اإلداري الوصفي التحميمي لوصف الظاىرة وتح
 والسموك اإلبداعي لدى المعممين. الفّعال
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 من حيث العينة:  .3
 تنوعت العينة المستيدفة في الدراسات السابقة، حيث استيدفت العديد من الدراسة:

(، Ombill, 2004سة )(، ودرا2016(، ودراسة عزوز )2012مدراء المدراس: مثل دراسة الفرا ) -
 (.2017(، ودراسة خمف اهلل )2009(، ودراسة محمد )Crum & Sherman,2008ودراسة )

(، ودراسة 2008(، ودراسة شحادة )GÜNBAYI, 2007المعممين والمعممات: مثل دراسة ) -
(، ودراسة العاجز وشمدان 2011(، ودراسة منصور )2010(، ودراسة الدغمي )2010كابور )

 (.2017راسة الكميش )(، ود2010)
 (.Nakpodia, 2010(، ودراسة )2009المدراء والمعممين: مثل دراسة الدعس ) -

والسموك اإلبداعي لممعممين  الفّعالوتستيدف الدراسة الحالية الكشف عن العبلقة بين االتصال اإلداري 
محافظة ممين في ، وبيذا تكونت عينة الدراسة من مجموعة مختارة عشوائيًا من المعىممن وجية نظر 

 .بيت لحم 

 من حيث األداة المستخدمة: .4
اتفقت جميع الدراسات السابقة في نوع األداة المستخدمة لجمع البيانات والمعمومات البلزمة الستخراج 

أداة االستبانة، وتتفق الدراسة الحالية مع ىذه تقريبا نتائج ىذه الدراسات، حيث استخدمت جميعيا 
 مستخدمة لمناسبتيا لطبيعة الدراسة وأىدافيا.الدراسات في األداة ال

(، 2013غير أن ثبلث دراسات استخدمت إلى جانب أداة االستبانة أداة المقابمة، وىي دراسة إشتيوي )
 (.Ombill, 2004(، ودراسة )Ali, 2013ودراسة )

ين واإلدارات بين المعمم الفّعالوقد امتازت الدراسة الحالية في تناوليا لموضوع االتصال اإلداري 
. إذ في محافظة بيت لحمالمدرسية، وارتباط ذلك بمستوى السموك اإلبداعي لدى المعممين في المدراس 

والسموك اإلبداعي  الفّعالاالتصال اإلداري  بينال توجد حسب عمم الباحثة دراسة تناولت الربط 
 لممعممين في مجتمع الدراسة.
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السابقة وتحميميا، فإن الدراسة الحالية قد حققت استفادة وفي ضوء اطالع الباحثة عمى الدراسات 
 من جوانٍب متعددة، تمثمت في:

 صياغة مشكمة الدراسة وأسئمتيا. .1
 إعداد اإلطار النظري المتعمق بمتغيرات البحث. .2
 .لممعممينوالسموك اإلبداعي لمديري المدارس  الفّعالتحديد أبعاد االتصال اإلداري  .3
 .لممعممين والسموك اإلبداعي الفّعالانة االتصال اإلداري إعداد وصياغة بنود استب .4
 التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة. .5
 تحديد أىم النتائج لبلستفادة منيا في تفسير نتائج الدراسة الحالية. .6
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 الفصل الثالث 
_______________________________________________________________________ 

 الطريقة واالجراءات 
راءات التي اتبعتيا الباحثة في تناول ىذا الفصل المنيج الّدراسة, وتضمن ايضا وصفا تفصيميا لئلج

تنفيذ ىذه الّدراسة من حيث منيج الّدراسة ووصف مجتمع الّدراسة وعينتيا ,والطريقة التي اختيرت بيا , 
أّدوات الدراسة وصدقيا وثباتيا , تصميم الّدراسة وأجراءاتيا ,ومتغيرات الّدراسة ,والمعالجة االحصائية 

 ل الى النتائج.المستخدمة لتحميل البيانات والوصو 

 منيج الدراسة 1.3
. ويعرف بأنو المنيج المنيج الوصفي التحميميمن أجل تحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام 

الذي يدرس ظاىرة أو حدثًا أو قضية موجودة حاليًا يمكن الحصول منيا عمى معمومات تجيب عن 
راء التي تطرح حوليا، والعمميات التي تتضمنيا أسئمة البحث دون تدخل من الباحثة فييا. مكونات واآل

والتي تحاول الباحثة من خبللو وصف الظاىرة موضوع واآلثار التي تحدثيا، وىو أحد أشكال التحميل 
والتفسير العممي المنظم لوصف ظاىرة أو المشكمة، الدراسة، وتحميل بياناتيا، وبيان العبلقة بين 

خضاعيا لمدرا  سات الدقيقة بالفحص والتحميل.وتصنيفيا وتحميميا وا 
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 مجتمع الدراسة 2.3
تكون مجتمع الدراسة من جميع المعممين والمعممات في محافظة بيت لحم لمعام الدراسي 

المدراس الخاصة(، وبمغ  –وكالة غوث وتشغيل البلجئين  –وىي )وزارة التربية والتعميم  2017/2018
 1875معممًا و 966) 2841عميم في محافظة بيت لحم  عددىم حسب إجصائيات مديرية التربية والت

 .(معممة
 (: مجتمع الدراسة حسب جية االشراف3.1جدول)

 اإلجمالي أنثى ذكر اســم الجية التابعة ليا المدرسة
 1980 1210 770 وزارة التربية والتعميم الفمسطينية.
 143 95 48 وكالة غوث وتشغيل البلجئين.

 718 570 148 مدارس خاصة.
 2841 1875 966 اإلجمـــالي.

 المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات تم الحصول عمييا من الجيات المسؤولة موضع الدراسة

 عينة الدراسة  3.  3
( يوضح 2.3, والجداول ) تم اختيارىا عشوئيا  ومعممة  معمما( 353اشتممت عينة الدراسة عمى )

 توزيع أفراد عينة الدراسة:

 وصف متغيرات أفراد العينة : 5.3
% لمذكور، ونسبة 34( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس أن نسبة 2.3يبين الجدول )

% لمبكالوريوس، 78.2% لمدبموم، ونسبة 11% لئلناث. ويبين متغير المؤىل العممي أن نسبة 66
سنوات،  5-1% من 22.4سبة % لماجستير فأعمى. ويبين متغير سنوات الخدمة أن ن10.8ونسبة 
 جية االشرافسنة فأكثر. ويبين متغير  11% من 54.1سنوات، ونسبة  10-5% من 23.5ونسبة 

 % لمدرسة خاصة. 25.2% مدرسة وكالة، ونسبة 5.7% مدرسة حكومية، ونسبة 69.1أن نسبة 
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 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 2.3جدول )
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 الجنس
 34.0 120 ذكر
 66.0 233 أنثى

 المؤىل العممي
 11.0 39 دبموم

 78.2 276 بكالوريوس
 10.8 38 ماجستير فأعمى

 سنوات الخدمة
 22.4 79 سنوات 5أقل من 

 23.5 83 سنوات 10-5من 
 54.1 191 سنوات 10من  أكثر

 جية االشراف
 69.1 244 مدرسة حكومة
 5.7 20 مدرسة وكالة
 25.2 89 مدرسة خاصة

 

 أداوت الدراسة:    4.3
 قامت الباحثة بإعداد استبانة كأداة ليذه الدراسة وتكونت االستبانة من قسمين:

وقد اشتمل عمى رسالة توضيحية لممعممين، إضافة إلى البيانات األولية وىي: القسم األول:  .1
 (.مكان العمل ,المرحمة التعميمية ، )الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخدمة

 ويتكون من محاور الدراسة الرئيسة وىي: القسم الثاني: .2
 ، ويتكون من خمسة مجاالت وىي:لمديري المدارس أواًل: درجة ممارسة االتصال اإلداري الفعَّال 

 فقرات. 9مجال اتصاالت لميام العمل، ويتكون من  .1
 فقرات. 10اري الفعَّال، ويتكون من مجال الشفافية والوضوح في االتصال اإلد .2
 فقرات. 9مجال االتصال اإلداري الفعَّال التكنولوجي، ويتكون من  .3
 فقرات. 10مجال اتصاالت العبلقات الشخصية واالجتماعية، ويتكون من  .4
 .فقرات 9ويتكون من ، مجال االتصال لمتغذية الراجعة .5



62 
 

 من أربعة مجاالت ىي: ثانيًا: درجة السموك اإلبداعي لدى المعممين، ويتكون
 فقرة. 11مجال القدرة عمى توليد أفكار جديدة، ويتكون من  .1
 فقرة. 11مجال القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية لممشكبلت، ويتكون من  .2
 فقرة. 11مجال القدرة عمى تنفيذ األفكار، ويتكون من  .3
  .فقرة 11ويتكون من ، مجال القدرة عمى التحدي والمجازفة .4
 :التالي النحو إعداد االستبانة عمى تم مجال الدراسة، في المتخصصين من عدد مىعرضيا ع وبعد
 .تحديد الصورة األولية التي تتضمن المجاالت الرئيسة والفقرات الخاصة بكل مجال 
 .مراعاة قواعد البحث العممي عند إعداد ىذه االستبانة من موضوعية وشمول 
 البيانات لجمع مبلءمتو مدى اختبار أجل من المشرف عرض االستبانة عمى. 
 المشرف يراه ما حسب أولي بشكل االستبانة تعديل. 
 قاموا والذين ،(2)ممحق رقم  13وعددىم  المحكمين من مجموعة االستبانة عمى عرض تم 

جراء التعديبلت البلزمة  بتقديم بدورىم اصبح شكميا النيائي كما يمي .النصح واإلرشاد، وا 
 (3)ممحق رقم 

وقد اشتمل عمى رسالة توضيحية لممعممين، إضافة إلى البيانات األولية وىي: )الجنس، ل: القسم األو
 (.جية االشرافالمؤىل العممي، سنوات الخدمة، 

 ويتكون من محاور الدراسة الرئيسة وىي: لقسم الثاني:ا
 ت وىي:، ويتكون من خمسة مجااللمديري المدارس أواًل: درجة ممارسة االتصال اإلداري الفعَّال 

 فقرات. 9مجال اتصاالت لميام العمل، ويتكون من  .6
 فقرات. 10مجال الشفافية والوضوح في االتصال اإلداري الفعَّال، ويتكون من  .7
 فقرات. 10مجال االتصال اإلداري الفعَّال التكنولوجي، ويتكون من  .8
 فقرات. 10مجال اتصاالت العبلقات الشخصية واالجتماعية، ويتكون من  .9

 .فقرات 10ويتكون من ، تصال لمتغذية الراجعةمجال اال .10
 ثانيًا: درجة السموك اإلبداعي لدى المعممين، ويتكون من أربعة مجاالت ىي:

 فقرة. 11مجال القدرة عمى توليد أفكار جديدة، ويتكون من  .5
 فقرة. 11مجال القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية لممشكبلت، ويتكون من  .6
 فقرة. 11فكار، ويتكون من مجال القدرة عمى تنفيذ األ .7
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  .فقرة 11ويتكون من ، مجال القدرة عمى التحدي والمجازفة .8
 مجتمعيا. عمى الدراسة تطبيق المراد المدارس  موافقة عمى الحصول تم 
 األداة صدق وثبات لفحص لبلستبيان أولية ميدانية استطبلعية دراسة إجراء. 
 جراء اجمعي ثم (،3 قمر  لنيائية، )ممحقا اصورتي في  االستبانة إعداد  .اإلحصائي التحميل وا 

ليكرت الخماسي المكون من خمس درجات لتحديد أىمية كل فقرة من  مقياس استخدام تم وقد
درجة الموافقة :عالية جدا  حسباالستبانة  لفقرات المبحوثين استجابات لقياس فقرات االستبانة، وذلك

  منخفضة جدا :، منخفضة، متوسطة، ةعالي
 

 صدق األداة 2.3.3
قامت الباحثة بتصميم االستبانة بصورتيا األولية، ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضيا 
عمى المشرف ومجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة، حيث وزعت الباحثة االستبان 

ات االستبانة من . حيث طمب منيم إبداء الرأي في فقر  محكمًا 13وعددىم   عمى عدد من المحكمين
ضافة أي  حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسبلمتيا لغويًا، ومدى شمول الفقرات لمجانب المدروس، وا 
معمومات أو تعديبلت أو فقرات يرونيا مناسبة، ووفق ىذه المبلحظات تم إخراج االستبانة بصورتيا 

 النيائية.

لفقرات االستبانة ل االرتباط بيرسون من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضًا بحساب معام
واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة ويدل عمى أن ىناك مع الدرجة الكمية لؤلداة، 

 التساق داخمي بين الفقرات. والجداول التالية تبين ذلك:
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فقرات ( لمصفوفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )
وعالقتيا بالسموك االبداعي في محافظة بيت لحم  لمديري المدارس  الفّعالاالتصال اإلداري درجة 

 من وجية نظرىملممعبمين 
 Rقيمة  الرقم

الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقم الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقم

الدالة 

 اإلحصائية

1 0.603
**

 00000 18 0.624
**

 00000 35 0.650
**

 00000 

2 0.635
**

 00000 19 0.642
**

 00000 36 0.707
**

 00000 

3 0.548
**

 00000 20 0.431
**

 00000 37 0.625
**

 00000 

4 0.651
**

 00000 21 0.497
**

 00000 38 0.615
**

 00000 

5 0.676
**

 00000 22 0.564
**

 00000 39 0.707
**

 00000 

6 0.694
**

 00000 23 0.599
**

 00000 40 0.753
**

 00000 

7 0.713
**

 00000 24 0.588
**

 00000 41 0.750
**

 00000 

8 0.509
**

 00000 25 0.496
**

 00000 42 0.739
**

 00000 

9 0.641
**

 00000 26 0.484
**

 00000 43 0.679
**

 00000 

10 0.684
**

 00000 27 0.407
**

 00000 44 0.740
**

 00000 

11 0.713
**

 00000 28 0.598
**

 00000 45 0.677
**

 00000 

12 0.599
**

 00000 29 0.361
**

 00000 46 0.619
**

 00000 

13 0.654
**

 00000 30 0.604
**

 00000 47 0.506
**

 00000 

14 0.709
**

 00000 31 0.601
**

 00000 48 0.505
**

 00000 

15 0.662
**

 00000 32 0.739
**

 00000 49 0.451
**

 00000 

16 0.707
**

 00000 33 0.722
**

 00000    

17 0.723
**

 00000 34 0.649
**

 00000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.3جدول )
 سموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىمدرجة ال

 Rقيمة  الرقم
الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 

 اإلحصائية

1 0.601
**

 00000 16 0.743
**

 00000 31 0.661
**

 00000 

2 0.631
**

 00000 17 0.736
**

 00000 32 0.729
**

 00000 

3 0.694
**

 00000 18 0.708
**

 00000 33 0.668
**

 00000 

4 0.680
**

 00000 19 0.712
**

 00000 34 0.725
**

 00000 

5 0.715
**

 00000 20 0.735
**

 00000 35 0.789
**

 00000 

6 0.711
**

 00000 21 0.695
**

 00000 36 0.723
**

 00000 

7 0.751
**

 00000 22 0.754
**

 00000 37 0.723
**

 00000 

8 0.641
**

 00000 23 0.608
**

 00000 38 0.703
**

 00000 

9 0.636
**

 00000 24 0.776
**

 00000 39 0.710
**

 00000 

10 0.733
**

 00000 25 0.659
**

 00000 40 0.660
**

 00000 

11 0.797
**

 00000 26 0.709
**

 00000 41 0.729
**

 00000 

12 0.694
**

 00000 27 0.678
**

 00000 42 0.733
**

 00000 

13 0.726
**

 00000 28 0.711
**

 00000 43 0.712
**

 00000 

14 0.729
**

 00000 29 0.720
**

 00000 44 0.661
**

 00000 

15 0.754
**

 00000 30 0.736
**

 00000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثبات الدراسة  3.3.3
 وثبات الدرجة الكمية ، معامل الثبات  قامت الباحثة التحقق من ثبات األداة، من خبلل حساب

الفّعال تصال اإلداري لبللمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكمية 
سموك اإلبداعي لممعممين في لدرجة ا( ل0.976و) ،(0.965في محافظة بيت لحم ) لمديري المدارس 

مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم. وىذه النتيجة تشير الى تمتع ىذه االداة بثبات يفي 
 بأغراض الدراسة. والجدول التالي يبين معامل الثبات لممجاالت والدرجة الكمية.

 نتائج معامل الثبات لممجاالت(: 4.3جدول )
 معامل الثبات المجاالت
 0.897 لميام العملاتصاالت 

 0.921 الشفافية والوضوح في االتصال اإلداري
 0.884 االتصال اإلداري التكنولوجي

 0.928 اتصاالت العبلقات الشخصية واالجتماعية
 0.910 االتصال لمتغذية الراجعة

 0.965 الدرجة الكمية
 0.927 القدرة عمى توليد أفكار جديدة
 0.937 ية لممشكبلتالقدرة عمى اقتراح حمول إبداع

 0.922 القدرة عمى تنفيذ األفكار
 0.938 القدرة عمى التحدي والمجازفة

 0.976 الدرجة الكمية

 

 :دراسة عمى المتغيرات التالية لشممت اامتغيرات الدراسة :  5.3
 المستقمة :المتغيرات 

 أنثى( ،الجنس ) ذكر 
  ( فأعمى ماجستير ،بكالوريوس ،المؤىل العممي ) دبموم 
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  ( 11 ، 10_6 ،  5_1سنوات الخدمة ) فاكثر 
 مدرسة خاصة ( ،مدرسة وكالة  ،مةحكو )مدرسة   جية االشراف 

 المتغيرات التابعة:

قاس في ىذه الّدراسة بالدرجة التي يحصل عمييا المعممين عمى تاالتصال االداري الفعال: و 
 راسة. وعدت خصيصا ليذه الدّ ااستبانة االتصال االداري الفعال التي 

عمييا المعممين عمى  السموك االبداعي لممعممين: تقاس في ىذه الدراسة بالدرجة التي يحصل
 استبانة السموك االبداعي لممعممين  التي اعدت خصيصا ليذه الّدراسة.

