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  اإلهداء

  
  أمي وأبي .... وما أوفيتهم حقهم... لكنت مقصراً ... إلى الذين لو قدمت لهم حياتي 

  
  إخوتي .... إلى من هم أقرب إلى نفسي مني

  
  الدكتور الفاضل جمال حالوة الذي كان يد العون لي في إتمام هذه الدراسةإلى 

  
  هديل كرجة .....  ونجاحياستمراريوإلى من كانت سر 

  
  إسماعيل سالمة إسماعيل عريقات



 أ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  اإلقرار
  

 أقر أنا معد الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصـة،               
بإستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذة الرسالة، أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل  درجة عليا                    

  .ألي جامعة أو معهد أخر
  

  ........................:التوقيع 
  

  إسماعيل سالمة إسماعيل عريقات
  

  : .........................التاريخ



ب 

  الشكر والعرفان
 

المي على المضلل بالغمام محمد رسول اهللا سيد المرسلين وخاتم األنبيـاء            أبدء كالمي وصالتي وس   
  :أما بعد

  
يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم األمتنان إلى الدكتور الفاضل جمال حالوة الذي منحني مـن                

  .وقته، ونصحه، وتعليماته، وارشاده إلنجاز هذا العمل المتواضع
  

  اتذة األفاضل اعضاء لجنة المناقشة لتكرمهم على مناقشة الرسالة كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى االس
  .المتواضعوأخيرا أتوجه بالشكر والعرفان إلى كل من ساهم بتقديم العون إلنجاز هذا العمل 

  

  

  إسماعيل سالمه إسماعيل عريقات



ج 

  مصطلحات الدراسة
  

 وتعنـي   Communisكلمة إتصال مشتقة مـن الكلمـة الالتينيـة            :  اإلتصال
المشاركة في الرأي أو الحديث أو المشورة أو إتخاذ القـرار، أي أن             
اإلتصال هنا يعني اإلشتراك في المعلومـات أو تبـادل المعلومـات            

  ).2008صيرفي، (والمشاعر واإلتجاهات 
عملية يتم من خاللها نقـل المعلومـات، أو األفكـار، أو األراء، أو                :  اإلتصال اإلداري

أو أكثر وتبادلها سواء بطريقـة مباشـرة أم         اإلنطباعات بين طرفين    
غير مباشرة باستخدام وسيلة أو عدة وسائل بهدف أو إعالم أو إقناع            

  ).1998زيدان، (أو تأثير أو إعالن 

  جامعة القدس 
  

مؤسسة عربية وطنية أطلقت جذورها من الصخرة المشرفة، لتحقـق            :
ي قلب القدس   اإلمتداد الحضاري، وتثبت كيانها الوجداني والروحي ف      

الشريف، فهي الجامعة العربية األولى والوحيدة التي تأسست في بيت          
المقدس لتغني اإلرث الفكري العربي و اإلسالمي في بيت المقـدس           

إنضمت جامعة القدس إلى عضوية     . وتحافظ على عراقتها وأصالتها   
، تكونت من أربع كليات جامعية      1984إتحاد الجامعات العربية عام     

كلية الدعوة وأصـول    : مل في مدينة القدس وضواحيها وهي     كانت تع 
تأسست عام  (، الكلية العربية للمهن الطبية      )1978تأسست عام   (الدين  
، وكلية هنـد    )1979تأسست عام (، وكلية العلوم والتكنولوجيا     )1979

  ).2004جامعة القدس، ) (1982تأسست عام (الحسيني للبنات 



د 

  ملخص الدراسة

  
سة التعرف إلى واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العـاملين،              هدفت هذه الدرا  

الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الفئة العمريـة، وطبيعـة          : ومعرفة أثر متغيرات الدراسة   
العمل على ذلك، حيث تكون مجتمع الدراسة من  جميع موظفي جامعـة القـدس البـالغ عـددهم                   

، حيث تم استخدام عينـة      )2010إدارة شؤون الموظفين، جامعة القدس،      (  موظفاً وموظفة ) 1117(
طبقية عشوائية في توزيع اإلستبيانات، وإشتملت العينة على ثـالث طبقـات، وهـم اإلداريـون،                

   %.11.7األكاديمين والخدمات بنسبة 
  

، من خالل عرضها    وبالتالي تم إختيار اإلستبانة كأداة لجمع البيانات المتعلقة حول موضوع الدراسة          
على مجموعة من المحكمين لفحص مدى صدقها، كما تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراخ             
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات اإلستبانة، وللتحقـق مـن ثبـات               

ة الثبات كرونباخ ألفا،    اإلستبانة تم حساب الدرجة الكلية لمعامل الثبات لمقياس الدراسة حسب معادل          
، وهذه النتيجة تشير إلى تمتع هذه األداة بثبـات يفـي بـأغراض              )0.9661(وكانت الدرجة الكلية    

  .الدراسة
  

أظهرت نتائج الدراسة حول واقـع اإلتـصال        : اسة إلى مجموعة من النتائج أهمها     وقد خلصت الدر  
  .ن إجابات أفراد عينة الدراسةاإلداري في جامعة القدس بحصولها على متوسط حسابي متوسط بي

  
 علـى  عتماداإل تقلل التي الالزمة التدابير إتخاذ :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها

 تـسهم  التـي  اإلتصال في الحديثة واألساليب اإلبتكارات من اإلتصال واالستفادة في التقليدية الوسائل

  .ترنتاإلن مثل المعلومات سرعة إنتقال في فعال بشكل



ه 

The reality of the administrative at communication Al Quds University 
from the employees’ point of view 
 
Abstract 
 
This study aimed at exploring the reality of the administrative at communication Al Quds 
University from the employees’ point of view, and the effect of the study's variables: sex, 
educational qualification, and years of experience, age group and the nature of work on 
this. the study's community consisted of all the employees of Al Quds University, 
numbering 1117 employees (personnel affairs department, Al Quds University, 2010). A 
random clustered sample was used in distributing the questionnaires. The sample consisted 
of three clusters: the administrators, the academics, and the services with a percentage of 
11.7%. 
 
Consequently, the questionnaire was selected as a tool for collecting the data relating to the 
study subject. The data were presented to a groub of arbitrators to examine the extent to 
which data are credible. The date was statistically processed by extracting the arithmetic 
means and standard deviations for each paragraph in the questionnaire. 
 
To realize the Constance of the questionnaire, the total grade of Constance coefficient of 
the study standard was calculated in accordance with the Constance formula of Cronpach 
Alpha. The total grade was (0.9661). This result indicates that this tool enjoys a Constance 
which fulfils the purposes of the study. 
 
The study was concluded with a group of results, the most important of which are the 
following: The results of the study on the reality of the administrative communication at    
Al Quds University showed that it attained a medium arithmetic mean gained through the 
answers of the objects of the study sample. 
 
The study was concluded with a group of recommendations, the most important of which 
are the following: To take the necessary procedures which reduce dependence on the 
conventional means used in communication, and to benefit from innovations and methods 
in communication that effectively contribute to rapid transfer of modern information, such 
as the interner.  
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   األولالفصل

______________________________________________________ 

   الدراسةخلفية

  
  مقدمة 1.1

 
يعد اإلتصال العصب الرئيس في العملية اإلدارية في أي منظمة، فهو الذي يؤمن نقـل المعلومـات              

 سـليماً دون  بين اإلدارات واألفراد وبين المؤسسات، إذ ال يمكن ألي عمل إداري أن ينجز إنجـازاً            
اإلعتماد على المعلومات والتي ال يمكن أن تصل في الوقت المناسب إال في ظـل اتـصال إداري                  

  .)2008شحادة، (ناجح 
  

لذلك يعد اإلتصال اإلداري من العمليات التي تحتاج إليها كل المنظمـات لتفعيـل أدائهـا اإلداري                 
تكوين مخزون معرفي يمكن من خاللـه       والتنظيمي كونه يسمح بالتفاعل والتواصل بين األعضاء، و       

  ).2010زيات، (تبادل المعلومات والخبرات بين العاملين وتحسين العالقات اإلنسانية 
 

ي إدارة القيام بواجباتهـا دون      وبذلك تعتبر عملية اإلتصال من أهم الوسائل التنفيذية التي ال يمكن أل           
تـصال يكفـل    افإن من الواجب إيجاد نظام      إستخدامها وحتى يحقق العمل اإلداري النتائج المرجوة        

 ).2009حراحشة، (توصيل البيانات، ألن تأثر اإلتصال يعني شلل اإلدارة وإختاللها 

  
   مشكلة الدراسة2.1

  

تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهـة نظـر                 
  .العاملين
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   أهمية الدراسة3.1

  
  :دراسة فيما يأتيتتمثل اهمية ال

  
من الناحية النظرية تعتبر الدراسة إضافة علمية فـي مجـال اإلتـصال اإلداري عمومـاً،                 •

 .واإلتصال اإلداري في جامعة القدس خصوصاً

 واقع اإلتصال اإلداري    إلىمن الناحية التطبيقية تساعد المسؤولين في جامعة القدس التعرف           •
 القرارت التي تساعد على رفع مستوى اإلتصال        في جامعة القدس، مما يساعدهم  في إتخاذ       

 .اإلداري

تعتبر نتائج الدراسة مهمة للمؤسسات المشابهه لطبيعة العمل، وأيضاً للبـاحثين فـي حقـل                •
 .اإلتصاالت اإلدارية بشكل خاص

 
   مبررات الدراسة4.1

 
  :هنالك عدة مبررات دفعت الباحث إلجراء هذه الدراسة وهي

  
 .ث إلستكمال متطلبات الدراسةإهتمام شخصي لدى الباح •

 .كتساب معرفة موسعة حول موضوع اإلتصاالت اإلداريةإ •

 .التوصل إلى توصيات تساعد على رفع مستوى اإلتصال اإلداري في جامعة القدس •

  
   أهداف الدراسة5.1

  

واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العـاملين           هدفت هذه الدراسة التعرف إلى      
  :الل ما يأتيمن خ

  
 .التعرف إلى واقع عملية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس •

 : اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من حيث ما يأتيفاعليةالتعرف إلى مدى  •
 

o  في اإلتصاالت اإلدارية في جامعة القدسالوضوحالتعرف إلى مدى . 

o سالتعرف إلى مدى اإليجاز في اإلتصاالت اإلدارية في جامعة القد. 

o التعرف إلى مدى السرعة والتوقيت في اإلتصاالت اإلدارية في جامعة القدس. 
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o التعرف إلى مدى الدقة في اإلتصاالت اإلدارية في جامعة القدس. 
 

 :التعرف إلى فاعلية عناصر عمليات اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من حيث •
 

o  جامعة القدسالتعرف إلى فاعلية المرسل في عملية اإلتصال اإلداري في . 

o التعرف إلى فاعلية المستقبل في عملية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس. 

o  اإلتصال اإلداري في جامعة القدسعملية التعرف إلى فاعلية وسيلة اإلتصال في. 

o التعرف إلى فاعلية التغذية العكسية في اإلتصال اإلداري في جامعة القدس. 

o تصال اإلداري في جامعة القدسالتعرف إلى فاعلية الرسائل في اإل. 
 

 .التعرف إلى معيقات عملية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس •

 .ليات تعزيز اإلتصال اإلداري في جامعة القدسآ التعرف إلى  •

معرفة دور متغيرات الدراسة في إجابات المبحوثين حول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة              •
 الجنس، الفئة العمرية، سنوات العمـل، المؤهـل         :القدس من وجهة نظر العاملين من حيث      

 .العلمي، طبيعة العمل
 

   أسئلة الدراسة6.1

  

واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة         السؤال الرئيس للدراسة يتمثل في التعرف على      
  :نظر العاملين

  
  ما واقع عملية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس؟ •

 :داري في جامعة القدس؟ من حيث ما يلي اإلتصال اإلفاعليةما مدى  •
 

o مدى الوضوح في اإلتصاالت اإلدارية في جامعة القدس. 

o مدى اإليجاز في اإلتصاالت اإلدارية في جامعة القدس. 

o مدى السرعة والتوقيت في اإلتصاالت اإلدارية في جامعة القدس. 

o مدى الدقة في اإلتصاالت اإلدارية في جامعة القدس. 
 

 :لية في عملية عناصر عمليات اإلتصال اإلداري في جامعة القدس؟ من حيثهل هنالك فعا •
 

o فاعلية المرسل في عملية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس . 
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o فاعلية المستقبل في عملية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس. 

o فاعلية وسيلة اإلتصال في عملية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس. 

o العكسية في اإلتصال اإلداري في جامعة القدسفاعلية التغذية . 

o فاعلية الرسائل في اإلتصال اإلداري في جامعة القدس. 
 

 ما معيقات عملية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس؟ •

 ليات تعزيز اإلتصال اإلداري في جامعة القدس؟آما  •

بـإختالف  هل يختلف واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظـر العـاملين                •
 الجنس، الفئة العمرية، سنوات العمل، المؤهل العلمي، طبيعة العمل؟: متغيرات الدراسة

 
   الدراسة  فرضيات7.1

  

من خالل أسئلة الدراسة السابقة إنبثقت الفرضيات الصفرية التالية عند مستوى الداللة اإلحـصائية              
)α≥ 0.05 (وهي ما يلي:  
  

ـ  • فـي متوسـطات    )α≥ 0.05(د مـستوى الداللـة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
إستجابات المبحوثين حول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين             

 .تعزى لمتغير الجنس

فـي متوسـطات    )α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة     •
عة القدس من وجهة نظر العاملين      إستجابات المبحوثين حول واقع اإلتصال اإلداري في جام       

 .تعزى لمتغير الفئة العمرية

فـي متوسـطات    )α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة     •
إستجابات المبحوثين حول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين             

 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي

فـي متوسـطات    )α≥ 0.05( إحصائية عنـد مـستوى الداللـة    ال توجد فروق ذات داللة •
إستجابات المبحوثين حول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين             

 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة

فـي متوسـطات    ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة             •
صال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين         إستجابات المبحوثين حول واقع اإلت    

 .تعزى لمتغير طبيعة العمل
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   حدود الدراسة8.1

  

 .2011 وشهر نيسان 2010تم إنجاز هذه الدراسة ما بين شهر شباط : الحدود الزمانية •

 .جميع العاملين في جامعة القدس: الحدود البشرية •

 .جامعة القدس: الحدود المكانية •
 

  الدراسة محددات 9.1
 

اقتصرت هذه الدراسة على معرفة واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر               •
  ).2010/2011(العاملين، وذلك للعام الدراسي 

، علـى عينـة مـن       2011 وشهر نيسان    2010تم إجراء هذه الدراسة ما بين شهر شباط          •
 . أداة الدراسة وثباتهاالعاملين في جامعة القدس، وتحددت نتائج الدراسة في مدى صدق 

كما تتحدد نتائج هذه الدراسة بالشروط التي وفرتها العينة من حيث الحجم وتمثيلها لمجتمـع    •
الدراسة، وعليه فإن صحة النتائج وتصحيحها يتوقف على المدى الذي تمثله عينة الدراسـة              

  .بالنسبة إلى مجتمع الدراسة في جامعة القدس
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

   االطار النظري1.2

  
  :االطار النظري للدراسة ملخص فيما يأتي

  
  مقدمة   .1.1.2

  

تشكل عملية اإلتصال جوهر وأساس العمليات والوظائف وعن طريقهـا تـرتبط أجـزاء وأقـسام                
حقق التكامل في أعمالها، إذ ال يمكن لجزء أن يتم بمعزل عـن بقيـة               المؤسسة ببعضها البعض ويت   

األجزاء، فنظام اإلتصال الفعال في المؤسسة يساعد إلى حد كبير في إتخـاذ القـرارات اإلداريـة                 
الصائبة، حيث أن نجاح عملية إتخاذ القرارات تعتمد إلى حد كبير على دقة المعلومـات وإمكانيـة                 

  . المناسب وهو ما يوفره اإلتصال الفعالالحصول عليها في الوقت
 

فعملية اإلتصال عملية ضرورية وتتم دائماً في كل مؤسسة أو في كل دائرة وفي مختلف المستويات                
فهي عملية ضرورية تساعد على إنجاز األعمال وتكوين العالقات، فهي عملية ضـرورية للمـدير               

ل المعلومات بـشرط أن تكـون المعلومـات         والمرؤوسين ولجميع المستويات وهذا يعتمد على تباد      
  .والبيانات صحيحة ودقيقة

  
فليس من الممكن أن يتم إقامة أي تنظيم دون وجود نظام فعال لإلتصاالت فهي تعتبر بمثابة سلسلة                 
من العمليات التي تربط مختلف وحدات المؤسسة والمستويات اإلدارية بعضها بـبعض فاإلتـصال              

  . ع وظائف العملية اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجية ورقابةيعتبر جزءاً أساسياً لجمي
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  : مفهوم اإلتصال اإلداري.2.1.2
 

هو عملية يتم من خاللها نقل المعلومات، أو األفكار،         "اإلتصال اإلداري بأنه    ) 1998(عرف زيدان   
مباشـرة  أو األراء، أو اإلنطباعات بين طرفين أو أكثر وتبادلها سواء بطريقـة مباشـرة أم غيـر                  

في حين عرف الـسلمي   .باستخدام وسيلة أو عدة وسائل بهدف أو إعالم أو إقناع أو تأثير أو إعالن         
تفاعالت أو تعامل طرفين أو أكثر فـي موقـف معـين لتبـادل              " اإلتصال اإلداري بأنه    ) 1996(

  .إتصال) قنوات(من الطرفين بإستخدام وسائل ) أو كل(المعلومات بهدف تحقيق تأثير معين لدى أي 
 

عملية منظمة، وعفوية أيضاً تنطوي على إرسـال        "بأنه  ) 2009(كما عرفه كالً من الطائي والعالق       
وتحويل المعلومات والبيانات من جهة إلى جهٍة أخرى، شريطة أن تكـون البيانـات والمعلومـات                

عريـف  علـى ت  ) 2008(كما أكـد العجمـي       ".المحولة مفهومة ومستساغة من قبل المستهدفين بها      
عملية نقل وتبادل اآلراء والمعلومات والخبرات والتوجيهات اإلدارية بين األطـراف           "اإلتصال بأنه   

  ".المختلفة للعملية التعليمية واإلدارية بغرض المساعدة في تحقيق األهداف التربوية
 

نـشأة،  تبادل المعلومات وإرسال المعاني وهذا جوهر عمل الم       " بأنه  ) 1995(وعرفه سالم وآخرون    
إرسال وتحويل المعلومات من المرسل إلى المستقبل مع ضرورة فهـم           "كما وعرفوه أيضاً على أنه      
إرسـال وتحويـل    " اإلتصال بأنـه  ) 2002(وعرف مخامرة آخرون    ". المعلومات من قبل المستقبل   

  ".المعلومات من المرسل إلى المستقبل مع ضرورة فهم المعلومات من قبل المستقبل
 

بأنهـا عبـارة عـن      " نستخلص من التعريفات السابقة تعريفاً إجرائياً حول مفهوم اإلتصال        يمكن أن   
عملية يتم من خاللها تبادل األفكار والمعلومات بين األفراد، من خالل وسائل اتصال تـتالئم مـع                 

  ".طبيعة الرسالة، بهدف تعديل سلوك األفراد أو األداء من أجل إنجاز األعمال
  

  :تصال اإلداري أهداف اإل.3.1.2
  

تهدف عملية اإلتصال اإلداري في أي مؤسسة مهما كان نوعها وحجمهـا وطبيعـة عملهـا إلـى                  
، والعجمـي،   2009أبو سـمرة،    (مجموعة من األهداف ومن أبرز هذه األهداف والتي وردت عند           