 

 إجراءات الدراسة  6.  3
 

 لخطوات اآلتية:ا راسة وفقالدّ قامت الباحثة بإجراء 

       يمة من قسم الدراسات العميامن جامعة القدس موجيا إلى مديرية لحصول عمى كتاب تسييل ما  .1
 (.3التربية والتعميم في محافظة بيت لحم كما في الممحق رقم )

من مديرية التربية والتعميم في  (2017/2018الحصول عمى قوائم بأعداد المعممين لعام ). 2
  محافظة بيت لحم.

 السموك اإلبداعي(، والتأكد من صـدقيا وثباتيا. – الفّعال داريإعداد أداة الدراسة )االتصال اإل. 3

 اختيار عينة الدراسة وتطبيق أداة الدراسة عمى العينة.  .4

جراء المعالجة اإلحصائية لمبيانات. . 5  الحصول عمى البيانات وا 

 تقديم نتائج الدراسة وتفسيرىا. .6
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 المعالجة اإلحصائية 7. 3
معينة(، وذلك تمييدا  ماً والتأكد من صبلحيتيا لمتحميل تم ترميزىا )إعطائيا أرقابعد جمع االستبيانات 

إلدخال بياناتيا إلى جياز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحميل البيانات 
ات وفقا ألسئمة الدراسة بيانات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتوسط

(، واختبار تحميل t- testالحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار )ت( )
 التباين األحادي

 (one way ANOVA( ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا ،)Cronbach 
Alphaلمعوم االجتماعية اإلحصائية  ة(، وذلك باستخدام الرزم(SPSS) (Statistical Package 

For Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع
 نتائج الّدراسة

 نتائج اسئمة الدراسة  1.4
 النتائج المتعمقة بالسؤال االول  1.1.4
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني  2.1.4
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث 3.1.4
 ابع النتائج المتعمقة بالسؤال الر  4.1.4
 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس 5.1.4
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 الفصل الرابع: 
_______________________________________________________________________ 

 نتائج الدراسة
 

 تمييد  1.  4
 تضمن ىذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصمت إلييا الباحثة عن موضوع الدراسة وىو

 "  

في محافظة بيت لحم وعبلقتيا بالسموك اإلبداعي لمديري المدارس صاالت اإلدارية الفعَّالة االت"
 "لممعممين من وجية نظرىم 

بيان أثر كل من المتغيرات من خبلل استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، وتحميل البيانات 
استجابة أفراد عينة الدراسة تم  اإلحصائية التي تم الحصول عمييا. وحتى يتم تحديد درجة متوسطات

 اعتماد الدرجات التالية:
 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقل 2.33 منخفضة
 3.67-2.34 متوسطة

 فأعمى 3.68 عالية
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 نتائج أسئمة الدراسة:  2.  4

في س لمديري المدار  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاال درجةما النتائج المتعمقة بالسؤال األول:   1.2.4
  ؟ محافظة بيت لحم

لئلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
لمديري  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاالدرجة  أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة التي تعبر عن

 في محافظة بيت لحم. المدارس 

 تاالتصاال ت الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت(: المتوسطا1.4جدول )
 محافظة بيت لحم  لمديري المدارس في  ةالفّعال ةاإلداري

 المجاالت الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.67 3.71 اتصاالت لميام العمل 1
 عالية 0.66 3.69 ال اإلداريالشفافية والوضوح في االتص 2
 متوسطة 0.66 3.66 االتصال لمتغذية الراجعة 3
 متوسطة 0.76 3.55 اتصاالت العبلقات الشخصية واالجتماعية 4
 متوسطة 0.75 3.39 االتصال اإلداري التكنولوجي 5

 متوسطة 0.59 3.60 الدرجة الكمية

 
لحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات ا

محافظة بيت لحم أن المتوسط  لمديري المدارس في ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاال لدرجة عينة الدراسة 
 ةاإلداري تاالتصاالدرجة ( وىذا يدل عمى أن 0.58( وانحراف معياري )3.60الحسابي لمدرجة الكمية)

حافظة بيت لحم جاء بدرجة متوسطة. ولقد حصل مجال اتصاالت لميام م لمديري المدارس في ةالفّعال
(، ويميو مجال الشفافية والوضوح في االتصال 3.70العمل عمى أعمى متوسط حسابي ومقداره )

اإلداري، يميو مجال االتصال لمتغذية الراجعة، ويميو مجال اتصاالت العبلقات الشخصية واالجتماعية، 
 إلداري التكنولوجي.ومن ثم مجال االتصال ا
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 مجال اتصاالت لميام العمل:  المجال االول
حرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة انوقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واال

 . مجال اتصاالت لميام العمل عمى فقرات االستبانة التي تعبر عن

لمعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال اتصاالت لميام (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا2.4جدول )
 العمل

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

3 
توفر اإلدارة وسائل اتصال مفتوحة مع أولياء األمور والمجتمع 

 المحمي.
3.90 

78.0 
 عالية

 عالية 78.0 3.88 ام العمل.تتواصل االدارة مع أطراف العممية التعممية بخصوص مي 5

9 
أشارك في االجتماعات الدورية لمناقشة ما يستجد في العمل 

 وتطويره.
3.88 

78.0 
 عالية

 عالية ..78 3.76 تُناقش اإلدارة مع المعممين العمل عمى كيفية حل المشكبلت. 2
 متوسطة 78.0 3.63 تتم ااالتصاالت اإلدارية في جميع االتجاىات. 6
 متوسطة 78.0 3.63 إلدارة اىتمامًا ممحوظًا بآراء وأفكار المعممين.تُبدي ا 7
 متوسطة 78.0 3.59 توظف اإلدارة عممية االتصال في اتخاذ القرارات. 4
 متوسطة 78.0 3.58 أتمقى مخاطبات اإلدارة بصورة رسمية. 8
 متوسطة 1.02 3.55 ُتطمعني اإلدارة بالتغيرات التي تطرأ عمى السياسات المؤسسية. 1

 76.0 0.67 3.71 الدرجة الكمية

 
يبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( وانحراف 3.71عينة الدراسة عمى مجال اتصاالت لميام العمل أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)
 .متوسطةاتصاالت لميام العمل جاء بدرجة  ( وىذا يدل عمى أن مجال0.69معياري )

( فقرات جاءت 5( فقرات جاءت بدرجة عالية و)4( أن )2.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )
بدرجة متوسطة. وحصمت الفقرة " توفر اإلدارة وسائل اتصال مفتوحة مع أولياء األمور والمجتمع 

قرة " تتواصل االدارة مع أطراف العممية التعممية (، ويمييا ف3.90المحمي " عمى أعمى متوسط حسابي )
بخصوص ميام العمل " والفقرة " أشارك في االجتماعات الدورية لمناقشة ما يستجد في العمل وتطويره 
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(. وحصمت الفقرة " ُتطمعني اإلدارة بالتغيرات التي تطرأ عمى السياسات 3.88" بمتوسط حسابي )
(، يمييا الفقرة " أتمقى مخاطبات اإلدارة بصورة رسمية " 3.55)المؤسسية " عمى أقل متوسط حسابي 

 (.3.25بمتوسط حسابي )
 .ةاالداري ت: الشفافية والوضوح في االتصاال المجال الثاني

وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 
  .ةاإلداري تمجال الشفافية والوضوح في االتصاال عنفقرات االستبانة التي تعبر 

الشفافية والوضوح (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 3.4جدول )
 ةاإلداري تفي االتصاال

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 78.0 3.93 من االدارة بالوضوح.تتميز الرسائل الصادرة  1

4 
تستخدم اإلدارة في كتابة الرسائل مفردات لغوية مناسبة في عممية 

 االتصال.
 عالية 78.0 3.81

 عالية 78.0 3.77 تتابع اإلدارة مدى تحقق أىداف االتصال. 5
 عالية 78.0 3.75 تتضمن الرسائل حقائق الزمة لتحقيق األىداف. 2
 عالية ..78 3.75 ارة عمى اإليجاز في الرسائل دون اإلخبلل بالمعنى.تعتمد اإلد 3
 عالية 78.0 3.70 تجري االدارة اتصاالت العمل في أوقات مناسبة. 7
 عالية 78.0 3.68 تستعين اإلدارة بأمثمة توضيحية عند التواصل مع المعممين. 8

6 
اجو العممية تقدم االدارة تقارير تتسم بالوضوح عن المشكبلت التي تو 

 التعميمية.
 متوسط 78.7 3.65

10 
تطمب اإلدارة تقارير تتسم بالوضوج عن المشكبلت التي تواجو 

 العممية التعميمية .
 متوسط 78.0 3.56

 متوسط 78.0 3.32 توظف اإلدارة األشكال والرسومات في التواصل مع المعممين. 9
 عالٌة 0.66 3.69 الدرجة الكمية

 
ل السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ من الجدو 

أن المتوسط الحسابي لمدرجة  ةاإلداري تعينة الدراسة عمى مجال الشفافية والوضوح في االتصاال
 ت( وىذا يدل عمى أن مجال الشفافية والوضوح في االتصاال0.66( وانحراف معياري )3.69الكمية)
( فقرات جاءت بدرجة 7( أن )3.4جاءت بدرجة عالية.كما تشير النتائج في الجدول رقم ) ةارياإلد
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( فقرات جاءت بدرجة متوسطة. وحصمت الفقرة " تتميز الرسائل الصادرة من االدارة 3عالية و)
(، ويمييا فقرة " تستخدم اإلدارة في كتابة الرسائل 3.93بالوضوح " عمى أعمى متوسط حسابي )

(. وحصمت الفقرة " توظف اإلدارة 3.81ات لغوية مناسبة في عممية االتصال " بمتوسط حسابي )مفرد
(، يمييا الفقرة " 3.32األشكال والرسومات في التواصل مع المعممين " عمى أقل متوسط حسابي )

ابي تطمب اإلدارة تقارير تتسم بالوضوج عن المشكبلت التي تواجو العممية التعميمية "  بمتوسط حس
(3.56.) 

 االتصال اإلداري التكنولوجي :المجال الثالث
وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 . ةالتكنولوجي ةاإلداري تمجال االتصاال فقرات االستبانة التي تعبر عن

 ةاإلداري تمجال االتصاالت المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافا4.4جدول )
 ةالتكنولوجي

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

ُتسيم وسائل االتصال اإللكترونية في تنمية قدرة المعمم عمى جمع البيانات  4
 عالية 78.0 3.74 والمعمومات المرتبطة بحل المشكبلت.

 عالية 1.09 3.68 أمتمك ميارة صياغة الرسائل اإللكترونية. 1
 متوسطة 78.0 3.67 تساعدني وسائل االتصال اإللكترونية في تصميم البرامج المدرسية المختمفة  6

5 
ُتساعدني وسائل االتصال اإللكتروني في سيولة تبادل األفكار بين المعممين 

 متوسطة 1.01 3.65 واإلدارة.

 متوسطة 1.03 3.59 المدرسة برامج ُتسيل التواصل مع أولياء األمور والطمبة.توفر  3
 متوسطة 1.19 3.44 استخدم البريد اإللكتروني كوسيمة اتصال مع اإلدارة والزمبلء. 2

تشجع اإلدارة عمى توظيف وسائل التواصل االجتماعي في التواصل مع شركاء  9
 أولياء ... إلخ(. –جتمع م –طبلب  –العممية التعميمية )معممين 

 متوسطة 1.05 3.43

 متوسطة 1.12 3.03 أتمقى تكميفات العمل بصورة إلكترونية. 7
 متوسطة 1.18 2.86 أتبادل الرسائل اإللكترونية مع الزمبلء أثناء العمل. 10
 متوسطة 2.79 1.17 (.s.m.sتتواصل اإلدارة مع المعممين من خبلل رسائل ) 8

 7600 0.75 3.39 الدرجة الكمية

يبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( 3.39أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية) ةالتكنولوجي ةاإلداري تعينة الدراسة عمى مجال االتصاال
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جاء بدرجة  ةالتكنولوجي ةدارياإل ت( وىذا يدل عمى أن مجال االتصاال0.75وانحراف معياري )
 متوسطة.

( فقرات جاءت بدرجة 8( أن فقرتين جاءتا بدرجة عالية، و)4.4كما تشير النتائج في الجدول رقم )
اإللكترونية في تنمية قدرة المعمم عمى جمع  تمتوسطة. وحصمت الفقرة "  ُتسيم وسائل االتصاال
(، ويمييا فقرة " 3.74مى أعمى متوسط حسابي )البيانات والمعمومات المرتبطة بحل المشكبلت " ع

(. وحصمت الفقرة " تتواصل اإلدارة 3.68أمتمك ميارة صياغة الرسائل اإللكترونية " بمتوسط حسابي )
(، يمييا الفقرة " أتبادل 2.79(. " عمى أقل متوسط حسابي )s.m.sمع المعممين من خبلل رسائل )

 (.2.86العمل " بمتوسط حسابي ) الرسائل اإللكترونية مع الزمبلء أثناء
  .اتصاالت العبلقات الشخصية واالجتماعيةمجال  : المجال الرابع

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 
  .اتصاالت العبلقات الشخصية واالجتماعيةمجال  فقرات االستبانة التي تعبر عن

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال اتصاالت العالقات 5.4جدول )
 الشخصية واالجتماعية

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

ُتحبذ اإلدارة العمل ضمن فريق ألنو يسيل االتصال والتواصل بين الفريق بشكل  7
 عالية 78.7 3.78 باشر.م

 عالية 78.7 3.76 تحافظ اإلدارة عمى قنوات االتصال مع الزمبلء في مناسباتيم االجتماعية. 6
 عالية 78.0 3.68 تستعمل اإلدارة عبارات تناسب مستوى اآلخرين وبيئاتيم. 10
 متوسطة 78.0 3.64 تسعى اإلدارة لترسيخ ثقافة التواصل الجيد بين الزمبلء. 4

حركة اليدين ... إلخ( في عممية  –تستعمل اإلدارة لغة الجسد )مبلمح الوجو  8
 متوسطة ..78 3.61 االتصال.

 متوسطة 78.0 3.49 تدعم اإلدارة قدراتي عمى استخدام وسائل اتصال متنوعة. 3
 توسطةم 78.0 3.47 تسعى اإلدارة المدرسية إلى إنشاء قنوات اتصال خارج إطار العمل مع المعممين. 5
 متوسطة 1.09 3.45 يطمئن مدير المدرسة عمى أحوالي الشخصية. 1

توظف اإلدارة الياتف النقال بصورة مستمرة لتوصيل معمومات أو بيانات ىامة  9
 متوسطة ..78 3.43 لمزمبلء.

 متوسطة 1.09 3.18 تيتم اإلدارة باالىتمامات الخارجية لممعممين. 2
 0.76 0.761 3.55 الدرجة الكمية

يبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
عينة الدراسة عمى مجال اتصاالت العبلقات الشخصية واالجتماعية أن المتوسط الحسابي لمدرجة 
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لشخصية ( وىذا يدل عمى أن مجال اتصاالت العبلقات ا0.76( وانحراف معياري )3.55الكمية)
 واالجتماعية جاءت بدرجة متوسطة.

( فقرات جاءت 7( فقرات جاءت بدرجة عالية و)3( أن )5.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )
بدرجة متوسطة. وحصمت الفقرة " ُتحبذ اإلدارة العمل ضمن فريق ألنو يسيل االتصال والتواصل بين 

(، ويمييا فقرة " تحافظ اإلدارة عمى قنوات 3.78الفريق بشكل مباشر " عمى أعمى متوسط حسابي )
(. وحصمت الفقرة " تيتم 3.76االتصال مع الزمبلء في مناسباتيم االجتماعية " بمتوسط حسابي )
(، يمييا الفقرة " توظف 3.18اإلدارة باالىتمامات الخارجية لممعممين " عمى أقل متوسط حسابي )

ل معمومات أو بيانات ىامة لمزمبلء "  بمتوسط حسابي اإلدارة الياتف النقال بصورة مستمرة لتوصي
(3.43.) 

 لمتغذية الراجعة.  تاالتصاال : المجال الخامس
وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 لمتغذية الراجعة.  تاالتصاالمجال  فقرات االستبانة التي تعبر عن

لمتغذية  تاالتصاالمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل6.4جدول )
 الراجعة

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 عالية 78.0 3.98 أتواصل مع ذوي الخبرة في جوانب العمل لبلستفادة في مجال العمل. 10
 عالية .780 3.95 قبل وجيات نظر اآلخرين بصدر رحب.أت 8
 عالية .780 3.93 أستفيد من النقد في تطوير ميارات االتصال والتواصل. 9
 متوسطة 78.0 3.64 توفر اإلدارة التغذية الراجعة لمعاممين. 1
 متوسطة 78.0 3.60 تمنح اإلدارة االىتمام الكاِف لتقييم عمميات االتصال الداخمي والخارجي. 2
 متوسطة 78.0 3.60 تتابع االدارة مدى تطبيق المعممين لتغذية الراجعة المقدمة ليم لتطوير عمميم. 5
 متوسطة 78.0 3.55 تتقبل اإلدارة انتقادات ومقترحات العاممين. 3

أوثق تقارير االتصال الكتابي أو اإللكتروني لتسييل الوصول إلييا عند  7
 طةمتوس ..78 3.50 الحاجة.

 متوسطة 78.0 3.46 أطمب فرصة الستيضاح ومناقشة القرارات اإلدارية. 4
 متوسطة 78.0 3.42 تطمب اإلدارة رأي المعممين في وسائل االتصال بينيا وبييم. 6

 متوسطة 0.66 3.66 الدرجة الكمية
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ستجابات أفراد يبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال
( 3.66لمتغذية الراجعة أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية) تعينة الدراسة عمى مجال االتصاال

 لمتغذية الراجعة جاء بدرجة متوسطة. ت( وىذا يدل عمى أن مجال االتصاال0.66وانحراف معياري )
( فقرات جاءت 7و) ( فقرات جاءت بدرجة عالية3( أن )6.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

بدرجة متوسطة. وحصمت الفقرة " ي أتواصل مع ذوي الخبرة في جوانب العمل لبلستفادة في مجال 
(، ويمييا فقرة " أتقبل وجيات نظر اآلخرين بصدر رحب " 3.98العمل " عمى أعمى متوسط حسابي )

ئل االتصال بينيا (. وحصمت الفقرة " تطمب اإلدارة رأي المعممين في وسا3.95بمتوسط حسابي )
(، يمييا الفقرة " أطمب فرصة الستيضاح ومناقشة القرارات 3.42وبييم " عمى أقل متوسط حسابي )

 (.3.46اإلدارية " بمتوسط حسابي )

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:   2.2.4
متغيرات بلف باختفي محافظة بيت لحم لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تالتصاالدرجة اىل تختمف 

 ؟(جية االشرافالجنس، المؤىل العممي، سنوات الخدمة،  )

 ولبلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:
 : األولىنتائج الفرضية 

 لدرجة بين تقديرات الدراسة ( α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
 عزى لمتغير الجنس"تفي محافظة بيت لحم يري المدارس لمد ةالفّعال ةاإلداري تالتصاالا

تم فحص الفرضية األولى بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 
 لمتغير الجنس.  تعزىفي محافظة بيت لحم لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تالتصاالا لدرجةالدراسة 
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لمديري  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاال لدرجة"ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة (: نتائج اختبار 7.4جدول )
 الجنس . لمتغير تعزىفي محافظة بيت لحم المدارس 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  "tقيمة" المعياري

 الداللة

 اتصاالت لميام العمل
 .780 3.71 120 ذكر

0.101 0.919 
 7800 3.71 233 أنثى

الشفافية والوضوح في 
 االتصال اإلداري

 7800 3.69 120 ذكر

0.009 0.993 
 7800 3.69 233 أنثى

االتصال اإلداري 
 التكنولوجي

 .780 3.36 120 ذكر

0.507 0.613 
 7800 3.40 233 أنثى

اتصاالت العبلقات 
 الشخصية واالجتماعية

 7800 3.51 120 ذكر

0.789 0.431 
 .780 3.57 233 أنثى

 االتصال لمتغذية الراجعة
 7800 3.62 120 ذكر

0.923 0.357 
 .780 3.69 233 أنثى

 الدرجة الكمية
 7800 3.58 120 ذكر

0.537 0.592 
 7800 3.61 233 أنثى

 
(، أي 0.592(، ومستوى الداللة )0.537يتبين من خبلل الجدول السابق أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

 لمتغير تعزىفي محافظة بيت لحم لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاالأنو ال توجد فروق في 
 الجنس، وكذلك لممجاالت. وبذلك تم قبول الفرضية األولى. 

 
 : الثانيةنتائج الفرضية 

  لدرجةلدراسة بين تقديرات ا( α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال
 عزى لمتغير المؤىل العممي "تفي محافظة بيت لحم لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تالتصاالا

درجة لتم فحص الفرضية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة 
 المؤىل العممي. غير لمت تعزىفي محافظة بيت لحم لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاال
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 ةاإلداري تاالتصااللدرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:8.4)جدول 
 المؤىل العمميلمتغير  تعزىفي محافظة بيت لحم لمديري المدارس  ةالفّعال

 ياالنحراف المعيار  المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجال

 اتصاالت لميام العمل
 78.7 3.67 39 دبموم

 7800 3.71 276 بكالوريوس

 .780 3.73 38 ماجستير فأعمى

الشفافية والوضوح في االتصال 
 اإلداري

 7800 3.73 39 دبموم

 7800 3.69 276 بكالوريوس

 7800 3.67 38 ماجستير فأعمى

 االتصال اإلداري التكنولوجي
 78.7 3.27 39 دبموم

 7800 3.39 276 بكالوريوس

 7807 3.53 38 ماجستير فأعمى

اتصاالت العبلقات الشخصية 
 واالجتماعية

 78.7 3.42 39 دبموم

 7800 3.58 276 بكالوريوس

 7800 3.50 38 ماجستير فأعمى

 االتصال لمتغذية الراجعة
 7800 3.54 39 دبموم

 7800 3.69 276 بكالوريوس

 7800 3.61 38 ماجستير فأعمى

 الدرجة الكمية
 .780 3.52 39 دبموم

 7800 3.61 276 بكالوريوس

 .780 3.61 38 ماجستير فأعمى

 
لمديري  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاال( وجود فروق ظاىرية في درجة 8.4يبلحظ من الجدول رقم )

روق تم استخدام تحميل المؤىل العممي، ولمعرفة داللة الف لمتغير تعزىفي محافظة بيت لحم المدارس 
 (:9.4( كما يظير في الجدول رقم )one way ANOVAالتباين األحادي )
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لمديري  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاال: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة (9.4)جدول
 المؤىل العممي لمتغير تعزىفي محافظة بيت لحم المدارس 

مجموع  صدر التباينم المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

اتصاالت لميام 
 العمل

 0.048 2 0.097 بين المجموعات
0.108 
 

0.898 
 

 350 157.259 داخل المجموعات
0.449 

 352 157.356 المجموع
الشفافية 

والوضوح في 
االتصال 
 اإلداري

 0.034 2 0.067 جموعاتبين الم
0.076 
 

0.927 
 

 350 154.876 داخل المجموعات
0.443 

 352 154.943 المجموع

االتصال 
اإلداري 

 التكنولوجي

 0.651 2 1.302 بين المجموعات
1.145 

 
0.319 
 

 350 198.961 داخل المجموعات
0.568 

 352 200.262 المجموع
اتصاالت 
العبلقات 
الشخصية 

 االجتماعيةو 

 0.450 2 0.901 بين المجموعات
0.776 
 

0.461 
 

 350 203.162 داخل المجموعات
0.580 

 352 204.062 المجموع

االتصال 
 لمتغذية الراجعة

 0.433 2 0.866 بين المجموعات
0.984 
 

0.375 
 

 350 153.950 داخل المجموعات
0.440 

 352 154.816 المجموع

 يةالدرجة الكم
 0.126 2 0.252 بين المجموعات

0.372 
 

0.690 
 

 350 118.492 داخل المجموعات
0.3/,,39 

 352 118.744 المجموع
( وىي أكبر من مستوى الداللة 0.690( ومستوى الداللة )0.372يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 
(α  
لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تصاالاالت( أي أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في درجة 0.05 ≤

 المؤىل العممي، وكذلك لممجاالت. وبذلك تم قبول الفرضية الثانية. لمتغير  تعزىفي محافظة بيت لحم 
 

بين ( α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة : "الثالثةالنتائج الفرضية 
عزى تفي محافظة بيت لحم لمديري المدارس  ةالفّعال ةدارياإل تاالتصاال لدرجةتقديرات الدراسة 

 لمتغير سنوات الخدمة "
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تم فحص الفرضية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى درجة 
 سنوات الخدمة. لمتغير  تعزىفي محافظة بيت لحم لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاال

 ةاإلداري تاالتصااللدرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:10.4)جدول 
 سنوات الخدمةلمتغير  تعزىفي محافظة بيت لحم لمديري المدارس  ةالفّعال

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة المجال

 اتصاالت لميام العمل

 7800 3.88 79 سنوات 5أقل من

 7800 3.76 83 سنوات 10-5من 

 7800 3.62 191 سنوات 10من  أكثر

 الشفافية والوضوح في االتصال اإلداري

 7800 3.81 79 سنوات 5أقل من

 7800 3.66 83 سنوات 10-5من 

 7800 3.65 191 سنوات 10من  أكثر

 االتصال اإلداري التكنولوجي

 7800 3.56 79 سنوات 5أقل من

 7800 3.46 83 سنوات 10-5من 

 .780 3.29 191 سنوات 10من  أكثر

 اتصاالت العبلقات الشخصية واالجتماعية

 78.0 3.59 79 سنوات 5أقل من

 7800 3.63 83 سنوات 10-5من 

 .780 3.50 191 سنوات 10من  أكثر

 االتصال لمتغذية الراجعة

 7800 3.79 79 سنوات 5أقل من

 7800 3.65 83 سنوات 10-5من 

 7800 3.62 191 سنوات 10من  أكثر

 الدرجة الكمية

 7800 3.72 79 سنوات 5أقل من

 .780 3.63 83 سنوات 10-5من 

 7807 3.53 191 سنوات 10من  أكثر

 
لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاال( وجود فروق ظاىرية في 10.4يبلحظ من الجدول رقم )

سنوات الخدمة، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحميل التباين  لمتغير تعزىفظة بيت لحم في محا
 (:11.4( كما يظير في الجدول رقم )one way ANOVAاألحادي )
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الفّعال  ةاإلداري تاالتصاال: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة (11.4) جدول
 سنوات الخدمة لمتغير تعزىفي محافظة بيت لحم رس لمديري المدا

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى الداللة

اتصاالت لميام 
 العمل

 4.855 2.124 2 4.247 بين المجموعات
 

0.008 
 0.437 350 153.109 داخل المجموعات 

 352 157.356 المجموع
الشفافية 

والوضوح في 
االتصال 
 اإلداري

 1.720 0.754 2 1.508 بين المجموعات
 

0.181 
 0.438 350 153.435 داخل المجموعات 

 352 154.943 المجموع 

االتصال 
اإلداري 

 التكنولوجي

 4.169 2.330 2 4.660 بين المجموعات
 

0.016 
 0.559 350 195.603 داخل المجموعات 

 352 200.262 المجموع 
اتصاالت 
العبلقات 
الشخصية 
 واالجتماعية

 1.124 0.651 2 1.302 بين المجموعات
 

0.326 
 0.579 350 202.760 داخل المجموعات 

 352 204.062 المجموع 

االتصال لمتغذية 
 الراجعة

 1.870 0.818 2 1.637 بين المجموعات
 

0.156 
 0.438 350 153.179 داخل المجموعات 

 352 154.816 المجموع 

 الدرجة الكمية
 3.254 1.084 2 2.167 بين المجموعات

 
0.040 
 0.333 350 116.576 داخل المجموعات 

 352 118.744 المجموع 
 
( وىي أقل من مستوى الداللة 0.040( ومستوى الداللة )3.254يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في درجة )لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاال

سنوات الخدمة، وكذلك لمجالي اتصاالت لميام العمل و االتصال لمتغير  تعزىفي محافظة بيت لحم 
 اإلداري التكنولوجي. وبذلك تم رفض الفرضية الثالثة. 

 لبيان اتجاه الفروق وىي كمايمي:  (LSDوتم فحص نتائج اختبار )
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( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة LSD(: نتائج اختبار )12.4الجدول )
 حسب متغير سنوات الخدمة

  المتغيرات المجال
الفروق في 

 المتوسطات
 مستوى الداللة

اتصاالت لميام 
 العمل

 0.265 0.11606 اتسنو  10-5من  سنوات 5-1من 
 0.003 *0.26498 سنة فأكثر 11

 0.265 0.11606- سنوات 5-1من  سنوات 10-6من 
 0.088 0.14892 سنة فأكثر 11

 0.003 *0.26498- سنوات 5-1من  سنة فأكثر 11
 0.088 0.14892- سنوات 10-6من 

االتصال 
اإلداري 

 التكنولوجي

 0.388 0.10166 سنوات 10-6من  سنوات 5-1من 
 0.007 *0.27206 سنة فأكثر 11

 0.388 0.10166- سنوات 5-1من  سنوات 10-6من 
 0.084 0.17040 سنة فأكثر 11

 0.007 *0.27206- سنوات 5-1من  سنة فأكثر 11
 0.084 0.17040- سنوات 10-6من 

 الدرجة الكمية

 0.305 0.09317 سنوات 10-6من  سنوات 5-1من 
 0.014 *0.19167 ة فأكثرسن 11

 0.305 0.09317- سنوات 5-1من  سنوات 10-6من 
 0.195 0.09850 سنة فأكثر 11

 0.014 *0.19167- سنوات 5-1من  سنة فأكثر 11
 0.195 0.09850- سنوات 10-6من 

 
 سنوات. 5-1سنة فأكثر لصالح من  11سنوات و 5-1وكانت الفروق بين من 

 ابعة: نتائج الفرضية الر 
في بين تقديرات الدراسة ( α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال

 " جية االشرافلمتغير  تعزىفي محافظة بيت لحم لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاال درجة
راسة عمى درجة تم فحص الفرضية الرابعة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الد

 . جية االشرافلمتغير  تعزىفي محافظة بيت لحم لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاال
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 ةاإلداري تاالتصااللدرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:13.4)جدول 
 جية االشرافمتغير ل تعزىفي محافظة بيت لحم لمديري المدارس  ةالفّعال

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان العمل المجال

 اتصاالت لميام العمل
 .780 3.70 244 مدرسة حكومة

 7800 3.64 20 مدرسة وكالة

 7800 3.75 89 مدرسة خاصة

الشفافية والوضوح في االتصال 
 اإلداري

 .780 3.67 244 مدرسة حكومة

 7800 3.61 20 مدرسة وكالة

 .780 3.77 89 مدرسة خاصة

 االتصال اإلداري التكنولوجي
 7800 3.27 244 مدرسة حكومة

 78.0 3.22 20 مدرسة وكالة

 7807 3.76 89 مدرسة خاصة

اتصاالت العبلقات الشخصية 
 واالجتماعية

 7800 3.54 244 مدرسة حكومة

 7800 3.78 20 مدرسة وكالة

 .7.7 3.53 89 مدرسة خاصة

 االتصال لمتغذية الراجعة
 7800 3.62 244 مدرسة حكومة

 7800 3.90 20 مدرسة وكالة

 7800 3.73 89 مدرسة خاصة

 الدرجة الكمية
 7807 3.56 244 مدرسة حكومة

 7800 3.63 20 مدرسة وكالة

 7800 3.71 89 مدرسة خاصة

 
لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تاالاالتص( وجود فروق ظاىرية في 13.4يبلحظ من الجدول رقم )
، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحميل التباين جية االشراف لمتغير تعزىفي محافظة بيت لحم 

 (:14.4( كما يظير في الجدول رقم )one way ANOVAاألحادي )
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 ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاالدرجة : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في (14.4)جدول
 جية االشراف لمتغير تعزىفي محافظة بيت لحم لمديري المدارس 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى الداللة

اتصاالت 
 لميام العمل

 0.116 2 0.232 بين المجموعات
0.258 
 

0.773 
 

 0.449 350 157.124 لمجموعاتداخل ا
 352 157.356 المجموع 

الشفافية 
والوضوح في 

االتصال 
 اإلداري

 0.379 2 0.758 بين المجموعات
0.860 
 

0.424 
 

 350 154.185 داخل المجموعات
0.441 
 

 المجموع
154.943 352 

االتصال 
اإلداري 

 التكنولوجي

 8.075 2 16.151 بين المجموعات
15.351 

 
0.000 
 

 0.526 350 184.112 داخل المجموعات
 352 200.262 المجموع 

اتصاالت 
العبلقات 
الشخصية 
 واالجتماعية

 0.560 2 1.121 بين المجموعات
0.966 
 

0.381 
 

 350 202.942 داخل المجموعات
0.580 
 

 المجموع
204.062 352 

االتصال 
 لمتغذية الراجعة

 0.994 2 1.988 تبين المجموعا
2.276 

 
0.104 
 

 0.437 350 152.828 داخل المجموعات
 352 154.816 المجموع 

 الدرجة الكمية
 0.742 2 1.484 بين المجموعات

2.215 
 

0.111 
 

 0.335 350 117.260 داخل المجموعات
 352 118.744 المجموع 

 
( وىي أكبر من مستوى الداللة 0.111وى الداللة )( ومست2.215يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية)

(α ≥ 0.05 أي أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في درجة )لمديري  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاال
، وكذلك لممجاالت ما عدا مجال جية االشرافلمتغير  تعزىفي محافظة بيت لحم المدارس 
 الفرضية الرابعة.  . وبذلك تم قبولةالتكنولوجي ةاإلداري تاالتصاال
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 لبيان اتجاه الفروق وىي كمايمي:  (LSDوتم فحص نتائج اختبار )

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة LSD(: نتائج اختبار )15.4الجدول )
 ةالتكنولوجي ةاإلداري تلمجال االتصاال جية االشراف تعزى لمتغير

 مستوى الداللة فروق في المتوسطاتال  المتغيرات

مدرسة 
 حكومة

 0.752 0.05344 مدرسة وكالة
 0.000 *0.48774- مدرسة خاصة

 مدرسة وكالة
 0.752 0.05344- مدرسة حكومة
 0.003 *0.54118- مدرسة خاصة

مدرسة 
 خاصة

 0.000 *0.48774 مدرسة حكومة
 0.003 *0.54118 مدرسة وكالة

 لخاصة والحكومة لصالح الخاصة، وبين الخاصة والوكالة لصالح الخاصة.وكانت الفروق بين ا

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:   3.2.4
 ما درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم؟ 
رية الستجابات لئلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا

درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس  أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة التي تعبر عن
 . محافظة بيت لحم من وجية نظرىم

درجة السموك  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت18.4جدول )
 ن في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىماإلبداعي لممعممي

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت الرقم

 عالية 0.56 4.02 القدرة عمى توليد أفكار جديدة 1
 عالية 0.61 4.02 القدرة عمى التحدي والمجازفة 4
 عالية 0.58 3.97 القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية لممشكبلت 2
 عالية 0.55 3.88 درة عمى تنفيذ األفكارالق 3

 0.53 0.52 3.97 الدرجة الكمية
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يبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
أن  درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىمعينة الدراسة عمى 

درجة السموك ( وىذا يدل عمى أن 0.52( وانحراف معياري )3.97سط الحسابي لمدرجة الكمية)المتو 
جاء بدرجة عالية. ولقد حصل  اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم

(، ويميو مجال القدرة 4.02مجال القدرة عمى توليد أفكار جديدة عمى أعمى متوسط حسابي ومقداره )
التحدي والمجازفة، يميو مجال القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية لممشكبلت، ويميو مجال القدرة عمى 

 عمى تنفيذ األفكار.
وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 . جديدة مجال القدرة عمى توليد أفكار فقرات االستبانة التي تعبر عن

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال القدرة عمى توليد 19.4جدول )
 أفكار جديدة

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 عالية 7800 4.16 أشجع طبلبي عمى اإلبداع والتميز. 5
 عالية 7800 4.12 سابقة في تطوير وتوليد طرق جديدة.أستفيد من تجاربي ال 10
 عالية 7807 4.11 أستفيد من تجارب اآلخرين في توليد أفكار جديدة. 6

أسعى دائمًا إلى االطبلع عمى األفكار والمقترحات التي قد تزيد  11
 من نجاح العممية التعميمية. 