  :إلى ما يلي) 2010، والغزو، 2008
  

  المعلومات توفير لخال من المستويات جميع في القرارات إتخاذ عملية تسهيل •
 .وتعديلها تأجيلها وأسباب األعمال تنفيذ بكيفية المتعلقة بالتعليمات المرؤوسين تعريف •
 .منها المرؤوسين وموقف التنفيذ تواجه التي والمشكالت األعمال تنفيذ كيفية على التعرف •
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 يـة التنظيم الهياكـل  خطـوات  تعتبـر  إذ للعـاملين،  التنظيمي السلوك ضبط في المساعدة •
 تعـديل  وكيفيـة  برؤسـائهم  اإلتـصاالت  في بإتباعها العاملون يلتزم مؤشرات والسياسات
 .لهم اإلقتراحات

 تحـسين  وكيفية به القيام يجب ما تحدد ألنها العاملين لدى الدافعية اإلتصاالت عملية تعزز •
 هـداف األ تحقيـق  في التقدم سير عن العكسية التغذية وتوفير األهداف تحديد أن إذ األداء،
 .وهام ضروري شيء

 اإلدارة تـسعى  التـي  والغايـات  األهداف لتوضيح نتيجة العاملين بين المعنوية الروح رفع •
 .األهداف تلك لبلوغ الالزمة والسياسات الخطط وبيان لتحقيقها،

 .عالية بكفاءة ووظائفهم بأعمالهم بالقيام يمكنهم بشكل التنظيم في العاملين جهود بين التنسيق •
 

فيرى أن الهدف الرئيسي في اإلتصاالت اإلدارية يتمثل في تبادل المعلومات           ) 2008(صريفي  أما ال 
بين األفراد والعمل على تحريك وتعديل سلوكهم نحو األداء الجيد، أما األهـداف الفرعيـة علـى                 

  :المستوى الوظيفي تتمثل فيما يلي
  

 .للعاملين المنظمة وخطط أهداف شرح •
 .والمجتمع المنظمة بين التفاهمو واإلحترام الثقة إقامة •
 .األفراد بين التعاون تحقيق من والتأكد المعلومات نقل •
  :فيما يلي) 2010(كما تبرز أهداف اإلتصاالت اإلدارية كما وردت لدى فياض وآخرون  •
 .األفراد بين التعاون تحقيق من والتأكد المعلومات نقل •
 .للعمل موحفزه جهودهم بين والتنسيق األفراد وتوجيه قيادة •
 .العليا اإلدارة أعضاء وبين والعاملين اإلدارة بين التفاهم تحقيق •

  
  : اإلداريل أهمية اإلتصا.4.1.2

  

يعتبر اإلتصال من الوظائف األساسية في العمل اإلداري إذ بدونه اليتم إنجاز األعمال وقد يـؤدي                
حيـث تظهـر أهميـة    إيجاد الثغرات في العمل اإلداري ومستوى العمل داخـل المؤسـسات،    إلى

  :ما يلي ) 2008، عجمي، 1997طحالوي وابراهيم، ( اإلتصاالت اإلدارية كما وردت عند 
  

 المستويات ومختلف المؤسسة وحدات مختلف تربط سلسلة بمثابة اإلدارية اإلتصاالت تعتبر •
 مـن  اإلدارية العملية وظائف لجميع أساسياً جزءاً يعتبر فاإلتصال ببعض، بعضها اإلدارية
 .ورقابة وتوجيه وتنظيم تخطيط
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 أجـل  مـن  األفراد على المطلوب التغيير إحداث في فعالة وسيلة اإلدارية اإلتصاالت تعتبر •
 .المطلوبة األهداف تحقيق

 ممـا  اإلتـصال  قنوات خالل من والبيانات المعلومات نقل على اإلدارية اإلتصاالت تساعد •
 .وتطورها المؤسسة نجاح وتحقيق ةاإلداري القرارات إتخاذ في بآخر أو بشكل يسهم

 والجماعي الفردي السلوك وتغيير توجيه في أساسية ضرورة األفراد بين اإلتصاالت تعتبر •
 .داخلها العاملين األفراد إتجاهات في المؤثرة العوامل أحد تعد كما منظمة، أي في للعاملين

  
) 2007، حنفي،   1998 وآخرون،   اللوزي(تنبع أهمية اإلتصاالت اإلدارية كما وردت لدى كالً من          

  :من كونها
  

 وردود العـاملين،  ومـشاكل  رغبـات  معرفة خالله من اإلدارة تسطيع الذي الضوء تمثل •
 اإلدارة سياسـات  للعـاملين  تنقـل  التـي  الوسيلة كونها جانب إلى سياساتهم، نحو أفعالهم
 .وأهدافها

 عـدم  أن إذ تـأخير،  وبـدون  الصائبة القرارات إتخاذ على اإلدارة يساعد الجيد اإلتصال •
 أو إضـعافه  ثـم  ومـن  اإلداري القرار مقومات تكامل عدم إلى يؤدي المعلومات وصول
 .تأخيره

 .وحرية بسهولة المعلومات وينقل التشويش يبعد الجيد اإلتصال إن •
 تتعـرف  حيث العاملين، سلوك إتجاهات تغيير على اإلدارة تساعد وسيلة اإلتصاالت تعتبر •

 وال المؤسـسة،  أهـداف  يخدم بما إتجاهاتهم تغيير ثم ومن العاملين قدرات على خاللها من
 .فعال إداري إتصال خالل من إلى ذلك يحدث

 العـاملين  لدى اإلتجاهات ويدعم والمعرفة، الفهم وتوسيع وتنمية بالمعلومات العاملين تزوبد •
 .المنظمة في

 

  : اإلتصال اإلداريفاعلية .5.1.2
  

ال بشكل فعال وتحقق األهداف المرجوة فعلى المرسل والمستقبل القيام بالعديد           لكي تتم عملية اإلتص   
  ):2010، الغزو، 1998ماهر،(من المسؤوليات، كما ورد لدى 

  
 المفـردات  إسـتخدام  يتجنـب  وأن واضـح  بشكل الرسالة يعد أن المرسل على: الوضوح •

 .والصعبة الغامضة والمصطلحات
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 .المبررة غير واإلطالة لتكراروا والدوران اللف تجنب: اإليجاز •
 المـستخدمة،  الوسـيلة  إلى يعود قد المعلومات نقل في البطء أو السرعة مدى إن: السرعة •

 بعـد  وهناك الثاني، من بكثير أسرع األول أن تبين الكتابي الخطاب في الهاتف مقارنة فعند
 .المناسب الوقت في للمعلومات الوصول وهو للسرعة آخر

 صـحيحة  بطريقـة  المطلوب تحديد في يسهل فهو الرسالة إعداد في مهم لعام وهذا: الدقة •
 .الغموض عن بعيدة سليمة ولغة

 

، 2004حـريم،   ( اإلتصال كمـا وردت عنـد        فاعليةهناك أكثر من أسلوب يمكن إستعماله لزيادة        
  :حيث أن من أبرزها ما يلي) 1996، الشبكشي، 2008حسين، 

  
 فهمها من المستقبل على يسهل حتى واضحة الرسالة فأهدا تكون أن البد: المعاني وضوح •

 .وإدراكها
 علـى  ويتـصرف  المـستقبل  ليفهمهـا  الالزمة الحقائق جميع الرسالة تتضمن أن: الشمول •

 .ضوئها
 ويترتـب  اإلتصال في هاماً دوراً تلعب الفردية اإلختالفات إن: الفردية اإلختالفات مراعاة •

 .الخطورة حد بلغي بعضها سيئة نتائج مراعاتها عدم عن
 الرسـالة  مقـدار  في الكبيرة الزيادة وتجنب األمثل بالقدر وإرسالها المعلومات تدفق تنظيم •

 .المستقبل إلى المرسلة
 .الرسالة من المقصود المعنى فهم المستقبل أن ليتأكد المرسل قبل من المتابعة •

  
لخيص اهمهـا  فـي      كن ت يممهمة  أن لإلتصال الناجح والفعال خصائص      ) 2005(كما ويرى خليل    

  : النقاط االتية
 

إن وضوح البنى والسياسات في المؤسسة وحده القادر على قيادة صانعي القرار            : الوضوح •
في األوضاع الروتينية وغير الروتينية، أما سوء الفهم واإللتباس فإنها تهدر الوقت والمـال              

  .بال طائل
 ناقـصة أو غيـر كافيـة، أو تقـديم           توجب هذه الخاصة اإلبتعاد عن إعطاء بيانات      : الدقة •

 .معلومات ومؤشرات غير واضحة

إن اإلتصاالت اإلدارية الجيدة تجاهد ألن تكون مختصرة، واإليجـاز ميـزة فـي              : اإليجاز •
 .عملية اإلتصال الصاعد أو النازل بين أطراف عملية اإلتصال
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  : مقومات اإلتصال اإلداري.6.1.2
 

 عن أهم مقومات اإلتـصال      -  اإلدارية في مجال اإلتصاالت    القيادة_في كتابه   ) 2007(ذكر كنعان 
  :الفعال، كما كشفت عنها التجارب والتطبيقات ما يلي 

 
من مقومات اإلتصال الفعال إصغاء القائد لموظفيه، ألن ذلك يتيح الفرصـة لـه              : اإلصغاء •

ـ                ن إلكتشاف حقيقة ما يريد الموظف قوله، كما يعطي للموظف فرصة للتعبيـر الكامـل ع
  .نفسه

ويتطلب اإلتصال الفعال من القائد أن يوضح أفكاره حتى تكون مؤثرة في موظفيه             : الشرح •
 .وهذا معناه أن تكون الرسالة أو الخطاب الذي يوجهه إلى موظفيه بلغة سهلة عليهم فهمها

فالقائد الفعال هو الذي يحدد قبل اإلتصال الهدف منه، بأن يسأل نفسه عن             : السؤال والنقاش  •
لهدف الذي يريد تحقيقه من اإلتصال، وعن رد الفعل الذي يتكون لدى الموظف من إجراء               ا

 .هذا اإلتصال

فتقييم القائد إلتصاالته يفيد كأسلوب رقابة وأسلوب تحفيز، إذ يـساعد علـى األداء              : التقييم •
والقائد الفعال هو الذي يقف دائماً على رد فعل رسالته مـن جانـب              . والعمل على تحسينه  

 . مستقبلها

وهي تعني مالحظة القائد لمتطلبات الموقف في كلماتـه وقراراتـه ورسـائله             : اإلستجابة •
فاإلتصال الفعال يعتمد علـى مـدى إسـتجابة القائـد           . الرسمية وغيرها من أوجه سلوكه    
 .لمتطلبات الموقف في اتصاالته

 
صال والمقومـات التـي     فيرى أن من الشروط التي يجب توفرها في وسيلة االت         ) 1993(أما حسن   
   :تحتويهايجب أن 

  
 .مصدرها وفي الرسالة بمضمون الثقة اإلتصال، لوسيلة األول الشرط •
  . حققت ما وعلى وجهها التي الرسالة تأثير مدى على يحصل أن •
 .واإلجتماعية الشخصية القيم مع متناقضة غير الرسالة تكون أن •

 

  :عناصر عملية اإلتصال اإلداري .7.1.2
  

، نصر اهللا،   1995، سالم وآخرون،    2004حريم،  ( ل مراجعة األدب التربوي الموجود في       من خال 
  :تبين أنه يمكن حصر عناصر عملية اإلتصال في اآلتي) 2001
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 واألفكـار  المعلومات يقدم الذي الرسالة مصدر وكذلك اإلتصال حلقات أول وهو: المرسل •
 نـوع  يحـدد  الذي وهو والمرسل) المستقبل (اآلخر للطرف بإرسالها المرسل يرغب التي

 .عليها تحتوي التي للرسالة المناسبة واللغة الرسالة رمز يحدد الذي وهو ووسيلتها الرسالة
 هـي  وكذلك اآلخر، للطرف بإرسالها المرسل يرغب التي المعلومة أو الفكرة هي: الرسالة •

 ورسـوم  توعبـارا  وجمل كلمات تتضمن أن الممكن ومن الرسالة تحويه الذي المضمون
 .ومشاعر ومفاهيم حقائق الرسالة تكون أن الممكن ومن وحركات ونقوش

 ومـن  المـستقبل  إلـى  المرسل من الرسالة لنقل تستخدم التي األداة وهي: اإلتصال وسيلة •
 على يعتمد اإلتصال وسيلة إختيار أن إال والحديثة التقليدية بين ما الرسائل تتعدد أن الممكن

 تلفـاز،  بريـد،  هاتف، (الوسيلة تكون وقد وخصائصها وأهدافها الرسالة وطبيعة خصائص
 ).خطابات إنترنت،

 يعتمـد  حيث محتواها وفهم رموزها بفك يقوم الذي وهو الرسالة يتلقى من وهو: المستقبل •
 الرسـالة  رموز فك أن حيث واإلستيعاب، واإلدراك والقدرات والتوقعات التجارب على هذا
 الرسالة في المتضمنة) إلخ...،  الحركات الصور، الكلمات، لفاظ،األ (المعلومات تفسير يعني

 .لديه واضح معنى ذي شكل إلى الرسالة ترجمة يتم حيث المستقبل قبل من المستلمة
 مـن  تلقاها التي الرسالة على المستقبل إستجابة أو فعل رد هنا والمقصود: الراجعة التغذية •

 . دائماً الراجعة التغذية بإتجاه المرسل
 

 ،2009 سـمرة،  أبـو ( لـدى  وردت كما اإلداري اإلتصال عملية عناصر أهم إستعراض يمكن كما
  :يلي ما) 2010 العالق،

  
 به القيام يرغب عمل أو فكرة لديه تكون وقد اإلتصال يحاول الذي الشخص وهو: المرسل •

 .المرسل من رغبة دون اإلتصال يحدث قد وأحياناً ما، معنى أو
 الشكل في تخضع بحيث رسالة شكل على تنظيمها يجري الرموز إنتقاء ميت أن بعد: الرسالة •

 .اإلستيعاب وإمكانية والوضوح كالبساطة المعايير لبعض والمستوى
 تكـون  وقـد  المعلومات، أو الرسالة لنقل المالئمة الوسيلة اختيار المهم من: اإلتصال قناة •

 بالـصمت  أو الوجـه  بتعابير أو اتفاله أو الكتابية كالرسائل شفوية غير أو شفوية الوسيلة
 .أحياناً

 أو المرسـل،  قبل من المقصود الشخص وهو المنقولة، الرسالة يستلم الذي وهو: المستقبل •
 شخص هو بل دوماً سلبياً شخصا ليس والمستقبل مستقبل، يكون أن لنفسه يختار شخص أي
 .األحوال معظم في فعال
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 والغيـر  المقـصود  التـأثير  علـى  المرسل بها فيتعر التي الوسيلة هي: العكسية التغذية •
 .سلبية أو إيجابية التغذية هذه تكون وقد للمستقبل، بإرسالها قام التي للرسالة المقصود

  
كما تتوزع مراحل عملية اإلتصال اإلداري ما بين المرسل والمستقبل كما وردت لـدى كـالً مـن                  

  :وذلك من خالل مايلي) 2006، الغزاوي، 2005مصطفى، (
  

 أو شـيء،  على الحصول الهدف يكون قد لحاجة، أو لهدف إال أحد يتصل ال: الهدف تحديد •
 .ذلك غير أو حب أو تعاطف مثل معين شعور أو رأي عن تعبير يكون قد

 سـوف  التـي  الفكـرة  أي اإلتصال، لموضوع الفكرة لتحديد المرسل يحتاج: الفكرة اختيار •
 أفكـاره  يقـيم  ثـم  فكرة من أكثر يكّون الذي هو الماهر والمرسل المستقبل، على يطرحها
 .أفضليها إلختيار

 اختيـار  المهم فمن المرسل، رسالة لنقل قنوات أو وسائل عدة هنالك: التعبير وسيلة اختيار •
 طبيعـة  مـع  يتناسـب  بما وكذلك المرسلة، الرسالة طبيعة مع تتناسب بما اإلتصال وسيلة

 .المستقبل شخصية
 الـذي  المرسل ألفكار تنظيم فهو الرسالة ترميز يجري اإلرسال مرحلة في: الرسالة تمييز •

 .إشارات أو كلمات تكون قد الرموز هذه اإلتصال، رموز في رسالته تتضمنها
 

  
  

  عناصر عملية االتصال: 1.2شكل 
  

  : معوقات اإلتصال اإلداري.8.1.2
  

 للمرسـل والمـستلم     يمكن تصنيف العوائق في اإلتصال حسب عملية اإلتصال إلى معوقات بالنسبة          
، حجاحجـة،   1996، مـصالحة،    2009زايد،  (والرسالة والوسيلة والتشويش وهي كما وردت عند        

  :مايلي) 1997، زعبي وعبيدات، 2004
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 : للمرسل بالنسبة معوقات •
 

o مفهوم غير إتصال إلى يؤدي مما اإلتصال لعملية التخطيط عدم. 
o قبلالمست قبل من مفهومة غير لعبارات المرسل إختيار. 
o الرسالة إلرسال المناسب المكان أو للوقت المرسل إختيار عدم. 

  
 :للمستقبل بالنسبة معوقات •

 

o اإلصغاء على القدرة عدم. 
o واللغوي والثقافي التعليمي المستوى تفاوت بسبب للمعاني الخاطئ الفهم. 
o وفهمها للرسالة تفسيره طريقة على تؤثر التي للمستقبل النفسية الحالة. 

 

 :للرسالة بالنسبة معوقات •
 

o القرار متخذ على للتأثير للحذف وتعرضها المعلومات تحريف. 
o األفكار ترتيب وعدم الرسالة في الواردة والمعاني األفكار ترابط عدم. 

 

 :اإلتصال لوسيلة بالنسبة معوقات •
 

o الرسالة طبيعة مع متناسبة غير إتصال وسائل استخدام. 
o مصداقية ذات ليست أنها أو ستقبلللم مناسبة غير إتصال وسيلة استخدام. 
o باآلخرين لإلتصال المتاح الوقت مع تتناسب ال اتصال وسائل استخدام. 

 

 :العكسية للتغذية بالنسبة معوقات •
 

o المناسب الوقت في عكسية تغذية إعطاء عدم. 
o الرسالة وصول من لتأكد المرسل قبل من المتابعة عدم. 
o للرسالة المقصود المعنى فهم المستقبل أن من لتأكد المرسل قبل من المتابعة عدم. 

 

، درة  2002، دهـان وآخـرون،      2007حلـوة،   ( كما أن من معوقات اإلتصال كما وردت عنـد          
  :هي كما يلي) 1996، بربر، 1994وآخرون، 

  
 .فشله وربما اإلتصال فعالية عدم إلى يؤدي منها التقليل أو اإلتصال عملية في المبالغة •
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 الكتابة أو بالتحدث الشخص يبدأ األحيان من فكثير اإلتصال، لعملية كاٍف تخطيط وجود عدم •
 عملية تحقيق بهدف ايصالها ينوي التي الرسالة من الغرض تحديد وبدون مسبق تفكير دون

 .اإلتصال
 أو ضـعيفة  بكلمات عنها يعبر قد أنه إال الفكرة وضوح من بالرغم التعبير على القدرة عدم •

 .والغموض اإلرتباك من لكثيرا يخلق مما مناسبة غير
 عمليـات  في ثغرات وجود من عليه يترتب وما رسمي والغير الرسمي التنظيم بين الصراع •

 .المنظمة مستوى على اإلتصال
 وحجـب  اإلتـصال  تعطل إلى ذلك يؤدي بالتالي العاملين بين والتعاون الثقة عنصر فقدان •

 بالمرؤوسين، باإلتصال المدير إهتمام عدم أو المدير من الخوف بسبب واألخبار المعلومات
 .القرارات إتخاذ في الدكتاتوري النوع من المدير كان إذا خصوصاً

 المستويات من قليل ليس عدد في الرسالة مرور عليه يترتب وهذا اإلدارية المستويات تعدد •
 .األوان فوات بعد تصل فقد قيمتها من يفقدها مما اإلدارية

 

 إليها أشار كما كامل، بشكل اإلتصال عملية إتمام دون حائالً تقف التي تالمعوقا من مجموعة هناك
  :مايلي منها) 2009 (زايد
 

وهي المعوقات التي تقف حائالً بسبب العالقه بـين القائـد           : المعوقات النفسية واإلجتماعية   •
  .والمرؤوسين والفرق اإلجتماعي بينهم

 :المعوقات الناشئة عن طبيعة التنظيم وتشمل •
 

o ض األدوار وعدم تحديد الصالحيات أو اإلشرافغمو. 

o               تعدد المستويات اإلدارية مما يعني طول المسافة بين القاعدة وقمة الهرم الوظيفي ممـا
 .يعرض المعلومات إلى التحريف والتزوير

 
  ):2007(قد يعيق اإلتصال اإلداري ثالث أنواع من العقبات والتي تصنف كما وردت لدى حنفي 

  
 .المزعج الضوضاء بالمسافة، متعلقة بيئية مؤثرات هي: اديةالم العقبات •
 .للفرد واإلجتماعية النفسية بالنواحي تتصل هي: الشخصية العقبات •
 .فيه تستخدم الذي للموقف وفقاً معنى من أكثر تحمل الكلمات من فالكثير: اللفظية العقبات •

  
 لـدى  وردت كمـا  اإلتـصال  يةعمل تعترض التي المعوقات بعض هناك أن على التجارب دلت لقد

  :يلي ما هي المعوقات هذه أبرز ومن) 2007 (كنعان
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 .يعرضه الذي الموضوع نحو الموظف بمشاعر القائد إهتمام عدم •
 .وموظفيه القائد بين والتعليمية اإلجتماعية المكانة في فروق وجود •
 .السارة غير األخبار دون األداء عن السارة لألخبار لإلستجابة القادة من الكثير ميل •

 

  : أساليب التغلب على معوقات اإلتصال اإلداري.9.1.2

  
  :كما يلي) 2009(يمكن التغلب على معوقات اإلتصال اإلداري كما وردت عند العالق 

  
 :المرسل حلقة •

 

o اإلتصال مهارات على المرسل تدريب. 
o األفراد بين الفردية الفروقات مراعاة. 
o وبسيطة مشتركة لغة إستخدام. 