 عالية 7800 4.11

 عالية .780 4.10 عمل جديدة ومبتكرة.لدي رغبة دائمة في تجريب أساليب  7
 عالية 7800 4.06 أتقبل النقد لتصحيح األفكار الجديدة. 8
 عالية 7800 3.98 أطرح أفكاري الجديدة حينما تصبح ناضجة.  1
 عالية 7800 3.97 استخدم األساليب الجديدة بشكل مستمر. 4
 عالية 7800 3.95 أشجع زمبلئي عمى طرح أفكار جديدة. 2
 عالية .780 3.95 لدي القدرة عمى توليد أفكار جديدة. 3
 عالية ..78 3.75 أشارك في لجان وضع الخطط المستقبمية. 9

 0.56 0.56 4.02 الدرجة الكمية
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يبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( 4.02قدرة عمى توليد أفكار جديدة أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)عينة الدراسة عمى مجال ال

 ( وىذا يدل عمى أن مجال القدرة عمى توليد أفكار جديدة جاء بدرجة عالية.0.56وانحراف معياري )
( أن جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. وحصمت الفقرة " 19.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

(، ويمييا فقرة " أستفيد من 4.16ى اإلبداع والتميز " عمى أعمى متوسط حسابي )أشجع طبلبي عم
(. وحصمت الفقرة " أشارك في 4.12تجاربي السابقة في تطوير وتوليد طرق جديدة " بمتوسط حسابي )

(، يمييا الفقرة " لدي القدرة عمى توليد 3.75لجان وضع الخطط المستقبمية " عمى أقل متوسط حسابي )
 (.3.95ار جديدة " والفقرة " أشجع زمبلئي عمى طرح أفكار جديدة " بمتوسط حسابي )أفك

وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 
  مجال القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية لممشكبلت. فقرات االستبانة التي تعبر عن

القدرة عمى اقتراح (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 20.4جدول )
 حمول إبداعية لممشكالت

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 عالية 7807 4.02 أنجح في تقديم أفكار ذات أىمية حينما تتاح لي الفرصة. 11
 عالية 7800 4.01 من أفكار الزمبلء و/أو الطمبة في بناء أفكار إبداعية لممشكبلت التعميمية.أستفيد  5
 عالية .780 4.00 أنظر إلى المشكمة من جوانب متعددة لفيم أبعادىا. 2
 عالية 7800 3.99 أتواصل مع ذوي األفكار الجديدة والمقترحات الجيدة لبناء أفكار غير تقميدية. 6

مية مياراتي في االستنتاج واالستقراء لتطوير قدرتي عمى تحميل الميام أىتم بتن 7
 عالية 7800 3.99 والمشكبلت.

أسعى دائمًا لممشاركة في حل المشكبلت التي تعيق إنجاز األعمال الفردية أو  9
 عالية 7800 3.99 الجماعية.

 عالية 7800 3.97 لدي القدرة عمى تحميل األحداث واستنتاج آثارىا المنطقية. 4
 عالية .780 3.96 أبدي استعدادًا لممشاركة في دورات تنمية ميارات التفكير اإلبداعي واالبتكاري. 10
 عالية 7800 3.94 أستطيع تحديد أسباب المشكمة عند حدوثيا. 3
 عالية 78.0 3.93 أحاول الخروج عن المألوف في عممي. 8
 عالية 7800 3.89 و المسيرة التعميمية.أقدم حمواًل مبتكرة لممشكبلت التي تواج 1

 0.58 0.58 3.97 الدرجة الكمية
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يبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
عينة الدراسة عمى مجال القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية لممشكبلت أن المتوسط الحسابي لمدرجة 

( وىذا يدل عمى أن مجال القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية 0.58( وانحراف معياري )3.97الكمية)
 لممشكبلت جاءت بدرجة عالية.

( أن جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. وحصمت الفقرة " 20.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )
(، ويمييا 4.02متوسط حسابي ) أنجح في تقديم أفكار ذات أىمية حينما تتاح لي الفرصة " عمى أعمى

فقرة " أستفيد من أفكار الزمبلء و/أو الطمبة في بناء أفكار إبداعية لممشكبلت التعميمية " بمتوسط 
(. وحصمت الفقرة " أقدم حمواًل مبتكرة لممشكبلت التي تواجو المسيرة التعميمية " عمى 4.01حسابي )

ل الخروج عن المألوف في عممي "  بمتوسط حسابي (، يمييا الفقرة " أحاو 3.89أقل متوسط حسابي )
(3.93.) 

وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 
 . مجال القدرة عمى تنفيذ األفكار فقرات االستبانة التي تعبر عن

مجال القدرة عمى تنفيذ ارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي21.4جدول )
 األفكار

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 عالية 7800 4.05 أنظم أفكاري جيدًا قبل البدء بتنفيذ األفكار الجديدة. 4
 عالية 7.07 3.99 أستفيد من المعمومات المتوفرة في اتخاذ القرارات اليامة. 8
 عالية 7800 3.93 أستعين بالزمبلء لتنفيذ األفكار الجديدة عمى أكمل وجو. 3
 عالية 7800 3.92 لدي القدرة عمى اختبار األفكار الجديدة. 2
 عالية 7800 3.90 أضع وقت محدد لنياية تنفيذ األفكار. 5

 ليةعا 7800 3.86 أضع خطط مرنة وقابمة لمتعديل عند تنفيذ األفكار. 10
 عالية 7807 3.86 أعمل عمى نجاح األفكار حتى لو لم أكن ضمن فريق العمل. 11
 عالية 7800 3.83 أسعى إلقناع المسؤولين بتنفيذ األفكار الجديدة. 6
 عالية 7800 3.77 أساىم في تطبيق األفكار الجديدة بغض النظر عن المخاطر. 1
 عالية .780 3.77 ر الجديدة.أسعى ألكون المبادر األول في تنفيذ األفكا 7
 عالية 7800 3.73 أشكل فرق عمل من الطمبة و/ أو الزمبلء لتنفيذ األفكار بنجاح. 9

 0.55 0.55 3.88 الدرجة الكمية
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يبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( وانحراف 3.88ة عمى تنفيذ األفكار أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)عينة الدراسة عمى مجال القدر 

 ( وىذا يدل عمى أن مجال القدرة عمى تنفيذ األفكار جاء بدرجة عالية.0.55معياري )
( أن جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. وحصمت الفقرة " 21.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

(، ويمييا فقرة " 4.05بدء بتنفيذ األفكار الجديدة " عمى أعمى متوسط حسابي )أنظم أفكاري جيدًا قبل ال
(. وحصمت الفقرة " 3.99أستفيد من المعمومات المتوفرة في اتخاذ القرارات اليامة " بمتوسط حسابي )

(، 3.73أشكل فرق عمل من الطمبة و/ أو الزمبلء لتنفيذ األفكار بنجاح " عمى أقل متوسط حسابي )
ا الفقرة " أسعى ألكون المبادر األول في تنفيذ األفكار الجديدة " والفقرة " أساىم في تطبيق األفكار يميي

 (.3.77الجديدة بغض النظر عن المخاطر " بمتوسط حسابي )
وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

  .القدرة عمى التحدي والمجازفةمجال  ة التي تعبر عنفقرات االستبان

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال القدرة عمى 22.4جدول )
 التحدي والمجازفة

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية .780 4.15 أعبر عن أفكاري وآرائي دون تردد. 1
 عالية 7800 4.11 أعتمد عمى نفسي دائما لمقيام بالميام الصعبة. 11
 عالية 7800 4.10 أرفض األفكار الخاطئة رغم شيوعيا بين الزمبلء. 7
 عالية 7800 4.09 أثق بقدرتي عمى تنفيذ أفكاري رغم صعوبتيا. 2
 عالية .780 4.02 أستمتع في  إتمام الميام  المكمف بيا . 4
 عالية 7800 4.01 أتحمل مسؤولية نتائج األفكار الجديدة. 8

 عالية 7800 4.01 أمتمك المقدرة عمى اتخاذ القرار في الوقت المناسب. 10
 عالية .780 4.00 أمتمك الشجاعة لمقيام بميام صعبة تتحدى قدراتي. 5
 عالية .7.8 3.93 أرغب في االنتماء إلى فرق عمل مواجية الميام الصعبة. 9
 عالية 78.0 3.92 أقبل المنافسة في المسابقات المحمية والخارجية. 6
 عالية 78.7 3.89 ُتشكل المجازفة لدي متعة في العمل. 3

 0.61 0.61 4.02 الدرجة الكمية
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يبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( 4.02الدراسة عمى مجال القدرة عمى التحدي والمجازفة أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية) عينة

( وىذا يدل عمى أن مجال القدرة عمى التحدي والمجازفة جاءت بدرجة 0.606وانحراف معياري )
 عالية.

فقرة " ( أن جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. وحصمت ال22.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )
(، ويمييا فقرة " أعتمد عمى 4.15أعبر عن أفكاري وآرائي دون تردد " عمى أعمى متوسط حسابي )

(. وحصمت الفقرة " ُتشكل المجازفة لدي 4.11نفسي دائما لمقيام بالميام الصعبة " بمتوسط حسابي )
في المسابقات (، يمييا الفقرة " أقبل المنافسة 3.89متعة في العمل " عمى أقل متوسط حسابي )

 (.3.92المحمية والخارجية "  بمتوسط حسابي )
 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:   4.2.4

ىل تختمف درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم 
 ؟ (جية االشرافالجنس، المؤىل العممي، سنوات الخدمة، )متغيرات  باختالف

 

 ذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:ولالجابة عن ى
( α ≥ 0.05) : "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةالخامسة نتائج الفرضية 

عزى لمتغير يفي درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم 
 الجنس"

 
ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة تم فحص الفرضية األولى بحساب نتائج اختبار "

الدراسة في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم حسب 
 لمتغير الجنس. 
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(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في 23.4جدول )
 الجنس يعزى لمتغيرافظة بيت لحم من وجية نظرىم مدارس مح

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة "tقيمة" المعياري

القدرة عمى توليد أفكار 
 جديدة

 7800 3.99 120 ذكر

0.688 0.492 
 7800 4.04 233 أنثى

القدرة عمى اقتراح حمول 
 إبداعية لممشكبلت

 7807 3.97 120 ذكر

0.117 0.907 
 7807 3.98 233 أنثى

القدرة عمى تنفيذ 
 األفكار

 7800 3.85 120 ذكر

0.591 0.555 
 7800 3.89 233 أنثى

القدرة عمى التحدي 
 والمجازفة

 7800 4.00 120 ذكر

0.407 0.684 
 7800 4.03 233 أنثى

 الدرجة الكمية
 7800 3.95 120 ذكر

0.488 0.626 
 7800 3.98 233 أنثى

(، أي 0.626(، ومستوى الداللة )0.488يتبين من خبلل الجدول السابق أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
أنو ال توجد فروق في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم 

 . تعزى لمتغير الجنس، وكذلك لممجاالت. وبذلك تم قبول الفرضية األولى
 

 :  السادسة نتائج الفرضية 
( في درجة السموك اإلبداعي α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال

 لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير المؤىل العممي "
ينة الدراسة عمى درجة تم فحص الفرضية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد ع

السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير المؤىل 
 العممي. 
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لدرجة السموك اإلبداعي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:24.4)جدول 
 وجية نظرىم يعزى لمتغير المؤىل العمميلممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من 

 االنحراف المعياري 3.78 العدد المؤىل العممي المجال

 القدرة عمى توليد أفكار جديدة
 7800 4.03 39 دبموم

 7800 4.20 276 بكالوريوس

 7800 3.88 38 ماجستير فأعمى

القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية 
 لممشكبلت

 7800 3.98 39 دبموم

 .780 4.05 276 لوريوسبكا

 7800 3.70 38 ماجستير فأعمى

 القدرة عمى تنفيذ األفكار
 7800 3.88 39 دبموم

 7800 4.00 276 بكالوريوس

 7800 3.94 38 ماجستير فأعمى

 القدرة عمى التحدي والمجازفة
 7800 4.03 39 دبموم

 7800 4.04 276 بكالوريوس

 7800 3.82 38 ماجستير فأعمى

 درجة الكميةال
 7800 3.98 39 دبموم

 7800 4.07 276 بكالوريوس

 7800  38 ماجستير فأعمى

( وجود فروق ظاىرية في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس 24.4يبلحظ من الجدول رقم )
 محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير المؤىل العممي، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام

 (:25.4( كما يظير في الجدول رقم )one way ANOVAتحميل التباين األحادي )
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: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في (25.4)جدول
 مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير المؤىل العممي

 نمصدر التباي المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

القدرة عمى 
توليد أفكار 

 جديدة

 1.776 2 3.552 بين المجموعات
5.753 

 
0.003 
 

 0.309 350 108.031 داخل المجموعات
 352 111.583 المجموع 

القدرة عمى 
اقتراح حمول 

إبداعية 
 لممشكبلت

 0.281 2 0.562 المجموعات بين
0.840 
 

0.433 
 

 350 117.135 داخل المجموعات
0.335 
 352 117.697 المجموع 

القدرة عمى 
 تنفيذ األفكار

 0.936 2 1.872 بين المجموعات
3.141 

 
0.044 
 

 0.298 350 104.294 داخل المجموعات
 352 106.166 المجموع 

القدرة عمى 
التحدي 

 جازفةوالم

 0.154 2 0.307 بين المجموعات
0.415 
 

0.660 
 

 0.370 350 129.361 داخل المجموعات
 352 129.668 المجموع 

 الدرجة الكمية
 0.633 2 1.266 بين المجموعات

2.310 
 

0.101 
 

 0.274 350 95.945 داخل المجموعات
 352 97.212 المجموع 

 
( وىي أكبر من مستوى الداللة 0.101( ومستوى الداللة )2.310لكمية)يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة ا 
(α ≥ 0.05 أي أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس )

محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير المؤىل العممي، وكذلك لممجاالت ما عدا مجالي 
جديدة و القدرة عمى تنفيذ األفكار. وبذلك تم قبول الفرضية الثانية. وتم فحص القدرة عمى توليد أفكار 

 لبيان اتجاه الفروق وىي كمايمي:  (LSDنتائج اختبار )
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( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة LSD(: نتائج اختبار )26.4الجدول )
 المؤىل العممي يعزى لمتغير

  المتغيرات مجاالتال
الفروق في 

 المتوسطات
 مستوى الداللة

القدرة عمى توليد أفكار 
 جديدة

 دبموم
 0.007 *0.25836- بكالوريوس

 0.001 *0.41995- ماجستير فأعمى

 بكالوريوس
 0.007 *0.25836 دبموم

 0.094 0.16159- ماجستير فأعمى
ماجستير 

 فأعمى
 0.001 *0.41995 دبموم
 0.094 0.16159 وريوسبكال

 القدرة عمى تنفيذ األفكار

 دبموم
 0.047 *0.18643- بكالوريوس

 0.015 *0.30542- ماجستير فأعمى

 بكالوريوس
 0.047 *0.18643 دبموم

 0.209 0.11899- ماجستير فأعمى
ماجستير 

 فأعمى
 0.015 *0.30542 دبموم

 0.209 0.11899 بكالوريوس

 
ين الماجستير فأعمى والدبموم لصالح الماجستير فأعمى، وبين البكالوريوس والدبموم وكانت الفروق ب

 لصالح البكالوريوس.
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 : السابعةنتائج الفرضية
( في درجة السموك اإلبداعي α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال

 زى لمتغير سنوات الخدمة "لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يع
تم فحص الفرضية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى درجة 
السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير سنوات 

 الخدمة. 