  
 :مستقبل حلقة •

 

o اإلتصال مهارات على المستقبل تدريب. 
o والمستقبل المرسل بين مشتركة لغة إيجاد . 

 

 مخامرة ،1992 القادر، عبد (لدى ورد كما اإلداري اإلتصال عملية معوقات على التغلب يمكن كما
  :يلي ما وهي) 2009 العالق، ،1998 واَخرون،

  
 كـن  التعليمـات  إصدار أو األمر إعطاء لفقب اإلتصال، عملية قبل أفكارك توضيح إلتمس •

 .رسالتك وتوضيح تفسير من متأكداً
 يـتم  بحيـث  األفـراد  بين القائمة والسلوكية واإلجتماعية الثقافية الفروقات مراعاة ضرورة •

 .الرسائل لمستلمي الفردية الفروقات مع تتناسب بما الرسائل صياغة
 مـن  أكفـأ  تكون معينة وسيلة رسالة فلكل ،المستلم أو الرسالة تالئم اتصال قنوات استخدام •

 الرسائل من النوع هذا في غيرها

 وأن سـبق  التـي  الرسالة تخص وأنها مصداقية ذات المعطاة العكسية التغذية أن من التأكد •
 .المستلم إستلمها
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 يعتبـر  حيث الرسالة، بمستقبل يتعلق فيما خصوصاً اإلتصال في الوقت مسألة على التركيز •
 .فشله أو اإلتصال نجاح في أساسياً دوراً الرسالة إستالم وقت

 

  : طرق اإلتصال اإلداري.10.1.2

  

لقد كتب الكثير عن أنواع اإلتصال اإلداري، ولكن المصادر في هذا المجال لم تتفق على تـصنيف                 
واحد لألنواع المختلفة لإلتصال، وبشكل عام سوف عن نتحدث عن األنواع الرئيـسية كمـا وردت                

  :ومن أبرزها ما يلي) 2007، سليمان، 2005، ابو اصبع، 2010فياض وآخرون، ( من لدى كالً 
  

 والمـشاعر  األفكار ويتضمن نفسه، الفرد داخل يحدث الذي اإلتصال وهو: الذاتي اإلتصال •
 .األوحد والمستقبل المرسل يصبح الفرد فإن نفسه، إلى بها ينظر التي والطريقة

 وجهـاً  يـتم  حيث المواجهه، بإتصال ويعرف مباشر،ال اإلتصال وهو: الشخصي اإلتصال •
 ويتـيح  الخمـس،  حواسنا نستخدم أن فيه يمكن حيث أكثر أو شخصين بين كان سواء لوجه
 محـددة،  جغرافيـة  منطقـة  فـي  يحدث بأنه ويمتاز األشخاص، بين التفاعل اإلتصال هذا

  .فوري بشكل العكسية التغذية على الحصول باإلتصال القائم ويستطيع
 تسعى التي والمنظمات المؤسسات في التنظيمي اإلتصال أهمية وتزداد: التنظيمي إلتصالا •

 صـاعداً  اإلتصال ويكون معهم، لإلتصال فعال مناخ وتوفير بالموظفين صالتها تعميق إلى
 حـال  هابطاً ويكون العليا، المستويات في باألفراد الدنيا المستويات في األفراد إتصال حال

 .الدنيا المستويات في بالعاملين العليا المستويات في اتالقياد إتصال
 

  : أنواع اإلتصاالت اإلدارية.11.1.2
  

تنقسم اإلتصاالت اإلدارية في المؤسسات على إختالف أهدافها إلى نوعين مـن اإلتـصاالت كمـا                
  :وهي ما يلي) 2010، الغزو، 2004حجاحجة، (وردت عند كالً من 

  
 مثـل  للمؤسـسة  الرسـمي  اإلتصال قنوات عبر يتم الذي الاإلتص وهو: الرسمي اإلتصال •

 الوسـطى  اإلدارية المستويات إلى العليا اإلدارة من والقرارات واألوامر المعلومات إصدار
 العليا إلى الدنيا المستويات من تتم التي الترقيات وطلب واإلقتراحات الشكاوي مثل والدنيا،

 .السفلى إلى العليا من ثم
 مساعد إعتباره ويمكن الرسمي، اإلتصال قنوات إطار خارج يحدث: الرسمي غير اإلتصال •

 األفقي اإلتصال أو الصاعد اإلتصال أو الهابط باإلتصال ليس أنه فطالما الرسمي، لإلتصال
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 فإنـه  كـذلك  يكن لم فما والتعاون، والتشاور التنسيق بقصد المستوى نفس من وحدات بين
 .رسمياً غير إتصاالً حينئذ يعتبر

  
دارية التي تتم داخل المؤسـسة      يرى أن من هناك نوعين من اإلتصاالت اإل       ) 2008(أما الصريفي   

  :وهي
  

يتم هذا النوع من اإلتصاالت من خالل خطوط السلطة ونطاق اإلشراف           : اإلتصال الرسمي  •
وتأخذ المعلومات التي يتم تداولها شكل األوامر والمعلومات التي تصدر من اإلدارة العليـا              

ى المستويات الدنيا سواء من أعلى إلى أسفل إلى أعلى أو في شكل أفقـي بـين مختلـف             إل
 .األشخاص من المستوى الواحد

 الجماعـات  تماسك وسائل أهم من اإلتصاالت من النوع هذا يعتبر: رسمي الغير اإلتصال •
 كـة، الحر دائب بأنه اإلتصاالت من النوع هذا يتميز بالعمل، إهتمامها وبعث الرسمية غير
 .المستويات كل وعلى اإلتجاهات كل في ويسير .معين لترتيب طبقاً يسير وال التغيير وكثير

 

  : تدفق اإلتصاالت اإلدارية.12.1.2

  

هنالك أكثر من قناة تتدفق منها اإلتصاالت داخل المؤسسات الرسمية، ويمكن تحديـد أبـرز هـذه                 
، شـرقاوي،   2009، سـكارنة،    1995سالم وآخـرون،    ( القنوات، كما وردت في دراسة كالً من        

  : كما يلي) 1992
  

 من أي أسفل إلى أعلى من تتجه التي اإلتصاالت وهي: أسفل إلى أعلى من اإلتصاالت •
 إلى العليا المستويات من المعلومات تدفق يتم خاللها ومن المرؤوسين، إلى لرؤساءا

 .وعاًشي األكثر هو النوع وهذا التنظيمي الهيكل في الدنيا المستويات
 من أي أعلى إلى أسفل من تتجه التي اإلتصاالت وهي: أعلى إلى أسفل من اإلتصاالت •

 .العليا إلى الدنيا المستويات من المعلومات تدفق يتم حيث الرؤساء إلى المرؤوسين
 نفس في هم الذين األفراد بين المعلومات تبادل عن عبارة وهي: األفقية اإلتصاالت •

 تبادل بحرية النوع هذا يتميز حيث نفسها، اإلدارية الوحدات وأ نفسه اإلداري المستوى
 .الضرورة وبحسب المستويات مختلف وفي العاملين، بين المعلومات

  
  :فيرى أنه من أنواع اإلتصاالت اإلدارية مايلي) 2009(أما أبوسمرة 
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 تـصدر  التـي  التعليمات إلى يشير وهو شيوعاً، اإلتصال أنواع أكثر وهو: الهابط اإلتصال •
 مـستويات  خـالل  مـن  التعليمـات  هذه وتمر التنظيمي، الهيكل في العليا المستويات عن

 .التنفيذية أو اإلدارية المستويات أدنى إلى المتسلسلة التنظيمية
 من يأتي الهابط فاإلتصال الهابط، اإلتصال بعكس يتم الذي اإلتصال وهو: الصاعد اإلتصال •

 وأوامر تعليمات بصورة المختلفة اإلدارية المستويات عبر ويمر العليا، اإلدارية المستويات
 اإلداريـة  المـستويات  أدنى من يبدأ حيث بالعكس، يكون الصاعد اإلتصال بينما وقرارات،

 إلـى  التنظيمـي  الهيكـل  في الهرم أسفل من المختلفة اإلدارية المستويات عبر أعالها إلى
 .أعاله

 

  : وسائل اإلتصال اإلداري.13.1.2

  

 أكثر من طريقة يمكن استخدامها لتسهيل عملية اإلتصال، واختيار إحدى هذه الوسـائل عـن                هناك
غيرها يعتمد على طبيعة المرسل وطبيعة الموقف الذي يملي عليه عملية اإلتصال، وبـشكل عـام                

، عليـان،   2009 ، دعيلج،2007العامري، (تقسم وسائل اإلتصال إلى ثالتة أقسام، كما وردت عند 
  :هي كالتاليو) 2007

  
 لوجه، وجهاً المقابلة على فيه يعتمد وال الكتابة على كبير بشكل يعتمد: الكتابي اإلتصال •

 مكتوباً الكالم يكون وجميعها والمذكرات التقارير ذلك مثال كبيرة أهمية ذات يعتبر حيث
 قتو إليها والرجوع وحفظها بتمعن الرسالة قرآءة المستقبل على يسهل مما فيها وموثقاً
 .الرسمية السجالت في لحفظها وذلك الحاجة

 تكون قد طرق بعدة ذلك ويتم والمستقبل المرسل بين ما عادةً يتم وهو: الشفهي اإلتصال •
 أنه على الشفهي اإلتصال يعرف حيث واللقاءات، اإلجتماعات طريق عن أو لوجه وجهاً
 هذا أن حيث المستقبل إلى ةالمعلوم أو الرسالة توصيل في اللغة استخدام خالل من يتم الذي
  .مباشرة تظهر الفعل ردة ألن والبساطة بالوضوح يمتاز النوع

 الجسم وحركات العيون ولغة الوجه تعابير طريق عن تتم عادةً وهي: لفظي الغير اإلتصال •
 الرضى، أوعدم الرضى عن مختلفة دالالت تعطي المختلفة الجسمية التصرفات وهذه للفرد،
 ما تبادل يتم حيث اإلتصال، مصدر من مقصودة غير أو مقصودة تلميحاتال هذه تكون وقد
 وفرصة والتفاعل بالسرعة النوع هذا يمتاز بالتالي لفظية كلمات استخدام بدون مطلوب هو

 .مكلف غير وهو عكسية تغذية لحدوث
  والناسخ للحواسيب الطرفية المحطات على الوسائل هذه تشتمل: اإللكترونية إلتصاالتا •
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 الوقت في العكسية التغذية على الحصول وإمكانية بالسرعة تمتاز والتي اإللكتروني البريدو
  .المناسب

 

  : دعائم اإلتصال اإلداري.14.1.2

  

، 1989ن، عجوة وآخرو( يمكن تلخيص أهم دعائم اإلتصال اإلداري الناجح كما ذكرت عند كٍل من
  :بما يلي) 1997وعقيلي، 

  
 .فهمها من المستقبل يتمكن حتى ضحوا بأسلوب الرسالة تقديم •
 .الموقف احتياجات تلبي التي والمفردات اللغة استخدام •
  .منطقياً ومتسلسلة مترابطة رسالتك جعل على إحرص رموز إلى رسالتك تحول عندما •
  .للموقف مالئمة األكثر الوسيلة اختر •
 .المستقبل مع راجعة تغذية عملية حصول على إحرص •

 

  :يلي كما وهي توافرها الواجد الجيد اإلتصال شروط أهم) 1994 (طامينوق زويلف أبرز كما
  

 .منها تحقيقه تريد الذي وما الرسالة، بتحديد وذلك الجيد، اإلعداد •
 .التأثير لضمان صادقاً واضحاً الفكرة طرح يكون أن •
 .لإلتصال المناسبة الوسيلة إختيار •
 .إليه للمرسل المتعمقة الدراسة •

 

  : فيرى أن من دعائم عملية اإلتصال اإلداري ما يليPreston (1997) أما
  

  .أثناء المحادثة حافظ على لهجة أو أسلوب مسترٍخ بسيط وغير رسمي •
 ).إعتمد على مدى قوة العالقة(قم باستخدام اسم الموظف أو الشخص األول أو األخير  •

 .من حيٍن آلخر) أنت(ويمكن إستخدام  •

 .ف عليها أو لدى الموظفويجب إستخدام كلمات ومصطلحات متعار •

يجب عليك أن تكون صادقاً، صريحاً أي عندما يتم توجيه سؤال لك يجب عليك أن تعطـي                  •
 .معلومات صادقة وسليمة بقدر اإلمكان

  
   المقصود الغرض اإلتصال عملية تؤدي حتى توفرها الضروري من مهارات اإلداري لإلتصال إن
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 لكالً بالنسبة وذلك) 2009 عالق، ،2010 وآخرون، فياض (من كالً لدى ورد ما حسب وذلك منها
  :والمستقبل المرسل من
  

 :المرسل إلى بالنسبة •
 

o بوضوح أفكاره عن والتعبير اإلتصال، عملية من الهدف حدد. 
o الرسالة طبيعة تالئم اتصال قنوات استخدام. 
o اإلتصال عملية من اآلخر بالطرف لإلتصال المناسب التوقيت اختيار. 

 

 :المستقبل ىإل بالنسبة •
 

o له تماماً والتفرغ المرسل حديث على اإلنتباه تركيز. 
o الحقائق كل سماع قبل المسبق والتقييم األحكام إصدار تجنب. 
o ال اإلصغاءاإلتصال موضوع حول المستقبل جانب من الفع. 
o اإلتصال أو الرسالة إلستقبال إستعداد على المستقبل يكون أن. 
o معها والتفاعل الرسالة فهم على قادراً المستقبل يكون أن. 

  
   الدراسات السابقة2.2

  

  .سوف يتم عرض بعض الدراسات التي تناولت الحديث عن اإلتصال اإلداري
  

  : الدراسات العربية.1.2.2

  

هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت الحديث عن موضوع اإلتصال اإلداري، وفيما يلـي               
ثت عن اإلتصال اإلداري بشكل مباشر، باإلضافة إلـى دراسـات           مجموعة من الدراسات التي تحد    
أحد الوظائف اإلدارية التي تؤثر على نجاح العملية اإلداريـة،          لكونه  تطرقت إلى موضوع اإلتصال     

  :ومن الدراسات التي تطرقت إلى هذا الموضوع هي 
  

لمتبعة لتفعيل دور   حيث هدفت بشكل رئيس التعرف إلى اآلليات ا       ) 2010(دراسة أجرتها الشرباتي    
أنظمة المعلومات واإلتصاالت في البلديات من خالل دراسة واقع تطبيقها والمزايا التي تحقق مـن               
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تطبيقها، والمعوقات التي تواجه تطبيقها واإلختالف في اإلتجاهات حسب الجنس والعمر والتحصيل            
لضفة الغربيـة والتـي     العلمي والخبرة والمستوى الوظيفي حيث أجريت الدراسة في مدن جنوب ا          

) 192(بلدية مصنفة في محافظتي الخليل وبيت لحم، حيث أخذت عينة مكونة من             ) 15(تكونت من   
ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتحقق أهداف الدراسة،        امفردة من مجتمع الدراسة، حيث      

ـ      : أهم ما أشارت إليه نتائج هذه الدراسة ما يلي         ى أن تطبيـق أنظمـة      أظهرت نتـائج الدراسـة إل
المعلومات واإلتصاالت يزيد في تحسين أداء الموظفين ورضا الجمهور وتحقيق اإلبداع واإلبتكـار             

العمل على إعادة   : وأخيراً زيادة اإليرادات المالية، وختمت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها          
واإلتصاالت مـن خـالل دورات      تصميم المواقع اإللكترونية لتتناسب مع تطبيق أنظمة المعلومات         

  .وورشات عمل
  

أجريت دراسة بعنوان مهارات اإلتصال التي يمتلكها التنمويون ودورهـا          ) 2009(دراسة السلعوس   
حيث مثـل فيهـا     ،  في إنجاح المشاريع التي تنفذها المؤسسات التنموية في محافظة رام اهللا والبيرة           

عاملة في محافظة رام اهللا والبيرة، وألغراض تحقيق        اإلداريون والتنمويون في المؤسسات التنموية ال     
أهداف هذه الدراسة تم تصميم إستبيانين، األول يقيس مستوى إمتالك التنمويون لمهارات اإلتـصال              
التي يحتاجونها والثانية تقيس أولوية إمتالك هذه المهارات بحسب أهميتها، كذلك عالقـة مهـارات               

مبحوث كعينة صدفة   ) 55(قد تم توزيع اإلستبانة األولى على       اإلتصال بمؤشرات نجاح المؤسسة، ول    
من مجتمع التنمويين العاملين في المؤسسات التنموية في محافظة رام اهللا والبيرة، أمـا اإلسـتبيان                

تنموي وأجريت الدراسـة بحـسب أسـس المـنهج          ) 28(الثاني تم توزيعه على عينة الصدفة من        
ا فيما يتعلق بأولوية إمتالك التنموي للمهارات فقد جـاءت بـأن            الوصفي، أما أهم نتائج الدراسة أم     

مجمل مهارات بيئة اإلتصال األكثر أولوية، ويليها مجال إعداد الرسالة، أما المهارات بشكل منفـرد            
فقد جاءت على الترتيب، مهارة اإلحتفاظ بدوام إنتباه المشاركين، ثم مهارة اإلصغاء الجيد، وإختيار              

اإلهتمام بتدريب مدربين فـي     : لإلتصال وفي ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة      الوقت المناسب   
  .هذا المجال واإلستفادة من التنمويين حول المشاريع التي تم تنفيذها

  
التي هدفت إلى قياس درجة ممارسة اإلتصال لدى مديري المدارس فـي            ) 2009(دراسة حراحشة   

معلمـاً ومعلمـة، وطـور      ) 534(ت عينة الدراسة من     مدينة إربد من وجهة نظر المعلمين، وتكون      
فقرة لقياس درجة ممارسة اإلتصال اإلداري، وتوصلت الدراسـة         ) 20(الباحث إستبانة تكونت من     

إلى أن درجة ممارسة اإلتصال لدى مديري المدارس في مدينة إربد من وجهة نظر المعلمـين قـد                  
ق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة          جاءت بدرجة عالية، وأشارت النتائج أن هنالك فرو       

تعزى لمتغير المؤهل العلمي وجاءت الفروق لصالح المؤهل العلمـي الدراسـات العليـا،              ) 0.05(
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تعزى ألثر الجنس، لصالح الذكور،     ) 0.05(وهنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         
تعزى ألثـر الخبـرة،      ) 0.05( ى الداللة   فيما لم يكن هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستو         

أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات أخرى تتناول اإلتصال اإلداري من وجهة نظر المشرفين             
التربويين والمدراء أنفسهم وعلى مجتمعات أخرى، وتوفير جو ومناخ مالئم للمدراء يسمح بتعزيـز              

في نظام البرامج التدريبية التي تقدم لهـم        ممارسة عملية اإلتصال اإلداري، من خالل إعادة النظر         
لتوفير الخبرة الكافية لديهم في عملية اإلتصال اإلداري، والقيام بدراسات أخرى حـول المعوقـات               

  .والمشكالت التي تقف في طريق عملية اإلتصال اإلداري
  

ة التنظيمية  التي هدفت التعرف إلى أنماط اإلتصال ودورها في تشكيل الثقاف         ) 2009(دراسة براهمة   
لشركة اإلتصاالت الفلسطينية، وأهمية اإلتصال الفعال في ترسيخ ثقافة الـشركة، وقيمهـا ومـدى               
تطويع اإلتصال الفعال لخدمة الثقافة داخل الشركة وإنعكاسه على تحسين األداء واإلنتـاج، حيـث               

ام اهللا والبـالغ    تكون مجتمع الدراسة من موظفي شركة اإلتصاالت الفلسطينية في فرعي نابلس ور           
موظفاً، حيث تم إستخدام عينة طبقية عشوائية في توزيع اإلستبيانات إشتملت علـى             ) 541(عددهم  

إستبانة على جميع العينـة،     ) 270(المديرين، النواب رؤوساء األقسام، والموظفين، حيث تم توزيع         
إلتـصال مـن خـالل      حيث أظهرت الدراسة أن شركة اإلتصاالت الفلسطينية تستخدم كافة أنماط ا          

ممارسة أعمالها المختلفة وهي اإلتصال اإللكتروني، الكتابي، الشفوي، غير الرسـمي حيـث تـم               
إستخدام عينة طبقية عشوائية في توزيع اإلستبيانات إشتملت على المـديرين، النـواب، رؤوسـاء               

 والتركيـز   األقسام والموظفين، حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها اإلهتمـام           
على نوعية اإلتصال الجيد والهادف كون اإلتصال يشكل نسبة كبيرة من حياة الشركة ويأخذ الوقت               

  .األكبر من زمن المدراء والعاملين في الشركة
  

التي هدفت إلى إيجاد العالقة بين أنماط السلوك القيادي وأنماط اإلتصال لدى            ) 2008(دراسة شحادة   
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلـسطينية، حيـث تـم              اإلداريين األكاديميين من  

عضواً من أعـضاء الهيئـة      ) 400(إستخدام عينة طبقية عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة مكونة من          
من مجتمع الدراسة مـن أعـضاء هيئـة         % 26.4التدريسية في الجامعات الفلسطينية تمثل نسبتها       

ية، وجامعة بيرزيت، وجامعة بيت لحم، وجامعة القدس، وجامعـة          التدريس في جامعة النجاح الوطن    
الخليل، والجامعة العربية األمريكية، أظهرت نتائج الدراسة بالنسبة ألنماط اإلتـصال فـإن نمـط               
اإلتصال من خالل الرموز والحركات والتعبيرات هو نمط اإلتصال األكثر شيوعاً لدى اإلداريـين              

، يله نمط اإلتصال الشفهي حيث      %)61.6(فلسطينية حيث حصل على     واألكاديميين في الجامعات ال   
، وجاء نمط اإلتصال بناء     %)54(، ثم نمط اإلتصال الكتابي حيث حصل على         %)58(حصل على   
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، وقد خرجت الدراسة بعدد     %)53.2(أخيراً بين أنماط اإلتصال وحصل على       ) طرقه(على إتجاهاته   
نماط اإلتصال الشفهية من خالل تشجيع حرية اإلتصال فـي          من التوصيات أهمها تعزيز اإلهتمام بأ     

جميع اإلتجاهات، ومن خالل األنشطة الالمنهجية مثـل النـدوات العلميـة والثقافيـة والـرحالت                
  .الترفيهية

  
التي هدفت التعرف إلى واقع اإلتصاالت اإلدارية وعالقتها برضا المـستفدين           ) 2007(دراسة سالم   

الضفة الغربية، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي مـديريات           في مديريات داخلية جنوب     
مـستفيداً مـوزعين علـى      ) 10000(موظفـاً و  ) 130(داخلية جنوب الضفة الغربية البالغ عددهم       

، )2005(مديريات الداخلية األربعة، إستناداً لكشوفات مديريات الداخلية عن شهر حزيـران للعـام              
مستفيداً تم إختيارها بالطريقة العشوائية، وقد أظهرت       ) 200(موظفاً و ) 97(وقد بلغت عينة الدراسة     

إن إستجابات الموظفين في مديريات داخلية جنوب الضفة الغربية حول واقع           : الدراسة النتائج التالية  
وإن إستجاباتهم نحو معيقـات     ) 3.25(اإلتصاالت اإلدارية كان متوسطاً حيث بلغت إستجاباتهم نحو       

ال توجـد    ).2.77(دارية في مديريات جنوب الضفة الغربية كانت متوسطة وبلغـت           اإلتصاالت اإل 
فروق ذات داللة إحصائية في استجابات الموظفين العاملين في مديريات داخليـة جنـوب الـضفة                
الغربية حول واقع اإلتصاالت اإلدارية في مديرياتهم تعزي للمتغيرات التاليـة المؤهـل العلمـي،               

توجد فروق ذات داللة إحصائية في إستجابات الموظفين في مديريات           و .المديريةالمسمى الوظيفي،   
داخلية جنوب الضفة الغربية حول واقع اإلتصاالت اإلدارية في مديرياتهم تعزى لمتغيرات سـنوات      

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إستجابات المـوظفين فـي مـديريات               و .الخبرة، والديانة 
فة الغربية حول معيقات اإلتصاالت اإلدارية في مديرياتهم تعزى إلـى الجـنس،             داخلية جنوب الض  

  . المؤهالت العلمية، سنوات الخبرة، الديانة، المديرية
  

هدفت إلى التعرف على واقع اإلتصال اإلداري لرؤوساء األقسام األكاديميـة           ) 2005(دراسة عياد   
يس في جامعتي القدس وبيت لحم من وجهة نظر         وعالقته باإلنتماء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدر      

أعضاء هيئة التدريس، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس فـي جـامعتي                
عضو هيئة التدريس، اشتملت عينـة      ) 321(القدس وبيت لحم، حيث بلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة          

عشوائية، وأهم ما أشارت إليه نتائج هذه       عضو هيئة تدريس تم إختيارهم بالطريقة ال      ) 174(الدراسة  
الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة بين متوسـطات إسـتجابة عينـة                 

: الدراسة نحو واقع اإلتصال اإلداري لرؤوساء األقسام األكاديمية تعزى لمتغيرات الدراسـة وهـي             
واقع اإلتصال اإلداري في جامعتي القدس وبيت       الجامعة، الجنس الكلية، المؤهل العلمي، الخبرة، إن        

  .لحم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان متوسطاً وفقاً لمقياس ليكرت المقياسي
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قامت هذه الدراسة إلى التعرف على سلوكيات اإلتـصال اإلداري لـدى            ) 2003(دراسة رزق اهللا    
ها بدافعية المعلمين نحو العمل مـن       مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة بيت لحم وعالقت        

وجهة النظر المعلمين، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية في محافظـة               
معلمـاً  ) 162(معلماً ومعلمة، أما عينة الدراسة فتكونـت مـن          ) 461(بيت لحم والذي بلغ عددهم      

توجـد فـروق ذات     : راسة النتائج التالية  ومعلمة، تم إختيارهم بالطريقة العشوائية، وقد أظهرت الد       
داللة إحصائية عند مستوى الدالة اإلحصائية في سلوكيات اإلتصال اإلداري المتبعة لـدى مـديري               
المدارس الثانوية الحكومية ومديراتها من وجهة نظر المعلمين حسب جنس المعلم، ومؤهله العلمي،             

 إرتباط ذات دالة إحصائياً عند مستوى الدالة بين         والخبرة السابقة لديه، وحجم المدرسة، توجد عالقة      
دافعية المعلمين نحو العمل وسلوكيات اإلتصال اإلداري المتبعة لدى مـديري المـدارس الثانويـة               

  . الحكومية ومديراتها في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المعلمين
  

 بوزارة التربيه والتعليم في     هدفت إلى معرفة نمط اإلتصال اإلداري السائد      ) 2000(دراسة الفارسي   
 مـديراً   120سلطنة عمان من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية، تكونت عينة الدراسـة مـن               

ومديرة في مدارس المديرية العامة للتربية والتعليم في منطقة الباطنة، طور الباحث إستبانه مكونـه               
 اإلتصال الشفهي، اإلتصال غيـر      اإلتصال الكتابي : فقره موزعة على أربعة مجاالت هي     ) 45(من  

أن المديرين يمارسون عـدة     : اللفظي اإلتصال بناءاً على إتجاهاته، حيث أشارت نتائج الدراسه إلى         
كما أشارت نتـائج الدراسـة إلـى        . أنماط لإلتصال اإلداري وأكثرها ممارسة هو اإلتصال الشفهي       

 في ممارسـة المـديرين ألنمـاط        )a=0.05(وجود فروق ذات دالله إحصائيه عند مستوى الداللة         
الجنس الذكور، المؤهل العلمي ولصالح الـدبلوم فأقـل، والخبـرة    (اإلتصال اإلداري تعزى لمتغير  

  ).سنوات) 10.6(اإلدارية لصالح فئة 
  

" بعنوان واقع اإلتصال المكتوب بين التربية والتعليم والمدارس الخاصة        ) "2000( دراسة عبد القادر  
 إلى تشخيص مواطن الضعف في عملية اإلتـصال المكتـوب بـين الـوزارة               وقد هدفت  الدراسة   

والمدارس الخاصة، كما هدفت إلى فحص المعيقات واألثار المترتبة على ذلك واألسباب التي تقـف               
مدرسة خاصة، وقد أظهـرت نتـائج الدراسـة أن إلحـاح            ) 36(وراءها، وقد بلغت عينة الدراسة      
على تطبيق الخطة المدرسية يضع العراقيل أمـام تنفيـذ البـرامج            الوزارة في مراسالتها المكتوبة     

واألنشطة التي تخدم سياسة المدرسة نفسها وذلك بسبب عدم تأمين وصول المراسالت في الوقـت               
  .المناسب وبالتالي تأخر وصول التعليمات إلى المدارس

  
  ات العليا وأعضاء هدفت التعرف إلى مشاكل اإلتصال بين طلبة الدراس) 1998(دراسة خصاونة 



 26

هيئة التدريس في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة، حيث تكون مجتمع الدراسة مـن جميـع                 
وتـم  ) 1998/1997(طلبة الماجستير المسجلين في جامعة اليرموك في الفصل الدراسي األول لعام            

ائيه البسيطة، وقـد    طالباً وطالبة من مجتمع الدراسة بالطريقة العشو      ) 112(إختيار عينة مكونة من     
المجال التنظيمـي،   : (مجاالت هي ) 5(قامت الباحثه بتطوير إستبانة لمعرفة مشاكل اإلتصال ضمن         

، وأشـارت نتـائج الدراسـه       )المجال الفني، المجال النفسي، المجال اإلجتماعي، والمجال المـادي        
ء هيئة التدريس فـي     أظهرت نتائج الدرسة حول مشاكل اإلتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضا          

أن أكثـر    كان متوسطاً وفقاً لمقياس ليكرت المقياسي، حيث         جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة     
المشاكل التي تؤدي إلى وجود خلل في عملية اإلتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعـضاء هيئـة                 

عليم، وعدم القدرة علـى     عدم توفر المواد والتسهيالت الالزمه للت     : التدريس في جامعة اليرموك هي    
التحدث مع أعضاء هيئة التدريس وجهاً لوجه، وعدم قدرة الطالب علـى التوفيـق بـين العمـل                  
والدراسة وجود تفضيل بين طالب واَخر عند عضو هيئة التدريس، كما أشارت النتائج إلـى عـدم                 

ذه المشاكل في درجة إحساس الطالب به) α =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
  .تعزى إلى كل من متغير الجنس والكلية

  
 مـديري  اتـصال  عملية تعترض التي المعوقات عن للكشف هدفت دراسة (1989) شهاب أجرى

 الدراسـة  عينة وتكونت إربد، محافظة في أمورهم وأولياء والطالب المعلمين مع الثانوية المدارس
 أظهرت نتـائج الدرسـة   أبرزها من مهمة ائجنت عن الدراسة كشفت حيث ومديرة، مديرا167ً   من

 وأولياء والطالب المعلمين مع الثانوية المدارس مديري اتصال عملية تعترض التي المعوقاتحول 
 تأثير درجة بين قوية عالقة وجود إلى أظهرت الدراسة كما  كان متوسطاًإربد محافظة في أمورهم
 قنـوات  ومعوقات اإلتصال، وقنوات والرسالة، المرسل :من لكل بالنسبة اإلتصال عملية معوقات
 داللة ذات فروق تظهر لم حين في إحصائية داللة ذات جميعها كانت :المستقبل ومعوقات اإلتصال
 إلى تعزى اإلتصال معوقات مقياس على الثانوية المدارس مديري درجات متوسطات بين  إحصائية
 تعزى المديرين درجات بين إحصائية داللة اتذ فروقًا هناك أن وجد كما العلمي، والمؤهل الجنس
  .الخبرة متغير إلى
  

  : الدراسات األجنبية.2.2.2

  

بإجراء دراسة بعنوان استخدام تقنيات اإلتصال فـي إدارة المـشاريع فـي    ) Ruaber, 2005(قام 
إدارة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه شبكة اإلنترنت وتطبيقاتها على كفاءة              .سويسرا

اسـتبانة علـى    ) 225(المشاريع وتحسين األداء واستخدم الباحث المنهج التحليلي وذلـك بتوزيـع            
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أصحاب المشاريع من مختلف المستويات اإلدارية، وتوصل إلى كثير من النتائج مـن أهمهـا، أن                
ـ            دد، تقنيات اإلتصال ترفع من أداء العاملين وتساهم بشكل كبير في انجاز المهام فـي الوقـت المح

وبينت الدراسة بأن اإلنترنت وتطبيقاته خاصة البريد اإللكتروني هي أهم وسـيلة يـتم اسـتخدامها                
ولقد أوصت الدراسة بضرورة اإلستفادة من التقنيـات         . للتنسيق بين فريق العمل داخل أي مشروع      

 من أهميـة  في التنسيق واإلتصال بين أعضاء المشروع ومواكبة التقدم التكنولوجي ومسايرته لما له           
  .في سرعة ودقة انجاز المهام

  
إلى إختبار العالقة بين نمط اإلتـصال لـدى   ) Glassman & Margaret, 2002(وهدفت دراسة 

اإلناث وبين المناخ التنظيمي المفتوح في المدارس األساسيه والثانويه وتمثلت عينة الدراسـة مـن               
مناطق في والية بورتالنـد،     ) 8(سيه تمثل   مدرسه ثانويه وأسا  ) 67(معلماً ومعلمة يمثلون    ) 1500(

وتم إستخدام أداة وصف المناخ التنظيمي للمدارس الثانويه األساسيه وأداة لقياس نمط اإلتصال وهي              
هناك عالقه ذات داللـة إحـصائيه    :أداة مسح اإلتصال بين الزمالء وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي        

نمط اإلتصال المفتوح ونمط اإلتـصال       و .ات المدارس بين المناخ المفتوح ونمط اإلتصال لدى مدير      
ال توجد عالقه ذات إحصائية      و .ذو اإلتجاهين كان لهما دالله إحصائيه مهمة في المدارس األساسية         

 .بين جنس المدير ونمط اإلتصال أو المناخ المدرسي أو مستوى المدرسة
 
 وسائل اإلتصال المختلفة وإتخاذ بإجراء دراسة حول مدى فاعلية استخدام )Harrison, 2002 (قام

القرارات في المنظمات الحكومية، وهدفت دراسته إلى معرفة مدى فاعلية وسائل اإلتصال المختلفة             
) 264(في إتخاذ القرارت وتحسين األداء، ولقد قام باستخدام المنهج الوصـفي التحليلـي بتوزيـع                

 وتوصل الباحث إلى أن اإلتصال الكتـابي        استبانة على الموظفين أصحاب المناصب اإلدارية العليا،      
من أفضل الوسائل المستخدمة في عملية اتخاذ القرارات، وأنـه يوجـد إهتمـام كبيـر باإلتـصال       
اإللكتروني والمنظمة اإللكترونية، باإلضافة إلى الوسائل الشفوية وغير اللفظية التي ال تزال تستخدم             

 .ت تعتمد على الوسيلة المـستخدمة فـي اإلتـصال         في المنظمات، وأن جودة المعلومات أو البيانا      
وأوصى الباحث بتحسين مهارات اإلتصال لجميع العاملين في المنظمات وإلى تبني مفهوم الحكومة             
اإللكترونية وتعزيز العالقات بين العاملين داخل المنظمات والعمل على عقد اجتماعات بين القـادة              

التي تحد من كفاءة اإلتصال في المنظمة والعمل علـى          والمرؤوسين بشكل دوري لمناقشة المعيقات      
  .إيجاد حلول لها

 
إلى إختبار العالقة بين نمـط اإلتـصال لـدى مـدري     ) Robertson, 2001(كما هدفت دراسة 

ومديرات المدارس العامة في غرب فرجينيا وكل من المناخ المدرسي والتحـصيل الدراسـي مـن                
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ن جنس المدير ومستوى المدرسة وحجم المدرسة والمركـز  وجهة نظر المعلمين وعالقة ذلك بكل م      
مدرسة حيث تم إختيار     ) 350( اإلقتصادي واإلجتماعي لمدير المدرسة، وقد شملت عينة الدراسة         

معلماً من كل مدرسة بالطريقة العشوائية واستخدمت الدراسة أدوات مسح لنمط اإلتـصال               ) 12( 
 وكذلك التحصيل المدرسي، فأظهرت النتائج وجود عالقة        من وجهة نظر المعلمين والمناخ المدرسي     

ذات داللة إحصائية بين نمط اإلتصال لدى مدير المدرسة والمناخ المدرسي كما يتصوره المعلمون،              
كما أنه كلما كان نمط اإلتصال يميل إلى جو الصداقة والفطنة والهدوء كلمـا شـعر المعلمـون أن                   

بينت عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نمـط اتـصال            المناخ المدرسي مناخ إيجابي، كما      
  .المدير وزيادة تحصيل الطلبة

  
دراسة هدفت التعرف إلى اإلتصال بين الموظفين وعملية البناء الهيكلـي   ) Stein, 2000( أجرى 

للجماعة داخل المؤسسة، حيث تم فحص إدراك الموظفين لتواجد اإلحساس بـروح الجماعـة فـي                
حة في شمال غرب المحيط الهادي، كذلك مدى تأثير ذلك على فاعليتهم، ومدى نجاح              مؤسسات الص 

بعض أدوات اإلتصال في إعالء روح الجماعة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنواع مختلفـة مـن              
مستوى : العالقات بين نظام اإلتصال والجماعة لدى ثالثة مستويات داخل المؤسسة ومحيطها، وهي           

ستوى اإلقليمي، والمستوى التنظيمي وأظهرت النتائج أن لبعض أدوات اإلتـصال دور            األقسام، والم 
  .في بناء الهيكل الجماعي للمؤسسة

 
دراسة إستعرض من خاللها تطور أساليب اإلتصال اإلداري، حيـث  ) Jensen, 1994(كما أجرى 

داري بناء علـى    أوضحت الدراسة أن خبراء وعلماء اإلتصال فسروا ظاهرة اإلتصال في األدب اإل           
عدد أنماط القيادة التي تطورت، ولكنهم حتى اللحظة لم يركزوا على اإلتصال بحد ذاته بل ركـزوا                 
على المواقف التي تتخللها ويحصل بها اإلتصال، في حـين أن علمـاء أمثـال دوران، وويلـيس                  