لدرجة السموك اإلبداعي  الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (:27.4)جدول 
 لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير سنوات الخدمة

 العدد سنوات الخدمة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القدرة عمى توليد أفكار جديدة
 7807 4.04 79 سنوات 5-1من 

 7800 4.13 83 سنوات 10-6من 

 .780 3.97 191 سنة فأكثر 11

 القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية لممشكبلت
 7800 4.00 79 سنوات 5-1من 

 7800 4.05 83 سنوات 10-6من 

 7800 3.93 191 سنة فأكثر 11

 القدرة عمى تنفيذ األفكار
 .780 3.90 79 سنوات 5-1من 

 7800 3.93 83 سنوات 10-6من 

 7807 3.84 191 أكثرسنة ف 11

 القدرة عمى التحدي والمجازفة
 .780 3.96 79 سنوات 5-1من 

 7800 4.04 83 سنوات 10-6من 

 7800 4.04 191 سنة فأكثر 11

 الدرجة الكمية
 7800 3.98 79 سنوات 5-1من 

 .780 4.04 83 سنوات 10-6من 

 7800 3.94 191 سنة فأكثر 11
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( وجود فروق ظاىرية في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس 27.4يبلحظ من الجدول رقم )
محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير سنوات الخدمة، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام 

 (:28.4( كما يظير في الجدول رقم )one way ANOVAتحميل التباين األحادي )

ن األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في : نتائج اختبار تحميل التباي(28.4)جدول
 مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير سنوات الخدمة

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط المربعات
 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

القدرة عمى توليد 
 أفكار جديدة

 0.758 2 1.516 المجموعات بين
2.410 

 
0.091 
 

داخل 
 المجموعات

110.067 350 0.314 
 

 352 111.583 المجموع
القدرة عمى 
اقتراح حمول 

إبداعية 
 لممشكبلت

 0.421 2 0.841 بين المجموعات
1.260 

 
0.285 
 

داخل 
 المجموعات

116.856 350 0.334 
 

 352 117.697 المجموع

عمى تنفيذ القدرة 
 األفكار

 0.251 2 0.502 بين المجموعات
0.831 
 

0.436 
 

داخل 
 المجموعات

105.664 350 0.302 
 

 352 106.166 المجموع

القدرة عمى 
التحدي 
 والمجازفة

 0.161 2 0.322 بين المجموعات
0.436 
 

0.647 
 

داخل 
 المجموعات

129.346 350 0.370 
 

 352 129.668 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.240 2 0.479 بين المجموعات
0.867 
 

0.421 
 

داخل 
 المجموعات

96.732 350 0.276 
 

 352 97.212 المجموع

 
( وىي أكبر من مستوى الداللة 0.421( ومستوى الداللة )0.867يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أي أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في ) درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس
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محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير سنوات الخدمة، وكذلك لممجاالت. وبذلك تم قبول 
 الفرضية الثالثة. 

 
 :  الثامنة نتائج الفرضية

( في درجة السموك اإلبداعي α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال
 " جية االشرافعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير لمم

تم فحص الفرضية الرابعة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى درجة 
جية السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير 

 . االشراف

لدرجة السموك اإلبداعي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:29.4)جدول 
 جية االشرافلممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان العمل المجال

 القدرة عمى توليد أفكار جديدة

 7800 3.98 244 سة حكومةمدر 

 7800 3.93 20 مدرسة وكالة

 .780 4.16 89 مدرسة خاصة

القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية 
 لممشكبلت

 7800 3.92 244 مدرسة حكومة

 7800 3.98 20 مدرسة وكالة

 7800 4.12 89 مدرسة خاصة

 القدرة عمى تنفيذ األفكار

 7800 3.84 244 مدرسة حكومة

 7800 3.82 20 وكالةمدرسة 

 7800 3.98 89 مدرسة خاصة

 القدرة عمى التحدي والمجازفة

 7800 3.96 244 مدرسة حكومة

 7800 3.87 20 مدرسة وكالة

 .780 4.23 89 مدرسة خاصة

 الدرجة الكمية

 7800 3.92 244 مدرسة حكومة

 .780 3.90 20 مدرسة وكالة

 7800 4.12 89 مدرسة خاصة
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( وجود فروق ظاىرية في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس 29.4ن الجدول رقم )يبلحظ م
، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام جية االشرافمحافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير 

 (:30.4( كما يظير في الجدول رقم )one way ANOVAتحميل التباين األحادي )

ار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في : نتائج اختب(30.4)جدول
 جية االشرافمدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى الداللة

القدرة عمى توليد 
 فكار جديدةأ

 1.204 2 2.409 بين المجموعات
3.861 

 
0.022 
 

 0.312 350 109.174 داخل المجموعات
 352 111.583 المجموع 

القدرة عمى 
اقتراح حمول 

إبداعية 
 لممشكبلت

 1.341 2 2.682 بين المجموعات
4.080 

 
0.018 
 

 350 115.015 داخل المجموعات
0.329 
 352 117.697 المجموع 

القدرة عمى تنفيذ 
 األفكار

 0.659 2 1.318 بين المجموعات
2.200 

 
0.112 
 

 0.300 350 104.848 داخل المجموعات
 352 106.166 المجموع 

القدرة عمى 
التحدي 
 والمجازفة

 2.719 2 5.439 بين المجموعات
7.661 

 
0.001 
 

 0.355 350 124.230 داخل المجموعات
 352 129.668 المجموع 

 الدرجة الكمية
 1.369 2 2.737 بين المجموعات

5.071 
 

0.007 
 

 0.270 350 94.474 داخل المجموعات
 352 97.212 المجموع 

 
( وىي أقل من مستوى الداللة 0.007( ومستوى الداللة )5.071يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05أي أنو توجد فروق دالة إح ) صائيًا في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس

، وكذلك لممجاالت ما عدا مجال القدرة جية االشرافمحافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير 
لبيان اتجاه   (LSDعمى تنفيذ األفكار. وبذلك تم رفض الفرضية الرابعة. وتم فحص نتائج اختبار )

 الفروق وىي كمايمي:
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( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة LSD(: نتائج اختبار )31.4الجدول )
 جية االشرافحسب متغير 

 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات  المتغيرات المجاالت

القدرة عمى توليد 
 أفكار جديدة

 مدرسة حكومة
 0.714 0.04769 مدرسة وكالة
 0.008 *0.18495- مدرسة خاصة

 مدرسة وكالة
 0.714 0.04769- مدرسة حكومة
 0.093 0.23264- مدرسة خاصة

 مدرسة خاصة
 0.008 *0.18495 مدرسة حكومة
 0.093 0.23264 مدرسة وكالة

القدرة عمى اقتراح 
حمول إبداعية 

 لممشكبلت

 مدرسة خاصة
 0.661 0.05849- مدرسة حكومة
 0.005 *0.20277- مدرسة وكالة

 مدرسة حكومة
 0.661 0.05849 مدرسة وكالة
 0.310 0.14428- مدرسة خاصة

 مدرسة وكالة
 0.005 *0.20277 مدرسة حكومة
 0.310 0.14428 مدرسة خاصة

القدرة عمى التحدي 
 والمجازفة

 مدرسة خاصة
 0.550 0.08294 مدرسة حكومة
 0.000 *0.27621- مدرسة وكالة

 مدرسة حكومة
 0.550 0.08294- سة وكالةمدر 

 0.015 *0.35914- مدرسة خاصة

 مدرسة وكالة
 0.000 *0.27621 مدرسة حكومة
 0.015 *0.35914 مدرسة خاصة

 الدرجة الكمية

 مدرسة خاصة
 0.851 0.02276 مدرسة حكومة
 0.002 *0.20072- مدرسة وكالة

 مدرسة حكومة
 0.851 0.02276- مدرسة وكالة

 0.083 0.22348- خاصة مدرسة

 مدرسة وكالة
 0.002 *0.20072 مدرسة حكومة
 0.083 0.22348 مدرسة خاصة

 
 .الخاصة وكانت الفروق بين الوكالة والخاصة لصالح 



100 
 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس:   5.2.4
 ودرجة بيت لحم محافظةلمديري المدارس في  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاالدرجة ىل توجد عبلقة بين 

  ؟ىمالسموك اإلبداعي لممعممين من وجية نظر 

 :التاسعةولبلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضية 
ىل توجد عبلقة بين ( بين α ≥ 0.05) توجد عبلقة ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

بداعي لممعممين في مدارس السموك اإل درجةو لمديري المدارس   ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاالدرجة 
 " ىممحافظة بيت لحم من وجية نظر 

درجة ىل توجد عبلقة بين تم فحص الفرضية بحساب معامل ارتباط بيرسون والداللة االحصائية بين 
السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة  درجةو لمديري المدارس   ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاال

ىمبيت لحم من وجية نظر 
لمديري  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاالبٌن  للعالقة لدرجة (: معامل ارتباط بٌرسون والداللة االحصائٌة .234جدول )

 .ىمالسموك اإلبداعي لممعممين من وجية نظر  درجةو  في محافظة بيت لحمالمدارس 

 مستوى الداللة معامل بيرسون المتغيرات
 0 .0 0.46 اعي السموك االبد ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاال

 
(، ومستوى الداللة 0.46يتبين من خبلل الجدول السابق أن قيمة معامل ارتباط بيرسون لمدرجة الكمية )

( α ≥ 0.05) ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة متوسطة  (، أي أنو توجد عبلقة طردية0.0)
السموك بدرجة  اوعبلقتيفظة بيت لحم محافي  لمديري المدارس   ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاالدرجة بين 

ذلك  تزاد ةالفعال ةاإلداري تدرجة االتصاال، أي أنو كمما زادت  ىممن وجية نظر االبداعي لممعممين 
 ، والعكس صحيح.السموك االبداعيمن درجة 
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 الفصل الخامس 
_______________________________________________________________________

 توصيات مناقشة نتائج الّدراسة وال
 

 المقدمة 1.5
االتصاالت اإلدارية التي ىدفت إلى  ،تناول ىذا الفصل مناقشة النتائج التي توصمت إلييا الّدراسة

، في محافظة بيت لحم وعبلقتيا بالسموك اإلبداعي لممعممين من وجية نظرىملمديري المدارس الفعَّالة 
 وكذالك الخروج بمجموعة من الّتوصيات.

 

   تائجمناقشة الن 2.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدرّاسة : 1.1.5
 مناقشة النتائج:

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 1.1.5
 ؟محافظة بيت لحم  في لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تما درجة االتصاال 

( والوزن النسبي 3.60بمغ ) ةالفّعال ةاإلداري توتبين أن المتوسط الحسابي لجميع مجاالت االتصاال
( وىي نسبة متوسطة، حيث حصل مجال اتصاالت ميام العمل عمى المرتبة األولى 72 %بمغ )

%(، وفي المرتبة الثانية جاء مجال الشفافية والوضوح في  74.2( وبوزن نسبي بمغ )3.71بمتوسط )
 تاالتصاال %(، وجاء مجال 73.8( وبوزن نسبي بمغ )3.69بمتوسط ) الفّعالاالتصال اإلداري 

%(، وفي المرتبة الرابعة  73.2( وبوزن نسبي بمغ )3.66لمتغذية الراجعة في المرتبة الثالثة بمتوسط )
 71.2( وبوزن نسبي بمغ )3.56جاء مجال اتصاالت العبلقات الشخصية واالجتماعية بمتوسط )

( 3.39بمتوسط ) ةتكنولوجيال ةالفّعال ةاإلداري ت%(، وأخيرًا جاء في المرتبة الخامسة مجال االتصاال
 %(. 67.8وبوزن نسبي بمغ )
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ت ميام العمل، وجاءت بدرجة وُتظير النتائج أن أكثر االتصاالت بين المدراء والمعممين ىي اتصاال
أفراد عينة الدراسة. وىذا ُيشير إلى أن االتصاالت اإلدارية في مدارس بيت لحم تتسم  بينمتوسطة 

العمل فيما يتعمق بالعممية التدريسية. وتمتعت دة وىي ميام ذات ميام محداتصاالت  بكونيا
بالشفافية والوضوح من وجية نظر المعممين والمعممات، حيث جاءت بدرجة  صاالت اإلداريةاالت

 .عالية

لمتغذية الراجعة، وىذا ُيشير إلى أن االتصاالت اإلدارية  تمجال االتصاال فية وجاءت بدرجة متوسط
كان ترتكز بدرجة متوسطة عمى تقديم التغذية الراجعة لممعممين والمعممات فيما في محافظة بيت لحم 

يتعمق بإجراءات العمل وتحديد نقاط الضعف في العمل وعبلجيا لتطوير األداء. ومن ثم مجال 
اتصاالت العبلقات الشخصية واالجتماعية في المرتبة الرابعة بدرجة متوسطة كذلك، وىذا ُيظير أن 

بلقات الشخصية واالجتماعية تأتي في األىمية بعد اتصاالت العمل والتغذية الراجعة. اتصاالت الع
يا ضة، وىذا يعني أنوأخيرًا جاءت موافقة أفراد العينة عمى وجود اتصاالت إدارية إلكترونية بدرجة منخف

ولدى وعدم توفر وسائل وبرامج الكترونية في المدارس  ةاإللكتروني تتفتقر إلى عناصر االتصاال
 .المدراء

بكون اتصاالت العمل ىي الميمة في طبيعة العبلقة بين المدير والزمبلء، وتعزو الباحثة ىذه النتيجة 
كون اليدف االساسي من ىذه العبلقة ىو القيام بميام التعميم، لذلك تكثر االتصاالت ذات العبلقة بيذا 

ل الصحيح يحتاج المدير كمشرف مقيم إلى العممية التعميمية بالشكالمجال، ومن اجل ضمان استمرارية 
يمد المعممين بالتغذية الراجعة فيما يتعمق بالميام التي قاموا بتنفيذىا، سواء كان التقييم سمبي او  انْ 

ويحتاج عادة افراد الييئة التدريسية إلى التواصل االجتماعي والشخصي في المناسبات او ايجابي، 
ىناك خاجة لتطويره  ع من االتصال متوسط، ال يعني انعدامو انماخارج اوقات العمل، وكون ىذا النو 

فيذا النوع من االتصال عادة ما تفتقر  أما فيما يتعمق باالتصاالت االلكترونية،وتعزيزه بدرجة اكبر، 
اليو اغمب المدارس الفمسطينية كون ىذا االحتياج ضروري ويحتاج إلى تعزيز في المدارس الفمسطينية، 

( التي كشفت عن أن وسائل ,Byrne, LeMay 2006جة الحالية مع نتيجة دراسة )يتتفق النتو 
مثل جريدة الشركة وأخيرًا وسائل االتصال االتصال لميام العمل كانت أواًل ثم وسائل االتصال المعمقة 

 .(Gunbayi, 2007بالبريد الكتروني. ودراسة )
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( والتي أظيرت أن اتصاالت ميام العمل لم 2016وتختمف النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة القطاونة )
االتصاالت الشخصية كانت ضمن اىتمام عينة  تكن في أول اىتمام عينة الدراسة، فيما اتفقت في أنّ 

 الدراسة في الترتيب الرابع.

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: 2.1.5
لمديري  ةالفّعال ةاإلداري تاالتصاالىل تختمف درجة  .الثانيوتستعرض الباحثة مناقشة السؤال 

جية لعممي، سنوات الخدمة، الجنس، المؤىل ا)متغيرات باخبلففي محافظة بيت لحم المدارس 
  ؟(االشراف

( في α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة: االولىالفرضية نتائج 
 .في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الجنس ارس لمديري المد ةالفّعال ةاإلداري تدرجة االتصاال

 لمديري المدارس ةالفعال ةاالداري تدرجة االتصاالاظيرت نتائج االجابة عمى ىذا السؤال أن 
ال يختمف باختبلف متغير الجنس، حيث ال توجد فروق في اراء المبحوثين تبعا ليذا المتغير، وىذا 

 .ةاالداري تتجاه االتصاال واحدةيعني ان الذكور واالناث لدييم رؤية 

ويعود ذلك كما ترى الباحثة الى ان مستوى االتصاالت ال تتأثر بالمعممين والمعممات، كونيا 
واضح، االىتمام بالعمل التعميمي من اجل الحصول عمى نتائج افضل، ثم التغذية تسير ضمن تسمسل 

ة في مراتب اخرى، بعد االنتياء من الراجعو لما تم تقديمو، وتكون االتصاالت الشخصية او االجتماعي
الدوام المدرسي، وكون ىذا التسمسل ىو اجراء قانون متبع في مؤسسات التعميم الفمسطيني، فمن يكون 

 ىناك اختبلف باختبلف الجنس. 