تياجـات  ونورتون طورا أدوات لقياس اإلتصال لكنهم لم يركزوا على الـنقص الحاصـل أو اإلح              
األساسية من منظور اإلدارة، لذلك رأى الباحث أن هناك ضرورة ملحة لدراسة اإلتـصال اإلداري               
وعالقته مع المتغيرات التنظيمية األخرى، وقد طور الباحث أداة لقياس أساليب اإلتصال على قاعدة              

ل لكافة أساليب   نظرية اإلدارة ولفحصها على المديرين، وقد توصلت نتائج الدراسة من خالل التحلي           
 مديراً من مدارس كاليفورنيا إلى أن البعض ما يزال يمسك بإسـتمرارية البنـى   261اإلتصال لدى  

اإلدارية التي شكلت، ويفضلون األدوات النفسية ألنها تشكل حاجة ملحة للرغبة اإلجتماعية وأنه من              
  .لمديرينالضروري توفير كافة اإلحتياجات بل تطبيق األداة على عينة أكبر من ا

  
  الحكومية المدارس في إحدى والطالب المعلم بين اإلتصال" بعنوان دراسة  )West, 1994(أجرى 
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 وهي والطالب المعلم بين العالقات على التعرف إلى هدف مسح عن عبارة وهي "أمريكيا في 
 واستخدم ،وطالبة طالباً ( 158 ) من الدراسة عينة وتألفت التربوية، للعملية ومكملة مهمة عملية
 للطالب، األساسية الديمقراطية المعلومات هي البيانات وهذه البيانات، لجمع كطريقة استبانة الباحث
 لها تعرضوا التي والسلبية اإليجابية التجارب على الطلبة من التعرف إلى هدفت أسئلة إلى وإضافة

 تجربة أنها على المعلم ةمساعد إلى ينظرون الطلبة أن الدراسة نتائج أظهرت وقد المعلمين، مع
 أما مساعدة، تعتبر المعلم من اإليجابية التعليقات أن الطلبة من) 72 ( الحظ وقد الصف في قيمة

 أشار كما الطلبة تعليقات من ( 45 ) على وحصلت الثانية، اإليجابية الناحية فكانت والتقدير اإلحترام
 فقد لإلتصال السلبية بالفئات يتعلق فيما أما ليمية،التع بالعملية واإلستمتاع النشاط أهمية إلى ( 41 )
 المنطقية، غير والتوقعات لها لزوم ال التي والعدوانية المبرر، غير واإلنضباط اإلحراج تضمنت
 عليهم يفرضونه الذي التأديب وأن للطلبة اإلحراج يسببون المعلمين بعض أن إلى الباحث وتوصل
 التعامل في الجسدي العقاب يستخدم أحياناً المعلم أن إلى الطلبة أشار كما مفضل، غير أحياناً يكون
  .الصف في السلبية مع
  

دراسة هدفت إلى تحديد الفروق النسبية فـي مـدركات   ) Hutton & Gougean, 1993(أجرى 
المعلمين ذكوراً وإناثاً بالنسبة لعملية اإلتصال، وقد أخذت المعلومات والبيانات عن نمـوذج القيـادة            

معلماً ومعلمة، في مدرسة مقاطعة كالجاري      ) 397(ية ضبط إجتماعي لنموذج لعينة مكونة من        كعمل
. إنـاث ) 10(ذكور و ) 10(من مديري المدارس منهم     ) 20(وقد سجل المعلمون إدراكهم لسلوكيات      

شخصية، رسـمية، وإتجاهـات تتعلـق       (وقد عملت اإلستبانه على دراسة ثالث إتجاهات للمديرين         
من حيث اتصاالت القادة    ) السلطة، والنفوذ اإليجابي، والنفوذ السلبي    : (فحصت ثالثة وهي  و) بالبنية

فيما يتعلق بجنسهم، حيث أشارت النتائج إلى أن المدرسين ذكوراً وإناثاً أدركوا أن المديرات عنـد                
قيامهن بعملية اإلتصال يظهرن قيمهن الحقيقية كما يستعملن تعـابير شـفوية تـدل علـى التأمـل                  

الترجي، أكثر من القادة الذكور، كما بينت أن جنس المدير يؤثر في مدركات المدرسين، بينما لـم                 و
يكن الفرق واضحاً بين مدركات المدرسين بإختالف جنسهم، كما أكد جميع المدرسين أن المـديرات         

  .لبياًأكثر إهتماما بالعمل سواء أكان هذا اإلهتمام إيجابياً أم س
  

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر استخدام المدير العـام  ) Pierson and Bredeson, 1993( دراسة
للدعابة أو الفكاهة لإلتصال بالمعلمين، ووصف أحداث جرت على على أرض الواقـع، فقـد قـام                 
الباحث باستخدام عينة مكونة من خمسة مديرين من مديري المدارس األساسية ممـن يـستخدمون               

وقد تبين من نتائج الدراسة أن الفكاهة والدعابة         .م اليومية مع المعلمين   الدعابة والفكاهة في معامالته   
تعززان من رسائل المديرين للمعلمين، وقد استخدمت لخلق وتحسين المناخ المدرسي، ولنقل تفهـم              
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المدير لمتطلبات التعليم، ولكسر حواجز البنية البيرقراطيـة وكـذلك لنقـل وتوصـيل العقوبـات                
  .الضرورية وغير المفرحةواإلجراءات األخرى 

  
  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة  تأثير األسلوب القيادي اإليجابي فـي  )Chacko, 1987( دراسة 
 المعلمـين  بـين  القائمـة  العالقـات  نـوع  وفي التعليمية، المؤسسة وحاجات أهداف على اإلتصال

 الدراسة أظهرت وقد .حدةالمت الواليات في مشرفاً) 250 (من الدراسة هينة تكزنت وقد والمشرفين
 المدرسـة  مـدير  يمارسه الذي اإلتصال في اإلداري القيادي األسلوب بين ما إيجابية عالقة وجود
 اإلتـصال  في اإلداري القيادي األسلوب نمط مابين عالقة ووجود ألهدافها، المؤسسة تحقيق ومدى
 المـدير  أسلوب تأثير ووجود ،التدريس هيئة أعضاء بين العالقة نوع وبين السلطة، ممارسة وكيفية
 تـوفرت  كلمـا  وتتقوى تتدعى العالقة هذه وأن المعلمين، بين الشخصية العالقات في المتبع القيادي
  .القرارات وإتخاذ األهداف وضع في للمشاركة فرص للمعلمين

  
  :إستنتاجات الدراسات السابقة. 3.2.2

  

 طبقت السابقة الدراسات أغلب أن الباحث الحظ فقد السابقة، الدراسات إستعراض خالل من •
 في سواء الخدماتية، المؤسسات في وأيضاً التعليمية والمؤسسات والجامعات المدارس في

 .األخرى الدول وبعض وفلسطين األردن
 اإلتصال وسلوكيات أنماط أبرزها متعددة تربوية موضوعات الدراسات هذه تناولت •

 اإلداري اإلتصال واقع حول البحث ولتتنا التي الدراسات لبعض باإلضافة اإلداري،
 . التنظيمية الثقافة أو القيادي األسلوب أو الوظيفي الرضا حيث من كان سواء وعالقته

 المؤسسات تواجة التي اإلداري اإلتصال معوقات على للتعرف الدراسات بعض تطرقت كما •
 تم التي لدراسةا عينة أفراد إلى بالنسبة تدرجها على والتعرف راستها، دتناولت التي

  .الدراسة إعداد في عليها اإلعتماد
 استخدمت حيث ومنهجها مضمونها في السابقة الدراسات بعض مع الحالية الدراسة إتفقت •

 مع تتفق والتي العشوائية الطبقية العينة على اإلعتماد تم كما الوصفي، المنهج الدراسة هذه
  ).2008 (وشحادة) 2009 (براهمة دراسة أبرزها السابقة الدراسات بعض

 قامت إذ السابقة، الدراسات تطبيق مجاالت عن يختلف الدراسة لهذه التطبيق مجال أن إال •
 العاملين، نظر وجهة من القدس جامعة في اإلداري اإلتصال واقع إلى تعرف الالدراسة هذه
 النظري اإلطار إثراء في السابقة الدراسات على إطالعه خالل من الباحث استفاد وقد

 .الدراسة أهداف لتحقيق البيانات جمع أداة وبناء الدراسة وصياغة الحالية للدراسة
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 الفصل الثالث

______________________________________________________  

  اتهاءمنهجية الدراسة وإجرا

  
   المقدمة1.3

 
وفقاً للمنهج العلمي، مـن  هذا الفصل من الدراسة بتناول عرض للخطوات والمراحل  قام الباحث في 

خالل تحديد مجتمع الدراسة وعينته، واألدوات المستخدمة ومتغيرات الدراسة المستقلة، وإجـراءات            
التحقق من صدق األداة وثباتها، والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجـة البيانـات المتعلقـة               

  .سئلة الدراسة وإختبار فرضياتهابإستجابة أفراد العينة على أ
  

   منهج الدراسة2.3

  

 المنهج به يتميز لما وذلكلتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة، إتبع الباحث المنهج الوصفي،           
  .ونوعي كمي بشكل عنها والتعبير الواقع في هي كما الظواهر  بدراسة

  
    مجتمع الدراسة3.3

  

عامالً وعاملـة،   ) 1117(دهم  تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في جامعة القدس والبالغ عد          
، إداري والبـالغ    )612(أكاديمي والبالغ عـددهم     : حيث يقسم مجتمع الدراسة إلى ثالثة أقسام وهي       

دائـرة شـؤون    (، وذلك إسـتناداً إلـى إحـصائيات         )114(، خدمات والبالغ عددهم     )450(عددهم  
  ).2010الموظفين، جامعة القدس، 
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   عينة الدراسة4.3

  

سة في جامعة القدس إلى ثالثة طبقات بالتالي تم اإلعتماد علـى العينـة الطبقيـة                يقسم مجتمع الدرا  
بالتالي تم تحديد حجم العينة      حدى، على الطبقات من طبقة كل بدراسة تمتاز العشوائية والتي 

 أظهرت خالصـة     عامالً وعاملة، حيث   1117من مجتمع الدراسة والبالغ عددهم      % 11.7ما يعادل   
من حجم المجتمع األصلي يبدو مالئماً      % 15إلى  % 10 أن حجم عينة في حدود       الخبرات والتجارب 

، بالتالي تـم إعتمـاد عينـة        )2007(في معظم الدراسات والبحوث، وذلك كما ورد لدى القصاص          
  :الدراسة بالشكل االَتي

  
  . موظفاً وموظفة61أكاديمي والبالغ عددهم : القسم األول •
  .  موظفاً وموظفة45عددهم اإلداري والبالغ : القسم الثاني •
  . موظفاً وموظفة11خدمات والبالغ عددهم : القسم الثالث •

 
   أداة الدراسة5.3

  

 واقع إلى للتعرف استبيان عن عبارة وهي البحث، أداة بتطوير الباحث قام البحث، أهداف لتحقيق
 األدب مراجعة خالل من وذلك العاملين، نظر وجهة من القدس جامعة في اإلداري اإلتصال
 بصورتها البحث أداة واشتملت البحث، بموضوع الصلة ذات السابقة الدراسات واستعراض السابق،
  ).2009 (براهمة عند كما وذلك ،الخماسي ليكرت مقياس اإلستبيان واعتمد ،فقرة )71(على النهائية

  
 ).5 (العالمة تعطى ،)جداً عالية ممارسة درجة (اإلجابة كانت إذا •
 ).4 (العالمة تعطى ،)عالية ممارسة درجة (بةاإلجا كانت إذا •
 ).3 (العالمة تعطى ،)متوسطة ممارسة درجة (اإلجابة كانت إذا •
 ).2 (العالمة تعطى ،)قليلة ممارسة درجة (اإلجابة كانت إذا •
 ).1 (العالمة تعطى ،)جداً قليلة ممارسة درجة (اإلجابة كانت إذا •

 
  :هو العاملين، نظر وجهة من القدس جامعة في اإلداري اإلتصال واقع على للحكم المستخدم والمدى

  
 ).جداً قليلة (الممارسة درجة تكون ،)1.80من أقل إلى 1.00 (من •
 ).قليلة (الممارسة درجة تكون ،)2.60من أقل إلى 1.81 (من •
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 ).متوسطة (الممارسة درجة تكون ،)3.40من أقل إلى 2.61 (من •
 ).عالية (ممارسةال درجة تكون ،)4.20من أقل إلى 3.41 (من •
 ).جداً عالية (الممارسة درجة تكون ،)5.00من أقل إلى 4.21 (من •

 
   متغيرات الدراسة6.3

  

من عينة الدراسـة  % 69.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، ويظهر أن      : 1.3يبين الجدول   
  .من اإلناث% 30.8من الذكور و

 
  .لجنسا توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير :1.3جدول 

  
 النسبة المئوية العدد الجنس

 69.2 81 ذكر

 30.8 36 أنثى

وعالمجم  117 100%  
 

   توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير الفئة العمرية:2.3جدول 
  

 النسبة المئوية العدد الفئة العمرية

 6.8 8  سنة25أصغر من 

25-35 40 34.2 

36-45 39 33.3 

46-55 20 17.1 

 8.6 10 سنة 55أكبر من 

 %100 117 المجموع

  
  . توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير المؤهل العلمي:أ-3.3جدول 

  
 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 1.7 2 أقل من ثانوية عامة

 6.0 7 ثانوية عامة

 3.4 4 دبلوم
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  . توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير المؤهل العلمي:ب-3.3جدول 
  

ؤهل العلميالم  النسبة المئوية العدد 

 23.1 27 بكالوريوس

 0.9 1 دبلوم عالي

 30.7 36 ماجستير

 34.2 40 دكتوراه

%100 117 المجموع  

  
  . توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة:4.3جدول 

  
 النسبة المئوية العدد عدد سنوات الخبرة

 23.9 28  سنوات فأقل5

 29.1 34 ات سنو6-10

 17.1 20  سنة11-15

 12.8 15  سنة16-20

 17.1 20  سنة20أكثر من 

 %100 117 المجموع

  
  . توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير طبيعة العمل:5.3جدول 

  
 النسبة المئوية العدد طبيعة العمل

 52.1 61 أكاديمي

 38.5 45 إداري

 9.4 11 خدمات

 %100 117 المجموع

  
  دق أداة الدراسة ص7.3

  
لتحقق من صدق أداة البحث قام الباحث بتصميم اإلستبانة بصورتها األولية، وقام بعرضـها علـى                ل

مة الفقرات ألغراض البحث، ومـدى      ئثمانية محكمين من ذوي اإلختصاص، لتحكيمها من حيث مال        
 لهـا، أو    الصحة اللغوية للفقرات، وأخذت جميع آراء المحكمين من حـذف للفقـرات، أو إضـافة              
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تعديلها، وحدد لكّل فقرة تدرج خماسي، وفي ضوء اقتراحات المحكمين المختـصين أصـبحت أداة               
  :فقرة موزعة على خمس مجاالت) 141(فقرة وقد كانت قبل التحكيم ) 71(البحث مكونة من 

  
 .واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس: المجال األول •

 . اإلداري في جامعة القدسمدى فعالية اإلتصال : المجال الثاني •

 .مدى فعالية عناصر عملية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس: المجال الثالث •

 .معيقات اإلتصال اإلداري في جامعة القدس: المجال الرابع •

 .آليات تعزيز اإلتصال اإلداري في جامعة القدس: المجال الخامس •
 

   ثبات أداة الدراسة8.3

  

ة قام الباحث بحساب الدرجة الكلية لمعامل الثبات، لمقياس الدراسة حسب           وللتحقق من ثبات اإلستبان   
، وهذه النتيجة تشير إلى تمتع هـذه األداة         )0.97(معادلة الثبات كرونباخ ألفا، وكانت الدرجة الكلية        

بثبات يفي بأغراض الدراسة، وفيما يلي جدول يبين معامل الثبات لمجاالت أداة الدراسة والدرجـة               
  .الكلية

  
  نتائج معامل ثبات مجاالت أداة الدراسة والدرجة الكلية :6.3 جدول

  
 معامل الثبات المجال الرقم

 0.78 .واقع اإلتصاالت اإلدارية في جامعة القدس 1

 0.83 . في اإلتصاالت الوضوح 2

 0.82 .اإليجاز في اإلتصاالت 3

 0.91 .السرعة والتوقيت في اإلتصاالت 4

 0.92 .التالدقة في اإلتصا 5

 0.92 .المرسل في عملية اإلتصاالت 6

 0.91 .المستقبل في عملية اإلتصاالت 7

 0.89 .وسيلة اإلتصال في عملية اإلتصاالت 8

 0.89 .التغذية الراجعة في عملية اإلتصاالت 9

 0.92 .الرسالة في عملية اإلتصاالت 10

 0.89 .معيقات اإلتصال في جامعة القدس 11

 0.93 .عزيز اإلتصال في جامعة القدسآليات ت 12

 0.97 الدرجة الكلية
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   إجراءات الدراسة9.3
 

  :قامت هذه الدراسة وفق الخطوات االَتية
  

 .إعداد أداة الدراسة وتحكيمها •

 .التحقق من معامل الثبات •

 .تحديد أفراد عينة الدراسة •

 .توزيع أداة الدراسة على أفراد العينة •

 .  إحصائياً بإستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيةجمع اإلستبيانات ومعالجتها •

  
   المعالجة اإلحصائية10.3

  

، وذلـك   )إعطائها أرقامـا معينـة    (بعد جمع اإلستبيانات والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها          
بة، وقد تمـت    تمهيداً إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناس          

المعالجة اإلحصائية للبيانات بإستخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لكل فقرة مـن            
) One Way ANOVA(، وإختبـار التبـاين األحـادي    )t- test) (ت(فقرات اإلستبانة، وإختبار 

) SPSS(ة ، وذلك باستخدام الـرزم اإلحـصائي  )Cronbach Alpha(ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا 
)Statistical Package For Social Sciences.( 
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  الفصل الرابع

_____________________________________________________ 

  عرض النتائج ومناقشتها
  

   مقدمة1.4

  

واقـع  " تضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة، التي توصل إليها الباحث حول موضوع الدراسة              
وعالقة متغيرات الدراسة من خـالل       " العاملينداري في جامعة القدس من وجهة نظر        اإلتصال اإل 

  . إستجابة أفراد العينة على أداة الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها
  

   نتائج أسئلة الدراسة2.4

  
  :فيما يأتي تلخيص ألهم نتائج الدراسة

  
ما واقع االتصال اإلداري في جامعة القدس مـن وجهـة           :  األول  النتائج المتعلقة بالسؤال   .1.2.4

  نظر الموظفين؟
  

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات            
  .)1.4جدول  (أفراد عينة الدراسة على فقرات اإلستبانة التي تعبر عن واقع اإلتصاالت اإلدارية

  
التي تناولت البحث حول واقع اإلتصال اإلداري في جامعـة          ،  )1.4جدول  (تائج الدراسة   أظهرت ن 

القدس إلى حصوله على متوسط حسابي بدرجة متوسطة بين إجابات أفراد عينة الدارسة بمتوسـط               
  :، وقد يعزى ذلك إلى ما يلي)3.36(حسابي 
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ات أفراد عينة الدراسة حول واقع      المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجاب    : 1.4جدول  
  .اإلتصاالت اإلدارية في جامعة القدس

  

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 0.89 3.68 .تتم عملية اإلتصال وفقاً للتسلسل التنظيمي 1

 0.87 3.54 .يتم إتباع أسلوب محدد في نقل المعلومات 2

 0.99 3.62 .لقرارات الصائبةتساعد عملية اإلتصال على اتخاذ ا 3

 1.03 3.15 .يتم تدفق المعلومات من اإلدارة إلى العاملين 4

 0.97 3.21 .يتم متابعة اإلتصال للتأكد من تحقيق هدف اإلتصال 5

 1.06 3.28 .يتم توصيل المعلومات أياً كانت طبيعتها دون تحريف 6

 1.07 2.86 . وماتيتم التركيز على اإلتصاالت الشفوية في نقل المعل 7

 0.99 3.63 .يتم التركيز على اإلتصاالت المكتوبه في نقل المعلومات 8

 1.07 3.02 .يتم التركيز على اإلتصاالت غير الرسمية في نقل المعلومات 9

 0.89 3.67 .يتم التركيز على اإلتصاالت الرسمية في نقل المعلومات 10

 0.57 3.37 الدرجة الكلية

  
ت اإلدارية في جامعة القدس وفقا للتسلسل التنظيمي حيث يعـد مـن أبـرز معوقـات            تتم اإلتصاال 

اإلتصال اإلداري وذلك لمرور الرسالة عبر أكثر من مستوى إداري، بالتالي يؤثر سلباً من خـالل                
 .إمكانية اإلخالل بالمعنى وحاجتها إلى الوقت لكي تصل الطرف االَخر من عملية اإلتصال

  
 الهيكـل  يحـددها  التـي  واإلجراءات القواعد وفق تتم التي وهي الرسمية تصاالتاإل على اإلعتماد
 اإلتـصال،  عمليـة  أطراف بين المعلومات وتبادل نقل في محدد أسلوب إتباع يتم حيث التنظيمي،

 وحفظهـا  بـتمعن  الرسائل قراءة من المستقبل على يسهل مما الكتابية الوسائل على التركيز ب وذلك
  .الرسمية السجالت في حفظها إلمكانية وذلك الحاجة، وقت إليها والرجوع

 
 بحـصولها علـى     ين إلى العامل  إلدارة بتدفق المعلومات من ا    يتعلق الدراسة فيما    ائج أظهرت نت  كما
ـ           سطمتو  ي حسابي متوسط بين إجابات أفراد عينة الدراسة، وبذلك نستنتج بأن اإلتصاالت اإلدارية ف

 الدراسة هذه نتائج وجاءت . من أعلى إلى أسفلاملينصاالت بين الع في اإلتصر تقتالجامعة القدس 
 برضـا  وعالقتها اإلدارية اإلتصاالت واقع إلى للتعرف هدفت التي )2007 (سالم دراسة مع متفقة

 متوسـط   حسابي متوسط على حصلت حيث ، الغربية الضفة جنوب داخلية مديريات في المستفدين
 .الدراسة عينة أفراد بين
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هدفت إلى التعرف على واقع اإلتصال ) 2005(عياد  دراسة مع متفقة الدراسة هذه نتائج جاءت كما
اإلداري لرؤوساء األقسام األكاديمية وعالقته باإلنتماء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التـدريس فـي              

 متوسـط  علـى  حـصلت  حيث ، جامعتي القدس وبيت لحم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 .الدراسة عينة أفراد بين طمتوس  حسابي

  
بعنوان واقع اإلتصال المكتوب بـين  ) 2000(دراسة عبد القادر مع متفقة الدراسة هذه نتائج وجاءت

إلحاح الوزارة فـي مراسـالتها    لدراسة حيث أظهرت نتائج ا، التربية والتعليم والمدارس الخاصة
يذ البرامج واألنشطة التي تخدم سياسة      المكتوبة على تطبيق الخطة المدرسية يضع العراقيل أمام تنف        

المدرسة نفسها وذلك بسبب عدم تأمين وصول المراسالت في الوقت المناسب وبالتالي تأخر وصول              
  .التعليمات إلى المدارس

  
التي هدفت إلى التعرف على أنماط اإلتصال ) 2009(دراسة براهمة  مع الدراسة هذه نتائج واختلفت

 التنظيمية لشركة اإلتصاالت الفلسطينية، حيث أظهرت الدراسة أن شركة          ودورها في تشكيل الثقافة   
: اإلتصاالت الفلسطينية تستخدم كافة أنماط اإلتصال من خالل ممارسة أعمالهـا المختلفـة وهـي                

  .اإلتصال اإللكتروني، الكتابي، الشفوي، غير الرسمي
  

ي هدفت إلى معرفة نمط اإلتـصال       الت) 2000(دراسة الفارسي   كما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع       
اإلداري السائد بوزارة التربيه والتعليم في سلطنة عمان من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية،              
حيث أشارت نتائج الدراسه إلى أن المديرين يمارسون عـدة أنمـاط لإلتـصال اإلداري وأكثرهـا                 

  .ممارسة هو اإلتصال الشفهي
  

  :سما مدى فاعلية اإلتصال اإلداري في جامعة القد: ؤال الثاني النتائج المتعلقة بالس.2.2.4

  
  :النتائج ذات العالقة بالسؤال الثاني ملخصة ادناه

  
   ما مدى فعالية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من حيث الوضوح؟.1.2.2.4

  

ة إلستجابات  لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياري          
 اإلدارية في جامعة     في اإلتصاالت  أفراد عينة الدراسة على فقرات اإلستبانة التي تعبر عن الوضوح         

  .القدس
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة من حيـث           : 2.4جدول  
  . في اإلتصاالت اإلداريةالوضوح

  
 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم

 0.866 3.79 . يتم إستخدام مفردات لغوية سهلة في عملية اإلتصال 1

 0.950 3.73 . يتم اإلعداد المسبق للرسالة قبل إرسالها 2

 0.930 3.70 . تتضمن الرسالة جميع الحقائق الالزمة لتحقيق الهدف 3

 0.956 3.70 . يتم اإلبتعاد عن إستخدام المفردات الغامضه 4

 0.894 3.44 . يتم اإلستعانة بأمثلة توضيحية حول موضوع اإلتصال  5

 0.71 3.68 الدرجة الكلية

  
أظهرت النتائج المتعلقة حول معيار الوضوح في اإلتصاالت اإلدارية فـي جامعـة القـدس إلـى                 

 وقـد ) 3.67(حصولها على متوسط حسابي مرتفع بين إجابات أفراد عينة الدراسة بمتوسط حسابي             
يعزى ذلك إلى اإلعداد المسبق للرسائل المرسلة قبل إرسالها بحيث تتضمن الرسائل كافة الحقـائق               
الالزمة من أجل تحقيق هدف عملية اإلتصال، باإلضافة إلى أنه يتم إستخدام مفردات لغوية بيـسطة              

  .واإلبتعاد عن إستخدام مفردات لغوية غامضة ال تقع ضمن إدراك وفهم مستقبل الرسائل
  

ما مدى فاعلية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من         :  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني    .2.2.2.4

  حيث اإليجاز؟
  

 حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة          تمإلجابة السؤال   
   اإلدارية في جامعة القدستصاالت على فقرات اإلستبانة التي تعبر على أداة اإليجاز في اإل

  
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة من حيـث           : 3.4جدول  

  . اإليجاز في اإلتصاالت
  

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 0.911 3.74  .يفضل اإليجاز في الرسالة مع عدم اإلخالل بالمعنى 1

 0.960 3.69 .لتعبير عن الفكرة المراد توصيلها بأقل األلفاظ الممكنةيتم ا 2

 0.870 3.66  .يتم تجنب تكرار األلفاظ في الرسالة 3

 0.946 3.60  .يتم استعمال جمل قصيرة قدر االمكان 4

 0.74 3.68 الدرجة الكلية
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اإلداري في جامعة القدس مـن  ما مدى فعالية اإلتصال    :  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني    .3.2.2.4

  حيث السرعة والتوقيت؟

  

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات            
أفراد عينة الدراسة على فقرات اإلستبانة التي تعبر عن السرعة والتوقيت في اإلتصاالت اإلداريـة               

  .في جامعة القدس
  

لمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة من حيـث           ا: 4.4جدول  
  .السرعة والتوقيت في اإلتصاالت اإلدارية

  
 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم

 0.936 3.38 . يتم إختيار الوقت المناسب إلجراء عملية اإلتصال 1

 0.970 3.31 . المحدد لهاتتم عملية اإلتصال في الوقت  2

 0.949 3.29 . يتم الحصول على المعلومات في الوقت المناسب 3

 0.902 3.29 . يتم مالءمة وسيلة اإلتصال للوقت المتاح لإلتصال 4

 0.882 3.07 . تتم التغذية العكسية في الوقت المناسب 5

 0.79 3.28 الدرجة الكلية

  
 معيار السرعة والتوقيت في اإلتصاالت اإلدارية فـي جامعـة           أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة حول    

، وقد يعزى ذلك للتركيز     )3.27(القدس إلى حصولها على متوسط حسابي متوسط  بمتوسط حسابي           
على الوسائل الكتابية في نقل وتبادل المعلومات بين العاملين في جامعة القدس والتي تتصف بالبطء               

صال التي تمتاز بالسرعة في نقل وتبادل المعلومات، باإلضافة إلى          مقارنة مع غيرها من وسائل اإلت     
إتباع التسلسل التنظيمي أثناء عملية اإلثناء عملية اإلتصال والتي تعتبر من أبرز معوقـات عمليـة                
اإلتصال لمرورها عبر أكثر من مستوى بالتالي تؤثر في سرعة نقل المعلومات لحاجتها إلى الوقت               

  .خرلكي تصل الطرف االَ
  

ما مدى فعالية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس مـن     :  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني    .4.2.2.4

  حيث الدقة؟

  

بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريـة إلسـتجابات أفـراد عينـة     تم إلجابة السؤال  
  .ت اإلدارية في جامعة القدسالدراسة على فقرات اإلستبانة التي تعبر على أداة الدقة في اإلتصاال
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة علـى أداة           : 5.4جدول  
 . الدقة في اإلتصاالت

  

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 0.971 3.62  .يتم إستخدام اللغة التي تتناسب مع متطلبات الموقف موضوع اإلتصال 1

 0.948 3.58  .يتم  نقل المعلومات دون تشويه أو تغيير في المضمون 2

 0.98 3.56  .يتم تقديم المعلومات بشكل كامل 3

 0.970 3.49  .اإلتصال يتم اإلبتعاد عن إعطاء بيانات ناقصة أثناء عملية 4

 0.896 3.47 . يوجد دقة في إستخدام وسائل اإلتصال المناسبة 5

 0.83 3.55 الكليةالدرجة 

  
أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة حول معيار الدقة في اإلتصاالت اإلدارية في جامعـة القـدس إلـى                 

، )3.54(حصولها على متوسط حسابي مرتفع بين إجابات أفراد عينة الدراسة بمتوسـط حـسابي               
تغييـر فـي   ويعزى ذلك إلى تقديم المعلومات حول موضوع اإلتصال بشكل كامل دون تـشويه أو      

المضمون، باإلضافة إلى إستخدام لغة تتناسب مع متطلبات موضوع اإلتصال، حيث يتم اإلبتعاد عن              
إعطاء بيانات ناقصة أثناء عملية اإلتصال وذلك من خالل تقديم المعلومات بشكل كامل دون تشويه               

  .أو تغيير في مضمون عملية اإلتصال
  

ية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهـة نظـر           أخيراً يمكن أن نستنتج مما سيق حول فاعل       
  :العاملين من خالل اإلطالع على نتائج الدراسة ما يلي

  
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى          : 6.4جدول  

  فاعلية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين
 

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي ية اإلتصال اإلداريفعال الرقم
 0.71 3.68 فاعلية اإلتصال اإلداري من حيث الوضوح 1

 0.74 3.68 فاعلية اإلتصال اإلداري من حيث اإليجاز 2

 0.79 3.49 فاعلية اإلتصال اإلداري من حيث السرعة والتوقيت 3

 0.83 3.55 فاعلية اإلتصال اإلداري من حيث الدقة 4

 .760 3.60 الدرجة الكلية
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 نظـر  وجهة من القدس جامعة في اإلداري اإلتصال فعالية حول يتعلق فيما الدراسة نتائج أظهرت
 أن يمكـن  وبالتالي الدراسة، عينة أفراد إجابات بين عالي حسابي متوسط على بحصولها  العاملين
  :حيث من وذلك اعلية،بالف يمتاز القدس جامعة في اإلداري اإلتصال بأن نستنتج

  
 .الهدف لتحقيق الالزمة الحقائق جميع الرسالة تتضمن : الوضوح •
 .الممكنة األلفاظ بأقل توصيلها المراد الفكرة عن التعبير يتم: اإليجاز •
 .المناسب الوقت في المعلومات على الحصول يتم: والتوقيت السرعة •
 .اإلتصال عملية أثناء ناقصة بيانات إعطاء عن اإلبتعاد يتم : الدقة •

  
 عينة أفراد إجابات بين حسابي متوسط أقل على حصلت والتوقيت السرعة أن إلى سبق مما يالحظ

 الوسـائل  على واإلعتماد اإلتصال عملية أثناء التنظيمي التسلسل إتباع إلى ذلك يعزى وقد الدراسة،
 أئنـاء  الوقت إلى لحاجتها الاإلتص معوقات أبرز من تعتبر والتي المعلومات وتبادل نقل في الكتابية
  .الكتابية الوسائل عبر نقلها أثناء أو اإلدارية المستويات عبر مروها

  
ما مدى فاعلية عناصر عمليـة اإلتـصال اإلداري فـي           :   النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث     .3.2.4

  جامعة القدس 
 

  القدس؟ مدى فاعلية المرسل في عملية االتصال اإلداري في جامعة   .1.3.2.4
  

حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة         تم  إلجابة السؤال   
  .درجة فعالية المرسل في عملية اإلتصال اإلداري على فقرات اإلستبانة التي تعبر عن

  
اسة من حيـث    المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدر       : 7.4جدول  

  .درجة فاعلية المرسل في عملية اإلتصاالت اإلدارية
  

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 0.870 3.66  .يتم إختيار وسيلة اإلتصال المناسبة لموضوع اإلتصال 1

 0.864 3.57  .يتم التعبير عن اإلفكار أثناء عملية اإلتصال بوضوح 2

 0.932 3.55  . قبل المرسل للتأكد من وصول الرسالةيتم المتابعة من 3

 0.924 3.47  .يتم مراعاة الفروق الفردية بين أطراف عملية اإلتصال 4

 0.931 3.42  .يتم المتابعة من قبل المرسل للتأكد من تحقيق الهدف 5

 0.79 3.54 الدرجة الكلية
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ملية اإلتصال في جامعـة القـدس إلـى         أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة حول فعالية المرسل في ع        
، وقد  )3.54(حصولها على متوسط حسابي مرتفع بين إجابات أفراد عينة الدراسة بمتوسط حسابي             

يعزى ذلك إلى قيام المرسل بالتعبير عن الفكرة المراد إيصالها للطرف االَخر من عملية اإلتـصال                
لية اإلتصال، وذلك من خالل إستخدام      بوضوح، من خالل مراعاة الفروقات الفردية بين أطراف عم        

لغة بسيطة ضمن إدراك وفهم مستقبل الرسائل، باإلضافة إلى قيام المرسل بمتابعة عملية اإلتـصال               
  .وذلك للتأكد من إيصالها إلى الطرف االَخر من عملية اإلتصال

  
 اإلداري فـي    ما مدى فاعلية عناصر عملية اإلتـصال      : لنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث   ا. 2.3.2.4

مدى فاعلية المستقبل في عملية االتصال اإلداري في جامعة         : جامعة القدس من حيث   

  القدس؟ 

  
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات            

ل في عملية اإلتصاالت    أفراد عينة الدراسة على فقرات اإلستبانة التي تعبر عن درجة فعالية المستقب           
  .اإلدارية

  
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة من حيـث           : 8.4جدول  

  .درجة فعالية المستقبل في عملية اإلتصاالت
  

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 0.812 3.64 .يوجد ثقة من جانب المستقبل لمصداقية المرسل 1

 0.844 3.56 .تتضمن الرسالة أسلوباً يكفل للمستقبل من إدراكها 2

 0.866 3.53 .يوجد ثقة من جانب المستقبل لمضمون الرسالة 3

 0.970 3.50 .يتم اإلصغاء الفعال من جانب المستقبل 4

 0.961 3.49 .وجود لغة مشتركة بين أطراف عملية اإلتصال 5

 0.836 3.47 .ل التغذية الراجعة الكافيه لهيتم منح المرس 6

 0.960 3.46 .يتم إعطاء الرسالة االهتمام الكافي من قبل المستقبل 7

 0.72 3.53 الدرجة الكلية

  
أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة حول فعالية المستقبل في عملية اإلتصال في جامعـة القـدس إلـى                 

وقـد  ) 3.52(بات أفراد عينة الدراسة بمتوسط حسابي       حصولها على متوسط حسابي مرتفع بين إجا      
يعزى ذلك إلى قيام المستقبل باإلصغاء الفعال للرسائل المرسلة إلية وعدم إهمالها وإعطائها اإلهتمام              
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الكافي، ومنح الرسائل التغذية المرتدة حول موضوع عملية اإلتصال، وذلك لما تتميز به من إعـداد                
لمستقبل بأسلوب يكفل للمستقبل من إدراكها وفهمها، باإلضافة إلى وجود          جيد للرسائل المرسلة إلى ا    

  .ثقة من جانب المستقبل للرسائل المرسلة إليه من قبل المرسل
  

ما مدى فاعلية عناصر عملية اإلتـصال اإلداري فـي          :  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث    .3.3.2.4

في عملية االتصال اإلداري فـي      مدى فاعلية وسيلة اإلتصال     : جامعة القدس من حيث   

  جامعة القدس؟ 

  

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات            
أفراد عينة الدراسة على فقرات اإلستبانة التي تعبر عن فعالية وسيلة اإلتصال في عملية اإلتصاالت               

  .اإلدارية في جامعة القدس
  

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة من حيـث           : 9.4جدول  
  .درجة فعالية وسيلة اإلتصال في عملية اإلتصاالت اإلدارية

  
 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم

 0.761 3.72.يتم إتباع اإلجراءات الرسمية في إستخدام وسيلة اإلتصال 1
 0.785 3.67 .اختيار وسيلة اتصال تالئم طبيعة الرسالةيتم  2
 0.869 3.61 .يتم اختيار أنسب الوسائل في عملية اإلتصال 3
 0.803 3.45 .يتم مالئمة وسيلة اإلتصال للوقت المتاح لإلتصال 4
 0.832 3.28 يتم استخدام أكثر من وسيلة إتصال إليصال التعليمات 5

 0.68 3.55 كليةالدرجة ال

  
أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة حول فعالية وسائل االتصال في عملية اإلتصال في جامعـة القـدس                

  .)3.55(نة الدراسة بمتوسط حسابي إلى حصولها على متوسط حسابي مرتفع بين إجابات أفراد عي
  

ة الرسـال المتبادلـة     وقد يعزى ذلك إلى مالئمة وسائل اإلتصال المستخدمة في جامعة القدس لطبيع           
بين أطراف عملية اإلتصال حيث يتم إختيار أنسب وسائل اإلتصال المتاحة في إرسال الرسائل فـي         
جامعة القدس باإلضافة إلى اإللتزام باإلجراءات الرسمية في إستخدام وسائل اإلتصال أثناء عمليـة              

  .تبادل المعلومات بين أطراف عملية اإلتصال



 46

ما مدى فاعلية عناصر عملية اإلتـصال اإلداري فـي          : تعلقة بالسؤال الثالث   النتائج الم  .4.3.2.4

مدى فاعلية التغذية العكسية في عملية االتـصال اإلداري فـي           : جامعة القدس من حيث   

  جامعة القدس؟ 

  

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات            
ة الدراسة على فقرات اإلستبانة التي تعبر عن فعالية التغذية الراجعة في عملية اإلتصاالت              أفراد عين 

  .اإلدارية في جامعة القدس
  

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة من حيث          : 10.4جدول  
  .فعالية التغذية الراجعة في عملية اإلتصاالت اإلدارية

  
  

 قمالر
  

 الفقرات
  

ــط  المتوس

 الحسابي

  