( α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الثانيةنتائج 
المؤىل في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير  لمديري المدارس  ةالفّعال ةدارياإل تفي درجة االتصاال

 .العممي

وتعزو  بينيم، ةفعال تالمعممين فيما يتعمق بوجود اتصاال مستوى المؤىل العممي وجد فروق بينال ت
الى ان المستوى العممي لجميع المعممين متقارب، وىذا ادى الى تعزيز فرص التواصل بينيم  الباحثة

، وىذا ولد ي القرار من قبل مدير المدرسةف ن قبل االدارة المدرسية، واشراكيمواالستشارة االدارية م
 عبلقة تكاممية أدت الى العمل كفريق من قبل المعممين واالدارة المدرسية. 
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( ودراسة جاد اهلل 2016( ودراسة عبيدة )2005مع نتيجة دراسة الزعبي والعزب ) ىذه النتيجة وتتفق
 ( 2012تختمف مع دراسة عياصرة )( 2016)

 

ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى  :التي تنص عمى: ةالفرضية الثالثنتائج 
في محافظة بيت لحم  لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تدرجة االتصاال( في α ≥ 0.05) الداللة
 . سنوات الخدمة لمتغيريعزى 

جاءت  ةالتكنولوجي توالميام واالتصاال تلخدمة تبين ان مستوى االتصاالسنوات اأما بالنسبة لمتغير 
المعممين ورغيتيم بالعمل  بدرجة اكبر لدى ذوي الخبرة القميمة، وىذا يعود حسب رأي الباحثة الى نشاط

العمل البلمنيجي  ن، وىذا يساعدىم عمى االندماج ووالرغبة فيفي السنوات االولى من التعيي
خبرات االخرين من االستفادة من ع االخرين وتكوين العبلقات، كذلك حاجتيم الى م تواالتصاال
، ةالتكنولوجي ت، كذلك عمى مستوى االتصاالوالمدراء من خبلل اتصاليم المباشر والمستمر المعممين 

، في دراستيم الجامعية وتعمموا ذلكحيث لدييم الخبرة في التعامل مع التكنولوجيا كونيم خريجين جدد، 
والذين ليم  مىالدى المعممين القد دراسةسنوات عميم التكنولوجي موجود في في حين لم يكن ىذا الت

 (، 2015( ودراسة صالح )2016القطاونة )، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة في التدريس سنوات

ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى  :التي تنص عمى:الرابعة الفرضية نتائج 
في محافظة بيت لحم  لمديري المدارس  ة الفّعال ةاإلداري تاالتصاال( في درجة α ≥ 0.05) لةالدال

 .جية االشراف يعزى لمتغير

لدى المدارس الخاصة اعمى من غيرىا، وتعزو  ت االداريةفقد تبين ان مستوى االتصاال
خيتارىم من قبل يتم ا ،الباحثة ذلك الى ان المدارس الخاصة تركز عمى فريق عمل من قبل المعممين

الحكومة وىذا يشجع بشكل اكبر عمى العمل ضمن الفريق، في حين ان مدارس االدارة المدرسية، 
بين المعممين، قبل الوزارة، وقد ال يؤدي ذلك الى االنسجام الكامل  والوكالة يكون التعيين فييا من

القطاونة ذه النتيجة مع دراسة وتتفق ى .بينيم ةاالداري تاالمر الذي يقمل من مستوى االتصاال
 (، 2015( ودراسة صالح )2016)
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 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: 3.1.5
والذي ينص عمى: ما درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية 

 نظرىم؟

 %لوزن النسبي بمغ )( وا3.97تبين أن المتوسط الحسابي لجميع مجاالت السموك اإلبداعي بمغ )
( وىي نسبة متوسطة، حيث حصل مجال القدرة عمى توليد أفكار جديدة عمى المرتبة األولى 79.46

%(، وفي المرتبة الثانية جاء مجال القدرة عمى التحدي والمجازفة بوزن  80.47بوزن نسبي بمغ )
بلت في المرتبة الثالثة %(، وجاء مجال القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية لممشك 73.8نسبي بمغ )

%(، وفي المرتبة الرابعة واألخيرة جاء مجال القدرة عمى تنفيذ األفكار بوزن  79.47بوزن نسبي بمغ )
 %(. 77.51نسبي بمغ )

وُتظير النتائج أن أكثر سموكيات اإلبداع لدى المعممين والمعممات في محافظة بيت لحم كانت القدرة 
بدرجة عالية. وىذا ُيشير إلى وجود ثقة لدى المعممين في قدرتيم عمى عمى توليد األفكار، حيث جاءت 

توليد األفكار الجديدة. وجاءت موافقة أفراد عينة الدراسة بدرجة مرتفعة في المرتبة الثانية عمى مجال 
القدرة عمى التحدي والمجازفة، وىذا ُيشير إلى أن المعممين والمعممات بمحافظة بيت لحم يتمتعون 

عالية عمى تحدي الصعاب والمجازفة في تجريب الحمول واألفكار. ومن ثم جاء مجال القدرة بقدرة 
عمى اقتراح حمول إبداعية لممشكبلت في المرتبة الثالثة بدرجة متوسطة، وىذا ُيظير أن المعممين 

ءت والمعممات لدييم قدرة متوسطة عمى اقتراح حمول إبداعية لممشكبلت في مجال عمميم. وأخيرًا جا
موافقة أفراد العينة عمى القدرة عمى تنفيذ األفكار بدرجة متوسطة، وىذا يعني أن المعممين والمعممات 
في محافظة بيت لحم لدييم قدرات متوسطة من وجية نظرىم في القدرة عمى تنفيذ األفكار. وتعزو 

ت في تنفيذ األفكار، الباحثة ذلك إلى أسباب قد يكون منيا عدم تفويض الصبلحيات لممعممين والمعمما
 وأن اإلدارة المدرسية ال ُتشركيم في إجراءات تنفيذ األفكار. 

(، ودراسة عبيدة 2015( ودراسة صالح )2016وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من القطاونة )
( والتي كشفت عن أن مستوى العاممين )أفراد عينة الدراسة( في السموك اإلبداعي الفعَّال كانت 2016)
 وسطة.مت
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 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: 4.1.5
 والذي ينص عمى: 

ىل تختمف درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم حسب 
 ؟   جية االشرافمتغيرات الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخدمة، 

ية التي تنص عمى: ىل تختمف درجة السموك وتستعرض الباحثة مناقشة السؤال الرابع حسب الفرض
الجنس، المؤىل )متغيرات  باختبلفاإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم 

 منو وىي: والفروض المشتفة (جية االشرافالعممي، سنوات الخدمة، 

د مستوى ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عنوالتي تنص عمى:  :الخامسة نتائج الفرضية -
( في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من α ≥ 0.05) الداللة

 وجية نظرىم يعزى لمتغير الجنس"
( 0.05ككل كانت أكبر من ) تبين أن القيمة الداللية اإلحصائية لمحاور السموك اإلبداعي والفقرات

توسطات تقديرات المعممين والمعممات في مما يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين م
 السموك اإلبداعي ومجاالتو تعزى لمتغير الجنس، 

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن السموك اإلبداعي ومؤشراتو ال يختمف باختبلف جنس المعمم، فكبل الجنسين 
والمعممات معممة( حريصون عمى اتباع السموكيات اإلبداعية في مينة التدريس، وأن المعممين  –)معمم 

 في ممارسة السموكيات اإلبداعية في مينة التدريس.و لدييم رغبة في التنافس 

(. وتختمف مع دراسة عياصرة 2005وتتفق النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة الزعبي والعزب )
  (2016( ودراسة جاد اهلل )2016(، ودراسة عبيدة )2012)

( α ≥ 0.05) لو إحصائية عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات دال ال:السادسةنتائج الفرضية  -
في درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير 

 المؤىل العممي.

تبين أن القيمة االحتمالية لمحور السموك اإلبداعي كل والمجاالت )القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية 
( مما يدل عمى عدم 0.05دي والمجازفة( كانت أكبر من مستوى الداللة )القدرة عمى التح -لممشكبلت

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعممين والمعممات ُتعزى لمتغير المؤىل 
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القدرة عمى  -العممي في االستبانة ككل والمجاالن )القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية لممشكبلت 
القدرة عمى تنفيذ األفكار(  -. أّما بالنسبة لممجالين )القدرة عمى توليد أفكار جديدة التحدي والمجازفة(

 (، 0.05فقد أظيرت النتائج أن القيمة االحتمالية أقل من )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين تعزى لمتغير المؤىل وتعزو الباحثة 
عممات الحاصمين عمى درجة البكالوريوس في القدرة عمى توليد أفكار العممي، ولصالح المعممين والم

 جديدة، ولم ُيظير اختبار )شيفيو( أي فروق في القدرة عمى تنفيذ األفكار.

. ودراسة جاد 2016(. ودراسة عبيدة )2005وتتفق النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة الزعبي والعزب )
 (.2016اهلل )

 (.2012) وتختمف مع دراسة عياصرة

( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال:السابعة تائج الفرضية ن
درجة السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير سنوات 

 الخدمة

األربعة )القدرة عمى توليد تبين أن القيمة االحتمالية لمحور السموك اإلبداعي كل ومجاالتو الفرعية 
القدرة عمى  -القدرة عمى تنفيذ األفكار  -القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية لممشكبلت  -أفكار جديدة 

 التحدي والمجازفة( 

( مما يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 0.05كانت أكبر من مستوى الداللة )
تعزى لمتغير سنوات الخدمة في االستبانة ككل ومجاالتيا متوسطات تقديرات المعممين والمعممات 

 األربعة.

 ( 2016(، ودراسة جاد اهلل )2016(. ودراسة عبيدة )2012وتتفق مع دراسة عياصرة )

( في درجة α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ):الثامنةنتائج الفرضية 
جية ارس محافظة بيت لحم من وجية نظرىم يعزى لمتغير السموك اإلبداعي لممعممين في مد

 .االشراف
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ومجاالتو الفرعية )القدرة عمى توليد أفكار  في كلتبين أن القيمة االحتمالية لمحور السموك اإلبداعي 
القدرة عمى التحدي والمجازفة( كانت أقل من  -القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية لممشكبلت  -جديدة 

( مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 0.05ة )مستوى الدالل
المعممين والمعممات تعزى لمتغير مكان عمل المعمم في االستبانة ككل ومجاالتيا الثبلثة سابقة الذكر. 

خدام فيما لم توجد فروق في مجال )القدرة عمى تنفيذ األفكار(. ولتحديد اتجاه الفروق قامت الباحثة باست
اختبار )شيفيو(، وأظيرت النتائج أن الفروق كانت االستبانة ككل وفي المجاالت الثبلثة )القدرة عمى 

القدرة عمى التحدي والمجازفة(  -القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية لممشكبلت  -توليد أفكار جديدة 
 لصالح المعممين في مدارس الوكالة.

دارات مالية خاصة، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المدارس   الخاصة تخضع إلدارات مينية خاصة، وا 
نجاح  وىذا يتطمب منيا اختيار معممين عمى قدر كبير من الكفاءة واإلبداع الستقطاب المتعممين وا 

 .( 2016وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة عبيدة )، أىداف المؤسسات التعميمية الخاصة

 خامس:مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال ال 5.1.5

درجة السموك اإلبداعي و لمديري المدارس  ةالفّعال ةاإلداري تىل توجد عبلقة بين درجة االتصاال
 ؟ىمفي مدارس محافظة بيت لحم من وجية نظر لممعممين 

وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين االتصاالت اإلدارية ككل ومجاالتيا )اتصاالت ميام العمل، 
، االتصاالت الشخصية، ةاإللكتروني ت، االتصاالةالفّعال ةاإلداري تالشفافية والوضوح في االتصاال

لدى المعممين والمعممات في محافظة بيت لحم. وىذا  ية الراجعة( والسموك اإلبداعيالتغذ تاتصاال
، ومجاالتو الخمسة )اتصاالت ميام العمل، الشفافية ةالفّعال ةاإلداري تيعني أنو كمما توافر االتصاال

 ت، االتصاالت الشخصية، اتصاالةاإللكتروني ت، االتصاالةالفّعال ةاإلداري تفي االتصاالوالوضوح 
 التغذية الراجعة(، ارتفع السموك اإلبداعي لدى المعممين والمعممات في محافظة بيت لحم.

 تعبلقة ارتباطية بين متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة االتصااليعني وجود وبيذه النتيجة 
يم في مدارس وبين متوسطات تقديراتيم لدرجة السموك اإلبداعي لدي الخمسة،وأبعاده  ةالفّعال ةاإلداري

 .محافظة بيت لحم
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وتعزو الباحثة ذلك إلى انو كمما كانت االتصاالت بكافة انواعيا فعالو، وتحديدا اتصاالت العمل 
ل االدارة المدرسية بالمعممين، وىذا يحقق واتصاالت التعذية الراجعة، فيذا يعني ان ىناك اىتمام من قب

نتائج العمل الذي قاموا بو، وكمما كان تقدير المدير في التعذية الراجعو ايجابي، كمما كان مستوى 
عمم يسيم في تمكينو من انتياج اساليب السموك االبداعي اعمى، كون التعزيز المعنوي المقدم لمم

 مختمفة وحديثة من اجل تعميم افضل.

(، 2009(. وتتفق كذلك مع دراسة محمد )2016فق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة القطاونة )وتت
( التي كشفت أن دور اإلدارة المدرسية في تنمية االبتكار لدى العاممين 2010ودراسة العاجز وشمدان )

( التي كشفت عن وجود عبلقة ارتباطية Wang & Cheng, 2010كانت ضعيفة. ومع دراسة )
التي كشفت عن  (2012ين نمط القيادة العطوف بالسموك اإلبداعي لمعاممين. دراسة الشواورة )موجبة ب

 وجود عبلقة موجبة بين نمط اإلدارة والسموك اإلبداعي. 
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 توصيات الدراسة: 3.5
 في نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يمي: 

رية مع المعممين والمعممات في تطوير اإلدارات المدرسية في محافظة بيت لحم لبلتصاالت اإلدا .1
 المحافظة، بما يتضمن االنتقال إلى تفعيل االتصال اإللكتروني بشكل أكبر.

دعم اإلدارات المدرسية لمسموك اإلبداعي لممعممين من خبلل تحسين االتصاالت اإلدارية بينيم  .2
اع في مجال وبين المعممين في مواقع عمميم بما يتضمن منح المعممين الفرصة لممارسة اإلبد

 عمميم التدريسي.
تنويع االتصاالت اإلدارية بحيث تكون أكثر فاعمية، إذ أثبتت النتائج وجود عبلقة ارتباطية  .3

 .متوسطة أو ضعيفة بين االتصال والسموك اإلبداعي 
، بحيث يكون لديو القدرة عمى توظيف أساليب االتصال معايير اختيار مدير المدرسة استحداث  .4

 الحديث مع العاممين في المدرسة. الالفعّ اإلداري 
تطوير ميارات اإلبداع لدى المعممين من خبلل عقد ورش عمل خاص وفقًا لممجاالت التي  .5

 تناولتيا الدراسة.
الحديث لتنمية  الفّعالعقد ورش عمل لمقيادات المدرسية حول أساليب االتصال اإلداري  .6

 السموكيات اإلبداعية لدى المعممين.
طوير سموك المعممين اإلبداعي من خبلل تشجيعيم عمى اقتراح أساليب وأفكار عمى المدراء ت .7

جديدة في مجال عمميم، ومنحيم الفرصة والصبلحيات الكاممة لتقديم المقترحات اإلبداعية 
 وتجريبيا وتنفيذىا.

رغبة ضرورة اىتمام المدراء باالتصاالت الشخصية واالجتماعية مع المعممين، لزيادة الدافعية وال. 8
 عمى توليد األفكار واالنتماء لممؤسسة.

ضرورة اىتمام الييئة اإلدارية بتطوير ميارات االتصال لدى العاممين في المدرسة عن طريق  .9
دورات تدريبية منظمة لضمان كفاية وصحة المعمومات التي تصل لمدير المدرسة والتي يترتب عمييا 

م الموضوعات التي يمكن طرحيا في ىذه الدورات، كتابة تسييل عممو في إنجاز الميام المتعددة، وأى
 التقارير، أساليب االتصال، إدارة الشائعات.

 



112 
 

 قائمة المراجع:
(. االتصال اإلداري والتنظيمية ىل ليا دور 2015إبراىيم، سعاد؛ محمود، رمضان؛ صالح، رجاء ) .1

ون أنظمة اتصال عمى درجة عالية في الجياز اإلداري لمدولة: العمل اإلداري الناجح يستحيل تحقيقو د
 .31 – 26، 148، ع 32. س مصر –مجمة التنمية اإلدارية من الكفاءة والفعالية. 

(. أثر االتصاالت اإلدارية عل األداء الوظيفي لمعاممين: دراسة ميدانية 2016ابن محمد، إيمان ) .2
جامعة سعد  -لتنمية البشريةمجمة االقتصاد وابالمديرية الجيوية لمنقل بالسكة الحديدة قسنطينة. 

 .67 – 52، 14. ع الجزائر –دحمب البميدة 
. القاىرة: مجموعة تنمية القدرات االبتكارية لدى الفرد والمنظمة(. 2004أبو النصر، مدحت ) .3

 النيل العربية.
 . القاىرة: ايتراك لمنشر والتوزيع.ادارة منظمات المجتمع المدني(. 2007أبو النصر، مدحت ) .4
تطوير االتصال اإلداري في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات (. 2012مة، أمل )أبو رح .5

 ,غزة , فمسطين.رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسبلمية غزة باستخدام أسموب اليندرة.
. رسالة ماجستير غير منشورة، أثر القوة التنظيمية عمى اإلبداع الوظيفي(. 2010أبو زيد، خالد ) .6

 الشرق األوسط. جامعة
 : دار أسامة لمنشر.عمان. االتصال اإلداري واإلعالمي(. 2009أبو سمرة، محمد ) .7
الكشف عن الشفافية اإلدارية في الجامعات الفمسطينية ( 2016أبو سنجر، رامي عمي ) .8

رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية،  بمحافظات غزة وعالقتيا بفاعمية االتصال اإلداري.
 عة اإلسبلمية، فمسطين.الجام

. عمان: دار النظريات والميارات –مدخل إلى اإلدارة التربوية (. 2008ابو ناصر، فتحي ) .9
 .المسيرة لمطباعة والنشر

فاعمية القيادة وعالقتيا بالسموك اإلبداعي الفعَّال لدى العاممين (. 2016أبو ناموس، رائدة ) .10
رسالة ماجستير غير منشورة، برنامج الدراسات العميا . بالخدمات الطبية العسكرية في محافظات غزة

 المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى، فمسطين.
 -(. أثر االتصاالت اإلدارية عمى كفاءة األداء اإلداري: دراسة ميدانية 2015آدم، منال محمد ) .11

 .5، ع السودان –جامعة السودان المفتوحة  مجمةم.  2012 - 2003جامعة السودان المفتوحة 



113 
 

(. دور اإلدارة اإللكترونية في تفعيل االتصال اإلداري من وجية نظر 2013اشتيوي، محمد ) .12
 -سمسمة العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة األقصى فرع غزة.  -العاممين في جامعة القدس المفتوحة 

 .28ع  ،17. مج فمسطين –جامعة األقصى بغزة 
 . القاىرة: عالم الكتب.ميارات االتصال والتفاعل(. 2011ساعد، حصة؛ والعقباوي، أحبلم )آل م .13
فن تفكير األنظمة: ميارات أساسية لإلبداع (. 2004أوكونور، جوزيف، مكدروموت، أيان ) .14

 . ترجمة: مكتبة جرير. الرياض: مكتبة جرير.وحل المشكالت
 درية: دار النقاش لمطباعة والنشر.. اإلسكنمفيوم االبتكار(. 2000بردان، كامل ) .15
(. أثر مصادر ضغوط العمل في السموك اإلبداعي الفعَّال 2005البشابشة، سامر عبد المجيد ) .16

 .351 – 328، 328، ع 32. مج دراسات العموم اإلداريةلدى العاممين في شركة البوتاس العربية. 
(. التشكيل الفني بالعجائن مدخل 2014الثقفي، عبد اهلل بن دخيل اهلل، وديع، إيمان حسني ) .17

، مصر –التربية )جامعة األزىر( لتنمية السموك اإلبداعي الفعَّال لدى طفل التوحد بمحافظة الطائف، 
 .107 – 134، 2ج ، 158ع 
تصور مقترح لتعزيز دور اإلدارة المدرسية في تنمية السموك (. 2016جاد اهلل، آية فتحي ) .18

. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية المدارس الثانوية بمحافظات غزة اإلبداعي الفعَّال لدى معممي
 التربية، الجامعة اإلسبلمية، فمسطين. 

. الكويت: مكتبة الفبلح اإلدارة المدرسية الحديثة من منظور عمم النظم (.2002جبر، زينب ) .19
 لمنشر والتوزيع.

. عمان: دار كنوز ريناالتصال مع اآلخ -ميارات االتصال (. 2010جموب، حسين يوسف ) .20
 المعرفة.

 بنيا، جامعة الزقازيق. -كمية التجارة االتصال اإلداري.(. 2001جماعة، عبد هلل أمين ) .21
العالقة بين االتصاالت اإلدارية واألداء الوظيفي، دراسة (. 2007الحداد، زكريا حسين ) .22

 .عمان،الجامعة األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، اتجاىات المديرين في الوزارات السعودية
 . عمان: دار المسيرة لمنشر.اإلدارة التربوية(. 2007حسان، حسن؛ والعجمي، محمد ) .23
. الدار الجامعية، مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية(. 2003حسن، راوية ) .24

 االسكندرية.



114 
 

وجية نظر منسوبي االتصاالت اإلدارية ودورىا في األداء الوظيفي من (. 2005حسن، عمي ) .25
 . جامعة نايف لمعوم األمنية.األمن الجنائي في منطقة الرياض

 . عمان: دار الصفاء لمنشر والتوزيع.السموك التنظيمي(. 2002حمود، خضير ) .26
. مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، محاضرات في السموك التنظيمي(. 2002حنفي، وآخرون ) .27

 مصر.
اإلداري وعبلقتو بالسموك اإلبداعي الفعَّال لدى مديري  (. التمكين2017خمف اهلل، محمود ) .28

 .301 – 253، 123، ع 31. مج الكويت–المجمة التربوية المدارس الثانوية بفمسطين. 

(.بٌتلحم.0700)0700-0700لألعوام,ستراتٌجٌةلمدٌنةبٌتلحمالخطةالتنموٌةاإال ..0

وىران: دار الغرب لمنشر  جتماعي.مدخل إلى عمم النفس اال(. 2005خواجة، عبد العزيز ) .30
 والتوزيع.

 القاىرة: عالم الكتب. مقدمة إلى عمم االتصال.(. 2012درويش، عبد الرحيم ) .31
معوقات االتصال والتواصل التربوي بين المديرين والمعممين بمدارس (. 2009الدعس، زياد ) .32

تير غير منشورة، كمية . رسالة ماجسمحافظة غزة وسبل مواجيتيا في ضوء االتجاىات المعاصرة
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 قبل التعديل   االستبانة :   (1ممحق )
 

                            

   

 
  ا  ة ال�د  

  ما   الد ا ا  ال  يا

   ية ال     ال ر   ة

  

 

 

 

    ح  ة  00000000000000000000000000000000000  ا  ا   ا / الد     : 

 ال  ص :...........................................

      ال م  :..........................................

 

                     الم    :    يم    ا  

 ا  صا   اإل ا  ة ال   الة    ق  ا  ال                                      :   

. ل  ص          ة الما   ير اإل دا   ل م  مي       ا  ة  ي  ل م       ة   ر م

   ا  ة ال�د .–   

 ال اح ة اا    صد     ا  الد ا ة ,حي  قا   ال اح ة   صميم ا   ا ة ا  صا   

ا  ا  ة ال  الة لمد ر  المدا   ,  ا   ا ة  ا ية ل      ا  دا   ل م  م . قد      ا 

ال اح ة    ال�ائمة    ا  .  ر       يا   م ال  ر    دا   ائ م , اإل ا          

  ر  م ال    ة .   ما      دائ  اإل ا       ال �را     )  ا     د  ,  ا   

 ,  ا د,  ا  ,  ا     د (

       ال اح ة    ا   ا  يما    :

 . د      ة الم ا   الم د   ل   ا   ا ة.1

 . د     ة  يا ة   ا ا  الم ا  .2

 . د  ا  ما  ال  ا ا   ل  الم ا   الم د ة     ا.3

 .  ا ة  ح    ا  ر      ا  ا  4

    ال  ال  ر  ال �د ر 

 

 ال اح ة

  .   ير        ما  
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 أوالً: الخصائص الدٌموغرافٌة: 

ٌُرجىوضععالمة)  (داخلالمربعالذيتراهمناسباً:Xزمٌلً/زمٌلتًالُمعلمـ/ـة:

 

      أنثى  ذكر الجنس: 1

          

  دكتوراه  ماجستٌر  بكالورٌوس  دبلوم المؤهل العلمً: 3

          

0–0 سنوات الخدمة: 2   0-07 فؤكثر00       

          

    خاصة  وكالة  حكومة مكان العمل: 4

          

 اساسً  اساسًدنٌا المرحلة التعلٌمٌة: 0

علٌا  

    مرحلةثانوٌة 

 

 

التصاالت االدارٌة الفعالة لمدٌري المدارس استبانة ا: ثانٌاً   

 زمٌلً / زمٌلتً الُمعلمـ / ـة:

بٌنٌدٌكعباراتصممتبحٌثتسمحلكبتحدٌددرجةاتفاقكمعمضمونها،ولذانرجومنكاختٌاراإلجابةالتً 

 تراهامناسبةمنوجهةنظركالخاصة.

 العبارة م

 درجة الموافقة

عالٌة 

 جداً 
 منخفضة متوسطة عالٌة

منخفضة 

 جداً 

 المجال األول: اتصاالت لمهام العمل

0 
ُتطلعنًاإلدارةعلىالتغٌراتالتًتطرأعلىالسٌاسات

 الوظٌفٌة.
     

      ُتناقشاإلدارةمعالمعلمٌنالعملعلىكٌفٌةحلالمشكالت. 0

0 
توفراإلدارةالمدرسٌةقنواتاتصالمفتوحةمعجمٌع

االتجاهات.المعلمٌنوفًكل  
     

0 
توفراإلدارةوسائلاتصالمفتوحةمعأولٌاءاألمور

 والمجتمعالمحلً.
     

      توظفاإلدارةعملٌةاالتصالفًاتخاذالقرارات. 0

     معأطرافالعملٌةالتعلمٌةبخصوصمهامتتواصلاإلدارة 0
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 العبارة م

 درجة الموافقة

عالٌة 

 جداً 
 منخفضة متوسطة عالٌة

منخفضة 

 جداً 

 العمل.

      تتماتصاالتاإلدارةفًجمٌعاالتجاهات. 0

      ُتبدياإلدارةاهتماماًملحوظاًبآراءوأفكارالمعلمٌن. .

مخاطباتاإلدارةبصورةرسمٌة.تصلنً .       

07 
ٌةلمناقشةرفًاالجتماعاتالدوتطلباإلدارةمنًالمشاركة

 ماٌستجدفًالعملوتطوٌره.
     

 المجال الثانً: الشفافٌة والوضوح فً االتصال اإلداري

تمٌزالرسائلالصادرةعنًبالوضوحالتام.ت 0       

      تتضمنالرسائلحقائقالزمةلتحقٌقاألهداف. 0

علىاإلٌجازفًالرسائلدوناإلخاللبالمعنى.تعتمداإلدارة 0       

0 
ًكتابةالرسائلمفرداتلغوٌةمناسبةفًتستخدماإلدارةف

 عملٌةاالتصال.
     

لىتوفٌرنظامتواصلمٌسرومفتوحللجمٌع.تعملاإلدارةع 0       

اإلدارةمدىتحققأهدافاالتصال.تتابع 0       

      تستعٌناإلدارةبؤمثلةتوضٌحٌةعندالتواصلمعالمعلمٌن. 0

اتصاالتالعملفًأوقاتمناسبة.ُتجرياإلدارة .       

. 
توظفاإلدارةاألشكالوالرسوماتفًالتواصلمع

لمعلمٌن.ا  
     

07 
تقارٌرتتسمبالوضوحعنالمشكالتالتًتطلباإلدارة

 تواجهالعملٌةالتعلٌمٌة.
     

 المجال الثالث: االتصال اإلداري التكنولوجً

0 
مهارةصٌاغةالرسائلاإلدارةدوراتتدرٌبٌةلتنمٌةتوفر

 اإللكترونٌة.
     

0 
لةاتصالبٌنمعالبرٌداإللكترونًكوسٌتستخدماإلدارة

 اإلدارةالمدرسٌةوالزمالء.
     

0 
توفرالمدرسةوسائلتكنولوجٌةُتسهلالتواصلمعأولٌاء

 األموروالطلبة.
     

0 
ُتسهموسائلاالتصالاإللكترونٌةفًتنمٌةقدرةالمعلمعلى

 جمعالبٌاناتوالمعلوماتالمرتبطةبحلالمشكالت.
     

0 
تصالاإللكترونًفًسهولةتبادلاألفكاروسائلاالُتساعد

المعلمٌن.وبٌناإلدارة  
     

تكلٌفاتالعملبصورةإلكترونٌة.ُترسلاإلدارة 0       

قصٌرة.تتواصلاإلدارةمعالمعلمٌنمنخاللرسائل 0       

     اإلدارةعلىتوظٌفوسائلالتواصلاالجتماعًفًتشجع .
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 العبارة م

 درجة الموافقة

عالٌة 

 جداً 
 منخفضة متوسطة عالٌة

منخفضة 

 جداً 

–طالب–تعلٌمٌة)معلمٌنالتواصلمعشركاءالعملٌةال

(.مجتمع  

الرسائلاإللكترونٌةمعالزمالءأثناءالعمل.تتبادل .       

 المجال الرابع: اتصاالت العالقات الشخصٌة واالجتماعٌة

      ٌطمئنمدٌرالمدرسةعلىأحوالًالشخصٌة. 0

      تهتماإلدارةباالهتماماتالخارجٌةللمعلمٌن. 0

قدراتًعلىاستخداموسائلاتصالمتنوعة.اإلدارةتدعم 0       

لترسٌخثقافةالتواصلالجٌدبٌنالزمالء.تسعىاإلدارة 0       

0 
تسعىاإلدارةالمدرسٌةإلىإنشاءقنواتاتصالخارجإطار

 العملمعالمعلمٌن.
     

0 
علىقنواتاالتصالمعاإلدارةوالزمالءفًتحافظاإلدارة

سباتهماالجتماعٌة.منا  
     

0 
العملضمنفرٌقألنهٌسهلاالتصالُتحبذاإلدارة

 والتواصلبٌنالفرٌقبشكلمباشر.
     

. 
حركةالٌدٌن–اللغةاالنفعالٌة)مالمحالوجهتستعملاإلدارة

 ...إلخ(فًعملٌةاالتصال.
     

. 
الهاتفالنقالبصورةمستمرةلتوصٌلتوظفاإلدارة

لزمالء.لعلوماتأوبٌاناتهامةم  
     

عباراتتناسبمستوىاآلخرٌنوبٌئاتهم.تستعملاإلدارة 07       

 المجال الخامس: االتصال للتغذٌة الراجعة

فرصةالستٌضاحومناقشةالقراراتاإلدارٌة.تطلباإلدارة 0       

0 
اخلًتمنحاإلدارةاالهتمامالكاِفلتقٌٌمعملٌاتاالتصالالد

 والخارجً.
     

      تتقبلباإلدارةانتقاداتومقترحاتالعاملٌن. 0

      توفراإلدارةالتغذٌةالراجعةللعاملٌن. 0

0 
فًتستجٌباإلدارةللتغذٌةالراجعةالمقدمةلها،وتوظفها

 تطوٌرعملٌةاالتصال.
     

0 
تسهٌلتقارٌراالتصالالكتابًأواإللكترونًلتوثقاإلدارة

 الوصولإلٌهاعندالحاجة.
     

بصدررحب.المعلمٌنوجهاتنظرتتقبلاإلدارة 0       

. 
منالنقدفًتطوٌرمهاراتاالتصالتستفٌداإلدارة

 والتواصل.
     

. 
معذويالخبرةفًجوانبالعمللالستفادةتتواصلاإلدارة

 فًمجالالعمل.
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للمعلمٌن  إلبداعًالسلوك ااستبانة ثالثاً:   

:ـ/ـةأخً/أختًالمعلم  

صممتبحٌثتسمحلكبتحدٌددرجةاتفاقكمعمضمونها،اتبٌنٌدٌكعبار 

 ولذانرجومنكاختٌاراإلجابةالتًتراهامناسبةمنوجهةنظركالخاصة.

 العبارة م

 درجة الموافقة

عالٌة 

 جداً 
 منخفضة متوسطة عالٌة

منخفضة 

 جداً 

أفكار جدٌدة تولٌداألول: القدرة على المجال   

      أطرحأفكاريالجدٌدةحٌنماتصبحناضجة. 0

      أدافعزمالئًلطرحأفكارهمالجدٌدة. 0

      تتوفرلديالقدرةعلىتولٌدأفكارجدٌدة. 0

0 
استخدماألسالٌبالجدٌدةعندماتستدعً

 الضرورة.
    

 

لتمٌز.أشجعطالبًعلىاإلبداعوا 0       

0 
أستفٌدمنتجارباآلخرٌنفًتولٌدأفكار

 جدٌدة.
    

 

0 
لديرغبةدائمةفًتجرٌبأسالٌبعمل

 جدٌدةومبتكرة.
    

 

      أتقبلالنقدلتصحٌحاألفكارالجدٌدة. .

. 
أستمتعبالمشاركةفًلجانوضعالخطط

 المستقبلٌة.
    

 

07 
ولٌدطرقأستفٌدمنتجاربًالسابقةفًت

 جدٌدة.
    

 

00 

أسعىدائماًإلىاالطالععلىاألفكار

والمقترحاتالتًقدتزٌدمننجاحالعملٌة

 التعلٌمٌة.

    

 

حلول إبداعٌة للمشكالت اقتراح القدرة على :الثانًالمجال   

0 
أقدمحلوالًمبتكرةللمشكالتالتًتواجه

 المسٌرةالتعلٌمٌة.
    

 

0 
كلةمنجوانبمتعددةلفهمأنظرإلىالمش

 أبعادها.
    

 

      أستطٌعتحدٌدأسبابالمشكلةعندحدوثها. 0
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 العبارة م

 درجة الموافقة

عالٌة 

 جداً 
 منخفضة متوسطة عالٌة

منخفضة 

 جداً 

0 
لديالقدرةعلىتعلٌلاألحداثواستنتاج

 آثارهاالمنطقٌة.
    

 

0 
أستفٌدمنأفكارالزمالءأوالطلبةفًبناء

 أفكارإبداعٌةللمشكالتالتعلٌمٌة.
    

 

0 
رالجدٌدةوالمقترحاتأتواصلمعذوياألفكا

 الجٌدةلبناءأفكارغٌرتقلٌدٌة.
    

 

0 
أهتمبتنمٌةمهاراتًفًاالستنتاجواالستقراء

 لتطوٌرقدرتًعلىتحلٌلالمهاموالمشكالت.
    

 

      أحاولالخروجعنالمؤلوففًعملً. .

. 
أسعىدائماًللمشاركةفًحلالمشكالتالتً

لفردٌةأوالجماعٌة.تعٌقإنجازاألعمالا  
    

 

07 
أبدئاستعداداًللمشاركةفًدوراتتنمٌة

 مهاراتالتفكٌراإلبداعًواالبتكاري.
    

 

00 
أنجحفًتقدٌمأفكارذاتأهمٌةحٌنماتتاحلً

 الفرصة.
    

 

تنفٌذ األفكار: القدرة على الثالثالمجال   

0 
أساهمفًتطبٌقاألفكارالجدٌدةبغضالنظر

نالمخاطر.ع  
    

 

      تتوفرلديالقدرةعلىاختباراألفكارالجدٌدة. 0

0 
أستعٌنبالزمالءلتنفٌذاألفكارالجدٌدةعلى

 أكملوجه.
    

 

0 
أنظمأفكاريجٌداًقبلالبدءبتنفٌذاألفكار

 الجدٌدة.
    

 

      أضعوقتمحددلنهاٌةتنفٌذاألفكار. 0

األفكارالجدٌدة.ذنبتنفٌأسعىإلقناعالمسإولٌ 0       

0 
أسعىألكونالمبادراألولفًتنفٌذاألفكار

 الجدٌدة.
    

 

. 
أستفٌدمنالمعلوماتالمتوفرةفًاتخاذ

 القراراتالهامة.
    

 

     أشكلفرقعملمنالطلبةأوالزمالءلتنفٌذ .
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 العبارة م

 درجة الموافقة

عالٌة 

 جداً 
 منخفضة متوسطة عالٌة

منخفضة 

 جداً 

 األفكاربنجاح.