اإلنحراف 

 المعياري
 0.792 3.43 . يتم توفير تغذيه عكسية مباشرة قائمة على أساس الثقة 1

 0.896 3.52 . يتم متابعة المرسل للرسائل للتأكد من وصولها 2

 0.864 3.43 يتم المتابعة من قبل المرسل ليتأكد من أن المستقبل فهم المعنى  3

 0.865 3.35 . عطاء تغذية عكسية دقيقة حول موضوع اإلتصاليتم إ 4

 0.847 3.27 . يتم إعطاء التغذية العكسية في الوقت المناسب 5

 0.71 3.41 الدرجة الكلية

  
أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة حول فعالية التغذية العكسية في عملية اإلتصال في جامعة القدس إلى               

، إال  )3.41(الي بين إجابات أفراد عينة الدراسة بمتوسط حـسابي          حصولها على متوسط حسابي ع    
أنها حصلت على أقل المتوسطات الحسابية بين عناصر عملية اإلتصال اإلداري في جامة القـدس،               

  .وقد يعزى ذلك إلى عدم إعطاء التغذية العكسية في الوقت المناسب
  

بادل المعلومات بين العاملين فـي جامعـة        وقد يعزى ذلك للتركيز على الوسائل الكتابية في نقل وت         
القدس والتي تتصف بالبطء مقارنة مع غيرها من وسائل اإلتصال التي تمتاز بالسرعة فـي نقـل                  
وتبادل المعلومات، باإلضافة إلى إتباع التسلسل التنظيمي أثناء عملية اإلثناء عملية اإلتصال والتـي              

 عبر أكثر من مستوى لكي تصل إلـى الطـرف           تعتبر من أبرز معوقات عملية اإلتصال لمرورها      
  . االَخر من عملية اإلتصال
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ما مدى فاعلية عناصر عملية اإلتـصال اإلداري فـي          :  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث    .5.3.2.4

مدى فاعلية الرسالة في عملية اإلتصال اإلداري فـي جامعـة           : جامعة القدس من حيث   

  القدس؟ 

  
م الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات        لإلجابة عن هذا السؤال قا    

  . أفراد عينة الدراسة على فقرات اإلستبانة التي تعبرعن فعالية الرسالة في اإلتصال
  

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة من حيث          : 11.4جدول  
  .ة اإلتصاالتفعالية الرسالة في عملي

  

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 0.905 3.53 . يتم إعداد الرسالة بصورة مختزلة تحقق الهدف 1

 0.886 3.52 . تتصف الرسالة بالشمولية لكافة الجوانب 2

 0.857 3.51 . يتم تقديم المعلومات بتسلسل منطقي 3

 0.867 3.50 . رسلةيوجد ترابط منطقي في الرسائل الم 4

 0.919 3.33 . يتم صياغة الرسالة بأكثر من صورة للتأكد من تحقيق الهدف 5

 0.77 3.48 الدرجة الكلية

  
نتائج حول فعالية الرسائل في عملية اإلتصال في جامعة القدس إلى حصولها على متوسط              الأظهرت  

، حيث حصلت جميع فقرات     )3.48(حسابي مرتفع بين إجابات أفراد عينة الدراسة بمتوسط حسابي          
اإلستبانة التي تناولت البحث حول فعالية رسائل اإلتصال على متوسطات حسابية مرتفعـة، إال أن               
فقرة التي تناولت البحث حول مدى صياغة الرسائل المرسلة بأكثر من صورة للتأكد مـن تحقـق                 

إلى ما ورد سابقاً وهي     هدف عملية اإلتصال حصلت على متوسط حسابي متوسط، وقد يعزى ذلك            
عدم متابعة المرسل للرسائل المرسلة للتأكد من تحقيق هدف عملية اإلتـصال واإلقتـصار علـى                

  .المتابعة من حيث التأكد على إيصال الرسائل إلى الطرف االَخر من عملية اإلتصال
  

جامعـة  حول فعالية عناصر عملية اإلتـصال اإلداري فـي          ،  )12.4جدول  (أظهرت نتائج الدراسة    
بـين  ) 3.50(القدس من وجهة نظر العاملين بحصولها على متوسط حسابي عالي بدرجة كلية بلغت              

إجابات أفراد عينة الدراسة، يالحظ أخيراً من نتائج الدراسة بحصول التغذية العكسية فـي عمليـة                
  نقل وتبادل اإلتصال على أقل متوسط حسابي، وقد يعزى ذلك إلى اإلعتماد على الوسائل الكتابية في 
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  .المعلومات بين العاملين والتي بحاجة إلى الوقت لكي تصل الطرف االَخر من عملية اإلتصال
  

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسـة حـول            :12.4جدول  
  مدى فاعلية عناصر اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين

  
 اإلنحراف المعياري المتوسط  الحسابي الفقرات مالرق

 0.79 3.54 فاعلية المرسل في عملية اإلتصال اإلداري 1

 0.72 3.53 فاعلية المستقبل في عملية اإلتصال اإلداري 2

 0.68 3.55 فاعلية وسائل اإلتصال في عملية اإلتصال اإلداري  3

 0.71 3.41 داريفاعلية التغذية العكسية في عملية اإلتصال اإل 4

 0.77 3.48 فاعلية الرسالة في عملية اإلتصال اإلداري 5

 0.73 3.50 الدرجة الكلية

  
   ما مدى وجود معيقات اإلتصال اإلداري في جامعة القدس؟.4.2.4

  
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات            

  .الدراسة على فقرات اإلستبانة التي عن معيقات اإلتصال اإلداري في جامعة القدسأفراد عينة 
  

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسـة حـول            :13.4جدول  
  . معيقات اإلتصال اإلداري في جامعة القدس

  

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 1.029 3.30 د المستويات اإلدارية تمثل عقبة أمام تبادل المعلومات تعد 1

 1.018 3.22 .عدم إستعداد المرسل لتقبل اَراء المستقبل بخصوص ما ورد في الرسالة 2

 1.009 3.22   ...).تحليل، إنصات(إفتقار مستلمي الرسائل لمهارات اإلتصال 3

حقيقها دون اإلهتمام بأهـداف     تركيز المرسل على األهداف الذي يسعى لت       4
  .المستقبل

3.18 0.955 

 0.987 3.17  .عدم وجود تخطيط كاٍف لعملية اإلتصال 5

 0.997 3.06  .عدم اإلهتمام بمتابعة سير عملية اإلتصال 6

 1.011 3.05  .التوقيت الخاطئ للرسالة من قبل مرسلها 7

 1.023 2.93  .تعالي المرسل على المستقبل 8

 0.75 3.15 جة الكليةالدر 
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أظهرت نتائج الدراسة التي تناولت البحث حول معيقات اإلتصال اإلداري بحصولها على متوسـط              
، حيـث أظهـرت نتـائج       )3.14(حسابي متوسط بين إجابات أفراد عينة الدراسة بمتوسط حسابي          

د المـستويات  الدراسة إلى أن أبرز معيقات اإلتصال اإلداري التي تواجه جامعة القدس هـي  تعـد    
اإلدارية والتي تتمثل عقبة أمام تبادل المعلومات بين أطراف عمليـة اإلتـصال وذلـك إلمكانيـة                 
التحريف واإلخالل بالمعنى وحاجتها إلى الوقت، وذلك أثناء مرورها من خالل أكثر مـن مـستوى                

هتمام بأهـداف   إداري، باإلضافة إلى ذلك تركيز المرسل على األهداف الذي يسعى لتحقيقها دون اإل            
 قبل اَراء المستقبل بخصوص مـا ورد      المستقل، حيث يظهر ذلك من خالل عدم إستعداد المرسل لت         

  .في الرسائل والتي تعد من أبرز معوقات عملية اإلتصال اإلداري
  

 معوقات على التعرف إلى هدفت التي ( 1989 ) شهاب دراسة مع متفقة الدراسة هذه نتائج وجاءت
 هـذه  فـي  والعاملين المعلمين مع اربد محافظة في الثانوية المدارس مديري اجهتو التي االتصال
 أفراد إجابات بين متوسط حسابي متوسط على حصولها إلى الدراسة نتائج  أظهرت حيث المدارس،

  .اإلتصال معوقات حول الدراسة عينة
  

ى مشاكل اإلتـصال  هدفت للتعرف إل) 1998(دراسة خصاونة  مع متفقة الدراسة هذه نتائج وجاءت
 حيث ، بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة

 الدراسـة  عينة أفراد إجابات بين متوسط حسابي متوسط على حصولها إلى الدراسة نتائج  أظهرت
  .اإلتصال معوقات حول

  
  ي جامعة القدس؟ ما مدى وجود آليات تعزيز اإلتصال اإلداري ف.5.2.4

  

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات            
  .أفراد عينة الدراسة على فقرات اإلستبانة التي تعبرعن آليات تعزيز اإلتصال في جامعة القدس

  
عزيز اإلتصال اإلداري فـي     التي تناولت البحث حول اَليات ت     ) 14.4جدول  (أظهرت نتائج الدراسة    

جامعة القدس إلى حصولها على متوسط حسابي مرتفع بين إجابات أفراد عينة الدراسـة بمتوسـط                
، حيث أظهرت نتائج الدراسة إلى أن أهم اَليـات تعزيـز اإلتـصال اإلداري هـي                 )3.84(حسابي  

لكتروني واإلستفادة مـن    إستخدام تقنيات حديثة في اإلتصال والتي تمتاز بالسرعة والدقة كالبريد اإل          
األساليب العلمية الحديثة في إعداد رسائل اإلتصال، وأخيراً تدريب أطراف عملية اإلتـصال علـى               

 .اإلستخدام السليم لقنوات اإلتصال والحد من الفجوات اإلدراكية بين أطراف عملية اإلتصال
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أفراد عينة الدراسة على أداة     المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات      : 14.4جدول  
  .مدى وجود آليات تعزيز اإلتصال في جامعة القدس

  

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 0.994 3.95 ).البريد اإللكتروني(إستخدام تقنيات حديثة في اإلتصال 1
 0.961 3.91  .اإلستفادة من األساليب العلمية الحديثة في إعداد رسائل اإلتصال 2
 1.004 3.91  .تدريب أطراف عملية اإلتصال على اإلستخدام السليم لقنوات اإلتصال 3
 1.018 3.88  .الحد من الفجوات اإلدراكية القائمة بين أطراف عملية اإلتصال 4
 0.973 3.83 .توفير لغة اتصال واضحة بين أطراف عملية اإلتصال 5
 0.983 3.74  ).التحليل، الكتابة(ى مهارات اإلتصالتدريب أطراف عملية اإلتصال عل 6
 1.108 3.64 .عدم إستغالل السلطة عند إختالف االَراء 7
 0.85 3.84 الدرجة الكلية 

  
حيث هدفت بشكل رئـيس  ) 2010(دراسة أجرتها الشرباتي    كما جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع        

ة المعلومات واإلتصاالت في البلديات من خالل دراسة        للتعرف إلى اآلليات المتبعة لتفعيل دور أنظم      
واقع تطبيقها والمزايا التي تحقق من تطبيقها، والتي أظهرت إلى أهمية اإلتصاالت اإللكترونية فـي               

  .نقل وتبادل المعلومات بين أطراف عملية اإلتصال وذلك من حيث السرعة والتوقيت
  

التي هدفت إلى إيجاد العالقـة بـين أنمـاط          ) 2008(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة شحادة        
السلوك القيادي وأنماط اإلتصال لدى اإلداريين األكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في              
الجامعات الفلسطينية، وذلك من حيث تعزيز اإلهتمام بأنماط اإلتصاالت الشفهية من خالل تـشجيع              

ك لما تمتاز بة اإلتـصاالت الـشفوية بتعزيـز العالقـات     حرية اإلتصال في جميع اإلتجاهات، وذل  
  .اإلجتماعية بين العاملين وتعزيز الترابط

  
    نتائج فرضيات الدراسة3.4

  

ال : يختص هذه الجز من الدراسة بالتعرف على نتائج فرضيات الدراسة والتي تنص على ما يلـي               
بين إجابات أفراد عينـة الدراسـة    )α≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .حول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين
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  : نتائج الفرضية األولى.1.3.4

  

بين إجابات أفراد عينة الدراسة ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  .جهة نظر العاملين تعزى لمتغير الجنسحول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من و

لفحص الفرضية الصفرية األولى تم حساب المتوسطات الحسابية إلستجابة أفراد عينة الدراسة على             
 بالنسبة لمتغير   العاملينفقرات إستبانة حول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر             

  .الجنس
  

 المستقلة إلستجابة أفراد العينة حول واقع اإلتصال اإلداري         للعينات" ت"نتائج إختبار   : 15.4جدول  
  العاملينفي جامعة القدس من وجهة نظر 

  
مستوى الداللة "t"قيمة اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال

الدرجة  0.64640 3.5617 81 ذكر
 0.50080 3.3552 36 أنثى الكلية

1.702 0.091 

  
وهي أكبـر مـن مـستوى    ) 0.091(ومستوى الداللة   ) 1.702(للدرجة الكلية   ) ت( قيمةيالحظ أن   
أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً حول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة             ) α ≥ 0.05(الداللة      

واقع اإلتصاالت    في الدرجة الكلية وفي جميع المجاالت ما عدا مجال         العاملينالقدس من وجهة نظر     
ية في جامعة القدس والدقة في اإلتصاالت وكانت لصالح الذكور، تعـزى لمتغيـر الجـنس،                اإلدار

  . وبالتالي يتم قبول الفرضية الصفرية األولى
  

 معوقـات  على التعرف إلى هدفت التي (1989) شهاب دراسة مع متفقة الدراسة هذه نتائج جاءت
 هـذه  فـي  والعاملين المعلمين مع ربدا محافظة في الثانوية المدارس مديري تواجه التي االتصال
 تعـزى  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق التوجد أنة النتائج أظهرت حيث المدارس،
 .الجنس لمتغير

  
هدفت إلى التعرف على واقع اإلتـصال اإلداري   )2005 (عياد دراسة مع الدراسة هذه اتفقت كذلك

نتماء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التـدريس فـي جـامعتي          لرؤوساء األقسام األكاديمية وعالقته باإل    
 فـروق  التوجد أنة النتائج أظهرت حيث ، القدس وبيت لحم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  .الجنس لمتغير تعزى الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات
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 ممارسـة  التي هدفت إلـى قيـاس درجـة   ) 2009(دراسة حراحشة    مع الدراسة هذه نتائج إختلفت
اإلتصال لدى مديري المدارس في مدينة إربد من وجهة نظر المعلمين، حيث أظهرت نتائج الدراسة               
بأن هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية تعزى لمتغير الجنس وجـاءت               

  .الفروق لصالح الذكور
  

  :  نتائج الفرضية الثانية.2.3.4

  

بين إجابات أفراد عينة الدراسة ) α≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة 
  .حول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين تعزى لمتغير الفئة العمرية

ولفحص الفرضية الصفرية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية إلستجابة أفراد عينة الدراسة على             
 بالنـسبة لمتغيـر الفئـة       العـاملين اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر         إستبانة واقع   

  .العمرية
  

 حول واقـع    ستجابة أفراد عينة الدراسة   نحرافات المعيارية إل   المتوسطات الحسابية واإل   :16.4جدول  
 حـسب متغيـر الفئـة       العـاملين اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر         

  . العمرية
  

مجموع  مصدر التباين لالمجا

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.095 4 0.381 بين المجموعات

 112 42.888داخل المجموعات
  

الدرجة 
 116 43.268 المجموع الكلية

0.383  
 

0.248  
 

0.910  
 

  
 المتوسطات حول تعزى الى الفئة العمرية،       وجود فروق ظاهره في   ) 16.4(يالحظ من الجدول رقم     

كما يظهر فـي  ) one way ANOVA(ولمعرفة داللة الفروق تم إستخدام تحليل التباين األحادي 
  :الجدول التالي

  
وهي أكبـر مـن     ) 0.910(ومستوى الداللة   ) 0.248(أن قيمة ف للدرجة الكلية      (من جدول   يالحظ  

جد فروق دالة إحصائياً حول واقع اإلتصال اإلداري فـي          أي أنه ال تو   ) α ≥ 0.05(مستوى الداللة   
 للدرجة الكلية وفي جميع المجـاالت تعـزى لمتغيـر الفئـة             العاملينجامعة القدس من وجهة نظر      

  . العمرية، وبالتالي يتم قبول الفرضية الصفرية الثانية
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ل واقع اإلتصال اإلداري نتائج اختبار تحليل التباين األحادي إلستجابة أفراد العينة حو: 17.4 جدول
 تعزى الى الفئة العمرية تعزى لمتغير الفئة        العاملينفي جامعة القدس من وجهة نظر       

  . العمرية
  

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.095 4 0.381 بين المجموعات

 112 42.888 داخل المجموعات
  

الدرجة 
 116 43.268 المجموع الكلية

0.383  
 

0.248  
 

0.910  
 

  
هدفت إلى التعرف على واقع اإلتـصال اإلداري   )2005 (عياد دراسة مع الدراسة هذه اتفقت كذلك

لرؤوساء األقسام األكاديمية وعالقته باإلنتماء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التـدريس فـي جـامعتي              
 فـروق  التوجد أنة النتائج أظهرت حيث ، م من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالقدس وبيت لح

  .العمرية الفئة لمتغير تعزى الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات
  

هدفت إلى التعرف على واقع اإلتـصال اإلداري   )2005 (عياد دراسة مع الدراسة هذه اتفقت كذلك
نتماء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التـدريس فـي جـامعتي          لرؤوساء األقسام األكاديمية وعالقته باإل    

 فـروق  التوجد أنة النتائج أظهرت حيث ، القدس وبيت لحم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
  .العمرية الفئة لمتغير تعزى الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات

  
 معرفة نمط اإلتصال اإلداري     هدفت إلى ) 2000(دراسة الفارسي    مع الدراسة هذه نتائج اختلفت كما

السائد بوزارة التربيه والتعليم في سلطنة عمان من وجهة نظر مديري المدارس الحكوميـة، حيـث                
أظهرت نتائج الدراسة بأن هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية تعـزى               

  .لمتغير الفئة العمرية
  

  :  نتائج الفرضية الثالثة.3.3.4

  

بين إجابات أفراد عينة الدراسة ) α≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال
حول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العـاملين تعـزى لمتغيـر المؤهـل               

لفحص الفرضية الصفرية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية إلستجابة أفـراد عينـة             و. العلمي
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 بالنـسبة لمتغيـر     العـاملين اسة حول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر            الدر
  .المؤهل العلمي

  
 حول واقع   ستجابة أفراد عينة الدراسة   نحرافات المعيارية إل   المتوسطات الحسابية واإل   :18.4جدول  

 حسب متغيـر المؤهـل      العامليناإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر         
  .علميال

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال

 0.00000 3.9286 2 أقل من ثانوية عامة

 0.60884 4.0026 7 ثانوية عامة

 0.62515 3.7366 4 دبلوم

 0.49262 3.3591 27 بكالوريوس

 0 3.1786 1 دبلوم عالي

 0.62730 3.5804 36 ماجستير

  
  
  

 الدرجة الكلية

 0.64243 3.3924 40 دكتوراه

  
 في اإلداري اإلتصال واقع حول المتوسطات في ظاهرة فروق وجود 18.4 رقم الجدول من يالحظ
 األحـادي  التبـاين  تحليل إستخدام تم الفروق داللة ولمعرفة ،العاملين نظر وجهة من القدس جامعة

)one way ANOVA( رقم الجدول في يظهر كما) 19.4.(  
  

 نتائج إختبار تحليل التباين األحادي إلستجابة أفراد العينة حول واقع اإلتصال اإلداري :19.4 جدول
  . حسب متغير المؤهل العلميالعاملينفي جامعة القدس من وجهة نظر 

 
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.616 6 3.693 بين المجموعات

 110 39.575 داخل المجموعات
الدرجة 

 كليةال

 116 43.268 المجموع

0.360  
 

1.711  
 

0.125  
 

  
وهي أكبر من مستوى الداللة     ) 0.125(ومستوى الداللة   ) 1.711(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       