07 
ٌذأضعخططمرنةوقابلةللتعدٌلعندتنف

 األفكار.
    

 

00 
أعملعلىنجاحاألفكارحتىلولمأكنضمن

 فرٌقالعمل.
    

 

التحدي والمجازفة: القدرة على الرابعالمجال   

      أعبرعنأفكاريوآرائًدونتردد. 0

      أثقبقدرتًعلىتنفٌذأفكاريرغمصعوبتها. 0

      ُتشكلالمجازفةلديمتعةفًالعمل. 0

0 
أستمتعفًقضاءوقتطوٌلإلتماممهام

 مكلفبها.
    

 

0 
أمتلكالشجاعةللقٌامبمهامصعبةتتحدى

 قدراتً.
    

 

0 
أقبلالمنافسةفًالمسابقاتالمحلٌة

 والخارجٌة.
    

 

0 
أرفضاألفكارالخاطئةرغمشٌوعهابٌن

 الزمالء.
    

 

      أتحملمسإولٌةنتائجاألفكارالجدٌدة. .

. 
أرغبفًاالنتماءإلىفرقعملمواجهة

 المهامالصعبة.
    

 

07 
أمتلكالمقدرةعلىاتخاذالقرارفًالوقت

 المناسب.
    

 

للقٌامبالمهامالصعبة.غالباًأعتمدعلىنفسً 00       
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 أسماء المحكمين :  (2ممحق )
 

 
 مكان العمل االسم م
 جامعة القدس -اعد استاذ مس د. ابراىيم الصميبي  1
 جامعة القدس -مدرس  أ. حاتم أبو ىبلل 2
 جامعة القدس -استاذ مساعد  د. نبيل عبد اليادي  3
 جامعة القدس -استاذ مساعد  د. زياد قباجة 4
 جامعة القدس -استاذ دكتور  د. عفيف زيدان 5
 جامعة القدس -استاذ مساعد  د.  اياد الحبلق 6
 جامعة القدس -استاذ دكتور  ة د. محمود أبو سمر  7
 جامعة بيت لجم -استاذ مساعد  د. مازن قطاطو 8
 مديرة مدرسة أ. جورجيت حزبون ربضي 9

 مساعد مدير مدرسة أ. سميم جابر 10
 مدير مدرسة أ. سبلمة وديع بشارة  11
 معممة كيمياء أ. رييام بنورة  12
 معمم لغة عربية مد الصيفيحأ. أ 13
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 ( االستبانة 3ممحق )

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            االستبانة :   (2ممحق )
       االستبانة 

                     
 جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العميا
 كمية العموم التربوية

 الزميالت المعممات والزمالء المعممين المحترمين: 

لمديري المدارس في محافظة الت اإلدارية الفعَّالة االتصا تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان: "
لمحصول عمى درجة  ".وعالقتيا بالسموك اإلبداعي لممعممين من وجية نظرىمبيت لحم 

 الماجستير في االدارة التربوية.

وقد وقع عميك االختيار عشوائيًا لتكون ضمن عينة الدراسة، لذا أرجو منك التعاون معي بتعبئة 
وذلك بما يتوافق مع وجية نظرك، عممًا بأن بيانات الدراسة ىي ألغراض البحث ىذه االستبانة، 

العممي فقط، وسيتم الحفاظ عمى سريتيا، وال يطمب منك كتابة اسمك أو ما يشير إليك، شاكرين 
         لك حسن تعاونك معنا.

    

 الباحثة: أ. عبير يوسف رشماوي
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 أواًل: الخصائص الديموغرافية: 

 ( داخل المربع الذي تراه مناسبًا:Xي / زميمتي الُمعممـ / ـة: ُيرجى وضع عبلمة )زميم

 

   أنثى  ذكر الجنس: 1

 ماجستير فأعمى  بكالوريوس  دبموم المؤىل العممي: 2

 فأكثر 10  10 - 5  5 أقل من سنوات الخدمة: 3

مدرسة   مدرسة حكومة :جية االشراف 4
 وكالة

 مدرسة 

 خاصة
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 الفّعالًا: استبانة االتصال اإلداري ثاني

بين يديك عبارات صممت بحيث تسمح لك بتحديد درجة اتفاقك مع مضمونيا، ولذا نرجو منك  
 اختيار اإلجابة التي تراىا مناسبة من وجية نظرك الخاصة.

 العبارة  م

 درجة الموافقة 

 منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جدا 
منخفضة 

 جدا

 ل: اتصاالت لميام العملالمجال األو

      ُتطمعني اإلدارة بالتغيرات التي تطرأ عمى السياسات المؤسسية. 1

      تُناقش اإلدارة مع المعممين العمل عمى كيفية حل المشكبلت. 2

3 
توفر اإلدارة وسائل اتصال مفتوحة مع أولياء األمور والمجتمع 

 المحمي.
     

      ل في اتخاذ القرارات.توظف اإلدارة عممية االتصا 4

      تتواصل االدارة مع أطراف العممية التعممية بخصوص ميام العمل. 5

      تتم ااالتصاالت اإلدارية في جميع االتجاىات. 6

      تُبدي اإلدارة اىتمامًا ممحوظًا بآراء وأفكار المعممين. 7

      أتمقى مخاطبات اإلدارة بصورة رسمية. 8

9 
ك في االجتماعات الدورية لمناقشة ما يستجد في العمل أشار 

 وتطويره.
     

 المجال الثاني: الشفافية والوضوح في االتصال اإلداري

      تتميز الرسائل الصادرة من االدارة بالوضوح. 1

      تتضمن الرسائل حقائق الزمة لتحقيق األىداف. 2

      دون اإلخبلل بالمعنى.تعتمد اإلدارة عمى اإليجاز في الرسائل  3

     تستخدم اإلدارة في كتابة الرسائل مفردات لغوية مناسبة في عممية  4
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 العبارة  م

 درجة الموافقة 

 منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جدا 
منخفضة 

 جدا

 االتصال.

      تتابع اإلدارة مدى تحقق أىداف االتصال. 5

6 
تقدم االدارة تقارير تتسم بالوضوح عن المشكبلت التي تواجو 

 العممية التعميمية.
     

      العمل في أوقات مناسبة. تجري االدارة اتصاالت 7

      تستعين اإلدارة بأمثمة توضيحية عند التواصل مع المعممين. 8

      توظف اإلدارة األشكال والرسومات في التواصل مع المعممين. 9

10 
تطمب اإلدارة تقارير تتسم بالوضوج عن المشكبلت التي تواجو 

 العممية التعميمية .
     

 االتصال اإلداري التكنولوجيالمجال الثالث: 

      أمتمك ميارة صياغة الرسائل اإللكترونية. 1

      استخدم البريد اإللكتروني كوسيمة اتصال مع اإلدارة والزمبلء. 2

      توفر المدرسة برامج ُتسيل التواصل مع أولياء األمور والطمبة. 3

4 
المعمم عمى جمع  ُتسيم وسائل االتصال اإللكترونية في تنمية قدرة
 البيانات والمعمومات المرتبطة بحل المشكبلت.

     

5 
ُتساعدني وسائل االتصال اإللكتروني في سيولة تبادل األفكار بين 

 المعممين واإلدارة.
     

6 
تساعدني وسائل االتصال اإللكترونية في تصميم البرامج المدرسية 

 المختمفة .
     

      ورة إلكترونية.أتمقى تكميفات العمل بص 7
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 العبارة  م

 درجة الموافقة 

 منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جدا 
منخفضة 

 جدا

      (.s.m.sتتواصل اإلدارة مع المعممين من خبلل رسائل ) 8

9 
تشجع اإلدارة عمى توظيف وسائل التواصل االجتماعي في 

مجتمع  –طبلب  –التواصل مع شركاء العممية التعميمية )معممين 
 أولياء ... إلخ(. –

     

      ثناء العمل.أتبادل الرسائل اإللكترونية مع الزمبلء أ 10

 المجال الرابع: اتصاالت العالقات الشخصية واالجتماعية

      يطمئن مدير المدرسة عمى أحوالي الشخصية. 1

      تيتم اإلدارة باالىتمامات الخارجية لممعممين. 2

      تدعم اإلدارة قدراتي عمى استخدام وسائل اتصال متنوعة. 3

      ة التواصل الجيد بين الزمبلء.تسعى اإلدارة لترسيخ ثقاف 4

5 
تسعى اإلدارة المدرسية إلى إنشاء قنوات اتصال خارج إطار العمل 

 مع المعممين.
     

6 
تحافظ اإلدارة عمى قنوات االتصال مع الزمبلء في مناسباتيم 

 االجتماعية.
     

7 
ُتحبذ اإلدارة العمل ضمن فريق ألنو يسيل االتصال والتواصل بين 

 فريق بشكل مباشر.ال
     

8 
حركة اليدين ... إلخ(  –تستعمل اإلدارة لغة الجسد )مبلمح الوجو 

 في عممية االتصال.
     

9 
توظف اإلدارة الياتف النقال بصورة مستمرة لتوصيل معمومات أو 

 بيانات ىامة لمزمبلء.
     

      تستعمل اإلدارة عبارات تناسب مستوى اآلخرين وبيئاتيم. 10
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 العبارة  م

 درجة الموافقة 

 منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جدا 
منخفضة 

 جدا

 المجال الخامس: االتصال لمتغذية الراجعة

      توفر اإلدارة التغذية الراجعة لمعاممين. 1

2 
تمنح اإلدارة االىتمام الكاِف لتقييم عمميات االتصال الداخمي 

 والخارجي.
     

      تتقبل اإلدارة انتقادات ومقترحات العاممين. 3

      دارية.أطمب فرصة الستيضاح ومناقشة القرارات اإل 4

5 
تتابع االدارة مدى تطبيق المعممين لتغذية الراجعة المقدمة ليم 

 لتطوير عمميم.
     

      تطمب اإلدارة رأي المعممين في وسائل االتصال بينيا وبييم. 6

7 
أوثق تقارير االتصال الكتابي أو اإللكتروني لتسييل الوصول إلييا 

 عند الحاجة.
     

      نظر اآلخرين بصدر رحب.أتقبل وجيات  8

      أستفيد من النقد في تطوير ميارات االتصال والتواصل. 9

10 
أتواصل مع ذوي الخبرة في جوانب العمل لبلستفادة في مجال 

 العمل.
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 ثالثًا: استبانة السموك اإلبداعي

ولذا نرجو منك بين يديك عبارات صممت بحيث تسمح لك بتحديد درجة اتفاقك مع مضمونيا،  
 اختيار اإلجابة التي تراىا مناسبة من وجية نظرك الخاصة.

 العبارة  م

 درجة الموافقة 

 منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جدا 
منخفضة 

 جدا 

 المجال األول: القدرة عمى توليد أفكار جديدة

      أطرح أفكاري الجديدة حينما تصبح ناضجة.  1

      أفكار جديدة. أشجع زمبلئي عمى طرح 2

      لدي القدرة عمى توليد أفكار جديدة. 3

      استخدم األساليب الجديدة بشكل مستمر. 4

      أشجع طبلبي عمى اإلبداع والتميز. 5

      أستفيد من تجارب اآلخرين في توليد أفكار جديدة. 6

      لدي رغبة دائمة في تجريب أساليب عمل جديدة ومبتكرة. 7

      أتقبل النقد لتصحيح األفكار الجديدة. 8

      أشارك في لجان وضع الخطط المستقبمية. 9

      أستفيد من تجاربي السابقة في تطوير وتوليد طرق جديدة. 10

11 
أسعى دائمًا إلى االطبلع عمى األفكار والمقترحات التي قد 

 تزيد من نجاح العممية التعميمية. 
     

 لثاني: القدرة عمى اقتراح حمول إبداعية لممشكالتالمجال ا

      أقدم حمواًل مبتكرة لممشكبلت التي تواجو المسيرة التعميمية. 1

      أنظر إلى المشكمة من جوانب متعددة لفيم أبعادىا. 2
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 العبارة  م

 درجة الموافقة 

 منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جدا 
منخفضة 

 جدا 

      أستطيع تحديد أسباب المشكمة عند حدوثيا. 3

      آثارىا المنطقية.لدي القدرة عمى تحميل األحداث واستنتاج  4

5 
أستفيد من أفكار الزمبلء و/أو الطمبة في بناء أفكار 

 إبداعية لممشكبلت التعميمية.
     

6 
أتواصل مع ذوي األفكار الجديدة والمقترحات الجيدة لبناء 

 أفكار غير تقميدية.
     

7 
أىتم بتنمية مياراتي في االستنتاج واالستقراء لتطوير قدرتي 

 يل الميام والمشكبلت.عمى تحم
     

      أحاول الخروج عن المألوف في عممي. 8

9 
أسعى دائمًا لممشاركة في حل المشكبلت التي تعيق إنجاز 

 األعمال الفردية أو الجماعية.
     

10 
أبدي استعدادًا لممشاركة في دورات تنمية ميارات التفكير 

 اإلبداعي واالبتكاري.
     

      م أفكار ذات أىمية حينما تتاح لي الفرصة.أنجح في تقدي 11

 المجال الثالث: القدرة عمى تنفيذ األفكار

1 
أساىم في تطبيق األفكار الجديدة بغض النظر عن 

 المخاطر.
     

      لدي القدرة عمى اختبار األفكار الجديدة. 2

      أستعين بالزمبلء لتنفيذ األفكار الجديدة عمى أكمل وجو. 3

      أنظم أفكاري جيدًا قبل البدء بتنفيذ األفكار الجديدة. 4

      أضع وقت محدد لنياية تنفيذ األفكار. 5
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 العبارة  م

 درجة الموافقة 

 منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جدا 
منخفضة 

 جدا 

      أسعى إلقناع المسؤولين بتنفيذ األفكار الجديدة. 6

      أسعى ألكون المبادر األول في تنفيذ األفكار الجديدة. 7

      القرارات اليامة.أستفيد من المعمومات المتوفرة في اتخاذ  8

9 
أشكل فرق عمل من الطمبة و/ أو الزمبلء لتنفيذ األفكار 

 بنجاح.
     

      أضع خطط مرنة وقابمة لمتعديل عند تنفيذ األفكار. 10

11 
أعمل عمى نجاح األفكار حتى لو لم أكن ضمن فريق 

 العمل.
     

 المجال الرابع: القدرة عمى التحدي والمجازفة

      ر عن أفكاري وآرائي دون تردد.أعب 1

      أثق بقدرتي عمى تنفيذ أفكاري رغم صعوبتيا. 2

      ُتشكل المجازفة لدي متعة في العمل. 3

      أستمتع في  إتمام الميام  المكمف بيا . 4

      أمتمك الشجاعة لمقيام بميام صعبة تتحدى قدراتي. 5

      والخارجية.صاح الخير لمحمية أقبل المنافسة في المسابقات ا 6

      أرفض األفكار الخاطئة رغم شيوعيا بين الزمبلء. 7

      أتحمل مسؤولية نتائج األفكار الجديدة. 8

      أرغب في االنتماء إلى فرق عمل مواجية الميام الصعبة. 9

      أمتمك المقدرة عمى اتخاذ القرار في الوقت المناسب. 10

      عمى نفسي دائما لمقيام بالميام الصعبة. أعتمد 11
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 من جامعة القدس تسييل ميمة:  (4ممحق )
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 تسييل ميمة من وزارة التربية والتعميم  (  5ممحق )
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 الفّعال اإلداري االتصال درجة فقرات ارتباط لمصفوفة( Pearson Correlation) بيرسون ارتباط معامل نتائج(: 2.3) جدول
 64 ............................... نظرىم وجية من لممعبمين االبداعي بالسموك وعبلقتيا لحم بيت محافظة في  المدارس لمديري

 لممعممين اإلبداعي سموكال درجة فقرات ارتباط لمصفوفة( Pearson Correlation) بيرسون ارتباط معامل نتائج(: 3.3) جدول
 64 ............................................................................. نظرىم وجية من لحم بيت محافظة مدارس في

 65 ............................................................................... لممجاالت الثبات معامل نتائج(: 4.3) جدول

 الفّعالة اإلدارية االتصاالت لمجاالت الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 1.4) جدول
 70 .................................................................................... لحم بيت محافظة  في المدارس لمديري

 71 .......................... العمل لميام اتصاالت لمجال الدراسة عينة أفراد الستجابات واالنحرافات المتوسطات(: 2.4) جدول

 72 ....... اإلدارية االتصاالت في والوضوح الشفافية لمجال الدراسة عينة أفراد الستجابات واالنحرافات المتوسطات(: 3.4) جدول

التكنولوجية اإلدارية االتصاالت مجالل الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 4.4) جدول
 .......................................................................................................................... 73 

 الشخصية العبلقات اتصاالت لمجال الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 5.4) جدول
 74 ............................................................................................................... واالجتماعية

 75 ... الراجعة لمتغذية االتصاالت مجالل الدراسة ينةع أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 6.4) جدول

 في المدارس لمديري الفّعالة اإلدارية تاالتصاال لدرجة العينة أفراد الستجابة لمستقمةا لمعينات" ت" اختبار نتائج(: 7.4) جدول
 77 ................................................................................... . الجنس لمتغير تعزى لحم بيت محافظة

 لمديري الفّعالة اإلدارية االتصاالت لدرجة الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:8.4) جدول
 78 ................................................................. العممي المؤىل لمتغير تعزى لحم بيت محافظة في المدارس

 في المدارس لمديري الفّعالة إلداريةا االتصاالت درجة في العينة أفراد الستجابة األحادي التباين تحميل اختبار نتائج: (9.4)جدول
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 لمديري لةالفّعا اإلدارية االتصاالت لدرجة الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:10.4) جدول
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 المدارس لمديري الفّعال اإلدارية االتصاالت درجة في العينة أفراد الستجابة األحادي التباين تحميل اختبار نتائج: (11.4) جدول
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