)α ≥ 0.05 (         ال اإلداري في جامعة القـدس      أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً حول واقع اإلتص
 في الدرجة الكلية وفي جميع المجاالت تعزى لمتغيـر المؤهـل العلمـي،              العاملينمن وجهة نظر    
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) 2007(كما إتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة سـالم           .وبالتالي يتم قبول الفرضية الصفرية الثالثة     
رضا المستفدين في مـديريات داخليـة       التي هدفت للتعرف إلى واقع اإلتصاالت اإلدارية وعالقتها ب        

 مـستوى  عنـد  إحصائية داللة ذات فروق التوجد أنة النتائج أظهرت حيث جنوب الضفة الغربية
التي هدفت ) 2007(وإتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة سالم  .العلمي المؤهل لمتغير تعزى الداللة

ستفدين في مديريات داخلية جنوب الضفة      للتعرف إلى واقع اإلتصاالت اإلدارية وعالقتها برضا الم       
 تعـزى  الداللـة  مـستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق التوجد أنة النتائج أظهرت حيث الغربية
التي هدفت إلـى    ) 2009(دراسة حراحشة    مع الدراسة هذه نتائج وإختلفت .العلمي المؤهل لمتغير

إربد من وجهة نظر المعلمين، حيـث       قياس درجة ممارسة اإلتصال لدى مديري المدارس في مدينة          
أظهرت نتائج الدراسة بأن هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية تعـزى               

  .لمتغير المؤهل العلمي وجاءت الفروق لصالح المؤهل العلمي الدراسات العليا
  

  : نتائج الفرضية الرابعة.4.3.4

  

بين إجابات أفراد عينة الدراسة  )α≥ 0.05(ستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م
حول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العـاملين تعـزى لمتغيـر سـنوات                  

  .الخبرة
  

ولفحص الفرضية الصفرية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية إلستجابة أفراد عينـة الدراسـة              
 بالنـسبة لمتغيـر سـنوات       العاملينمعة القدس من وجهة نظر      حول واقع اإلتصال اإلداري في جا     

  الخبرة
 

حول واقع   ستجابة أفراد عينة الدراسة   نحرافات المعيارية إل   المتوسطات الحسابية واإل   :20.4جدول  
  . حسب عدد سنوات الخبرةاإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين

  
متوسط ال العدد عدد سنوات الخبرة المجال

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 0.65262 3.6320 28  سنوات فأقل5

 0.47101 3.3482 34  سنوات6-10

 0.66572 3.4348 20  سنة11-15

 0.67357 3.6202 15  سنة16-20

  
  

 الدرجة الكلية

 0.65190 3.5375 20  سنة20أكثر من 
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 في اإلداري اإلتصال واقع حول وسطاتالمت في ظاهرة فروق وجود 18.4 رقم الجدول من يالحظ
 تم الفروق داللة ولمعرفة الخبرة، سنوات عدد لمتغير بالنسبة العاملين نظر وجهة من القدس جامعة
  ).19.4 (رقم الجدول في يظهر كما )one way ANOVA( األحادي التباين تحليل إستخدام

  
 اإلداري اإلتصال واقع حول  العينة أفراد إلستجابة األحادي التباين تحليل إختبار نتائج :21.4 جدول

  العاملين نظر وجهة من القدس جامعة في
  

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.400 4 1.601 بين المجموعات

 112 41.667 داخل المجموعات
  

 الدرجة الكلية

 116 43.268 المجموع

0.372  
 

  
1.076  

  
 

  
0.372  

 

  

  
وهي أكبر من مستوى الداللة        ) 0.372(ومستوى الداللة   ) 1.076(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       

)α ≥ 0.05 (        ًحول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القـدس        أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا
ي جميع المجاالت تعزى لمتغير عدد سنوات الخبـرة،          في الدرجة الكلية وف    من وجهة نظر العاملين   

) 2007(كما إتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة سالم          .وبالتالي يتم قبول الفرضية الصفرية الرابعة     
التي هدفت للتعرف إلى واقع اإلتصاالت اإلدارية وعالقتها برضا المستفدين في مـديريات داخليـة               

 مـستوى  عنـد  إحصائية داللة ذات فروق التوجد أنة نتائجال أظهرت حيث جنوب الضفة الغربية
) 2000(دراسـة الفارسـي    مع الدراسة هذه نتائج اختلفت كما .الخبرة سنوات لمتغير تعزى الداللة

هدفت إلى معرفة نمط اإلتصال اإلداري السائد بوزارة التربيه والتعليم في سلطنة عمان من وجهـة                
ث أظهرت نتائج الدراسة بأن هنالك فروق ذات داللة إحصائية          نظر مديري المدارس الحكومية، حي    

  .عند مستوى الداللة اإلحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة
  

 المعوقات عن للكشف هدفت دراسة (1989) شهاب أجرى دراسة مع الدراسة هذه نتائج واختلفت
 فـي  أمـورهم  وأولياء والطالب المعلمين مع الثانوية المدارس مديري اتصال عملية تعترض التي

، حيث أظهرت نتائج الدراسة بأن هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة إربد محافظة
دراسـة رزق اهللا     مـع  الدراسـة  هـذه  نتائج اختلفت كما .اإلحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة    

 مـديري المـدارس      قامت هذه الدراسة إلى التعرف على سلوكيات اإلتصال اإلداري لدى          )2003(
الثانوية الحكومية في محافظة بيت لحم وعالقتها بدافعية المعلمين نحو العمل مـن وجهـة النظـر                 
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، حيث أظهرت نتائج الدراسة بأن هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة                المعلمين
  .اإلحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  
  :نتائج الفرضية الخامسة  5.3.4.

  

بين إجابات أفراد عينة الدراسة ) α≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال
  .حول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين تعزى لمتغير طبيعة العمل
سـة  ولفحص الفرضية الصفرية الخامسة تم حساب المتوسطات الحسابية إلستجابة أفراد عينة الدرا           

  .على بالنسبة لمتغير طبيعة العمل
 

حول واقع    المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابة أفراد عينة الدراسة        :22.4جدول  
 حـسب متغيـر طبيعـة       اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين        

  .العمل
  

 ارياالنحراف المعي المتوسط الحسابي العدد طبيعة العمل المجال

 0.64751 3.4300 61 أكاديمي

 0.54504 3.5111 45 إداري
 الدرجة الكلية

 0.59913 3.8231 11 خدمات

  
 في اإلداري اإلتصال واقع حول المتوسطات في ظاهرة فروق وجود 20.4 رقم الجدول من يالحظ
 تـم  الفـروق  داللـة  ولمعرفة العمل، طبيعة لمتغير بالنسبة العاملين نظر وجهة من القدس جامعة
  التالي الجدول في يظهر كما )one way ANOVA( األحادي التباين تحليل إستخدام

  
 اإلداري اإلتصال واقع حول العينة أفراد إلستجابة األحادي التباين تحليل إختبار نتائج :23.4 جدول

  .العمل طبيعة لمتغير تعزى العاملين نظر وجهة من القدس جامعة في
  

مجموع  نمصدر التباي المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.726 2 1.452 بين المجموعات

 114 41.816 داخل المجموعات
 الدرجة الكلية

 116 43.268 المجموع

0.367  
 

1.979  
 

0.143  
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 وهي أكبر من مستوى الداللة      )0.143(ومستوى الداللة   ) 1.979(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       
)α ≥ 0.05 (        ًحول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القـدس        أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا

 في الدرجة الكلية وفي جميع المجاالت تعزى لمتغير طبيعة العمل، وبالتالي            من وجهة نظر العاملين   
  .يتم قبول الفرضية الصفرية الخامسة

  
التي هـدفت للتعـرف إلـى واقـع         ) 2007(الدراسة متفقة مع دراسة سالم      حيث جاءت نتائج هذه     

 حيـث  اإلتصاالت اإلدارية وعالقتها برضا المستفدين في مديريات داخلية جنوب الضفة الغربيـة           
 طبيعـة  لمتغيـر  تعـزى  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق التوجد أنة النتائج أظهرت
  .العمل
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  الفصل الخامس

______________________________________________________ 

  اإلستنتاجات والتوصيات

  
   اإلستنتاجات1.5

  
خلصت الدراسة حول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهـة نظـر العـاملين إلـى                  
  :مجموعة من اإلستنتاجات حول موضوع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس وكانت أبرزها ما يلي

  

اإلعتماد على اإلتصاالت الرسمية في نقل وتبادل المعلومات بين العاملين في جامعة القدس،              •
حيث يتم هذا النوع من اإلتصاالت من خالل خطوط السلطة ونطـاق اإلشـراف وتأخـذ                
المعلومات التي يتم تداولها شكل األوامر والمعلومات التي تصدر من اإلدارة العليـا إلـى               

 .سالمستويات أو العك

 والتـي  الكتابية، الوسائل خالل من القدس جامعة في العاملين بين المعلومات وتبادل نقل يتم •
 وموثقاً مكتوباً الكالم يكون وجميعها والمذكرات التقارير ذلك مثال كبيرة، أهمية ذات تعتبر
 وذلك الحاجة، وقت إليها والرجوع وحفظها بتمعن الرسائل قرآءة المستقبل على يسهل مما
 .الرسمية السجالت في حفظها مكانيةإل

 بالرغم متوسطة بدرجة إستخدامها يتم الشفهية اإلتصال وسائل بأن الدراسة نتائج من اتضح •
 .العاملين بين واإلجتماعية اإلنسانية العالقات تدعيم في أهميتها من

 شـبه  وهي المنشود والهدف الغرض تلبي ال القدس جامعة في المتبعة اإلدارية اإلتصاالت •
 عمليـة  أثنـاء  التنظيمـي  التسلسل إلتباع وذلك حاالته، أغلب في الروتين ويجتاحها معقدة

  . اإلتصال
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 التغذيـة  حيـث  من اإلتصال عملية عناصر فعالية حول يتعلق فيما الدراسة نتائج أظهرت •
 منهم كالً حصول إلى والتوقيت السرعة حيث من اإلتصال فعالية حول يتعلق وفيما العكسية
 علـى  اإلعتماد إلى ذلك ويعزى الدراسة، عينة أفراد إجابات بين حسابي متوسط أقل على

 وسـائل  مـن  غيرهـا  عن الكتابية الوسائل تختلف حيث وتبادل، نقل في الكتابية الوسائل
 .اإلتصال وسائل من غيرها مع مقارنة الوقت إلى حاجتها األخرى اإلتصال

 
   توصيات الدراسة2.5

  

ذه الدراسة دورها وتنجز أهدافها على خير وجه، ال بد مـن تقـديم بعـض                ومن أجل أن تؤدي ه    
التوصيات التي سيكون لها تأثير إيجابي في تفعيل اإلتصاالت اإلدارية ونجاحها في المستقبل حيـث               
يعتبر اإلتصال أحد الوظائف اإلدارية األساسية التي بدونها ال يمكن أن تتم العملية اإلدارية ومن بين                

  :صياتهذه التو

  

 والتواصل بين اإلتصال في التقليدية الوسائل على عتماداإل تقلل التي الالزمة التدابير اتخاذ •
 في الحديثة واألساليب اإلبتكارات من اإلستفادة وذلك من خالل دس، القجامعةالعاملين في 

 شـبكة  شاء إنخالل من وذلك المعلومات، إنتقال سرعة في فعال بشكل تسهم التي اإلتصال
 مما تقدمة من سرعة فـي نقـل         إلستفادة وإستخدامها كوسيلة من وسائل اإلتصال ل      إنترنت
 اإلتصال في   ضوع مو حول بين العاملين والحصول على التغذية العكسية        المعلومات وتبادل

 .ناسبالوقت الم
 تزيـد مـن     والتي تطور لمواكبة ال  س القد جامعة للعاملين في    ديثة وسائل اإلتصال الح   توفير •

  وتحـديثها بـصفة  ،)الـخ .. البريد اإللكترونياإلنترنت،( اإلداري ل اإلتصاوفاعلية ةفاءك
 .مستمرة

 يؤدي دارية اإلمستويات التعدد أنعدم إتباع التسلسل التنظيمي أثناء عملية اإلتصال، حيث  •
 ويـؤثر   مات كثير من المعلو   اع ضي إلى يؤدي   مما والمستقبل   مرسل ال بين المسافة   يادة ز إلى

 حول موضوع اإلتصال فـي      ية باإلضافة إلى عدم الحصول على التغذية العكس       ،افي صحته 
 . إلى الوقتجتها لحاوذلك إلتصال اة في عمليالتنظيمي سلسلالوقت المناسب أثناء إتباع الت

 وعدم اإلقتصار علـى أسـلوب       لفظي أو   هي شف ان ك اء اإلتصال سو  اط أنم د تعد لى ع العمل •
حيث أن اإلتصاالت الشفهية أو اللفظية تمتاز       بين العاملين،    في نقل وتبادل المعلومات      حددم

بالوضوح والبساطة ألن ردة الفعل تظهر مباشرة وليست بحاجة إلى الوقت للحصول علـى              
 .التغذية العكسية حول موضوع اإلتصال
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خلق جو من الثقة المتبادلة بين العاملين في جامعة القدس من خالل تعزيز اإلتصاالت غير                •
  .العاملين بين واإلجتماعية اإلنسانية العالقات تدعيم في هميتها، وذلك ألالرسمية
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  نبذة عن جامعة القدس: 1.3حق مل
  

  جامعة القدس

  
جامعة القدس مؤسسة عربية وطنية أطلقت جذورها مـن الـصخره المـشرفه، لتحقـق اإلمتـداد                 

 الشريف، فهي الجامعه العربية األولى      الحضاري، وتثبت كيانها الوجداني والروحي في قلب القدس       
والوحيدة التي تأسست في بيت المقدس لتغني اإلرث الفكري العربي و اإلسالمي في بيت المقـدس                

إنضمت جامعة القدس إلى عضوية إتحاد الجامعات العربيـه عـام       . وتحافظ على عراقتها وأصالتها   
كليـة الـدعوة   : القدس وضواحيها وهي عد توحيد أربع كليات جامعيه كانت تعمل في مدينة    1984

، وكليـة   )1979تأسـست عـام     (، الكلية العربية للمهن الطبيه      )1978تأسست عام   (وأصول الدين   
  ).1982تأسست عام (، وكلية هند الحسيني للبنات )1979تأسست عام (العلوم والتكنولوجيا 

  
فتأسست ( من نوعها في فلسطين      كما توالت الجهود تباعاً لضم وإنشاء كليات ومراكز جديده وفريدة         

، وكلية الهندسة وطب األسنان وكليـة       )1992تأسست عام   (، وكلية الحقوق    )1994كلية الطب عام    
. الصحة العامه وكلية الصيدلة وكلية العلوم اإلدارية واإلقتصاديه وكلية القرآن والدراسات اإلسالمية           

 بهدف الدراسات العليا، أنشأت الجامعة مراكز       ولتوفير الجهد والمال وتوفير عناء السفر إلى الخارج       
، )1987(ومعاهد لهذه الغايه في عدة حقول وتخصصات، فكان مركز البحـوث اإلسـالميه عـام                

إضافة إلى مركز الدراسات اإلقليميه، ومعهد العلـوم        ) 1992(والمعهد العالي لآلثار اإلسالمية عام      
وكـذلك برنـامج التكنولوجيـا      ) 1996(كلها عـام    اللغويه والصوتيه، ومعهد اإلدارة واإلقتصاد و     

التطبيقيه والصناعية وبرامج في الصحة والبيئة وتخصصات العلوم األخرى لتصبح بـذلك جامعـة              
القدس احدى أهم وأكبر المؤسسات الفلسطينيه تتكاتف فيها الجهود وتتوحد طاقـات أبنـاء الـشعب                

فاظ على مقومات وجودهـا وضـمان قوتهـا فـي           الفلسطيني لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة والح     
وتمنح جامعة القدس مختلف الدرجات العلميه من البكالوريوس والـدبلوم          . عاصمتها القدس الشريف  

العالي والماجستير في ثالث عشر كلية وتسعة معاهد منتشره في مواقع أساسيه عـدة فـي مدينـة                  
 )2004جامعة القدس، . ( هللا والبيرةالقدس وضواحيها إلى جانب مواقع أخرى في مدينتي رام ا
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   أسماء المحكمين2.3ملحق 
  

 الجامعة أسماء المحكمين الرقم
 .كلية جامعة فلسطين األهلية .الدكتور علي صالح 1

 .جامعة القدس .الدكتور محمد بدر 2
 .جامعة القدس .الدكتور زياد قنام 3
 .جامعة البتراء .األستاذ الدكتور حربي عريقات 4
 .الجامعة األردنية .الدكتور راتب صويص 5
 .الجامعة األردنية .الدكتور سامر دحيات 6
 .جامعة بيت لحم .إلياس مكركر. أ 7
 .جامعة بيت لحم .الدكتور فادي قطان 8
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   استمارة البحث3.3ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
  

  جامعة القدس
  عمادة الدراسات العليا

  بناء المؤسسات/  التنمية المستدامةمعهد

  
  موظفي جامعة القدس المحترمين/ حضرة السادة

  
  تحية طيبة وبعد،

  
  :تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على

  

مدى توفر المؤسسة المهنية في جامعة القدس في مجال 

  اإلتصال اإلداري
  

سـسات   مـسار بنـاء مؤ     –وذلك إستكماال لمتطلبات درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة          
  .وتنمية الموارد البشرية

  
يرجى التكرم بقراءة فقرات هذه اإلستبانه واإلجابة عنها، لما في ذلك من أهمية كبيرة في إنجاز هذه                 
الدراسة علماً بأن المعلومات التي ستقدمونها ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث              

  .العلمي
  

  شاكراً لكم حسن تعاونكم وإهتمامكم
 

إسماعيل سالمة إسماعيل عريقات
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  :الرجاء وضع دائرة حول اإلجابة المناسبة التي تنطبق عليك : عن المؤسسة/ معلومات شخصية : القسم االول
  

  أنثى) 2ذكر                    ) 1    الجنس  
  45-36) 3        35-25) 2 سنة     25أصغر من ) 1    الفئة العمرية  
   سنة           55أكبر من ) 5                46-55) 4      
  دبلوم  ) 3ثانوية عامة          ) 2أقل من ثانوية عامة    ) 1    المؤهل العلمي  
ماجستير  ) 6دبلوم عالي           ) 5بكالوريوس            ) 4      
  دكتوراه) 7      
   سنة  15-11) 3 سنوات     10-6) 2 سنوات فأقل     5) 1    عدد سنوات الخبرة  
   سنة20أكثر من ) 5 سنة      16-20)  4      
  تخدما)      3 إداري        ) 2أكاديمي             ) 1    طبيعة العمل   
  

  في المكان المناسب أمام كل فقرة) √(الرجاء وضع اشارة : القسم الثاني

  واقع اإلتصاالت اإلدارية في جامعة القدس: السؤال االول
  

  

 الرقم

  

 رةالعبا

ية
عال

ة 
رج
 بد
فق
وا
م

 

فق
وا
م

 
جة
در
ب

 
ية
عال

 

سط
تو
م

 

لة
قلي

لة 
قلي

 
 جداً

           .تتم عملية اإلتصال وفقاً للتسلسل التنظيمي 1
           .يتم إتباع أسلوب محدد في نقل المعلومات 2
           .تساعد عملية اإلتصال على إتخاذ القرارات الصائبة 3
           .ملينيتم تدفق المعلومات من اإلدارة إلى العا 4
           .يتم متابعة اإلتصال للتأكد من تحقيق هدف اإلتصال 5
           .يتم توصيل المعلومات أياً كانت طبيعتها دون تحريف 6
           يتم التركيز على اإلتصاالت الشفوية في نقل المعلومات  7
           .يتم التركيز على اإلتصاالت المكتوبه في نقل المعلومات 8
كيز على اإلتـصاالت غيـر الرسـمية فـي نقـل            يتم التر  9

 .المعلومات

          

           يتم التركيز على اإلتصاالت الرسمية في نقل المعلومات 10
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  مدى فعالية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من حيث الوضوح: لسؤال الثانيا
  

  

 الرقم

  

 العبارة

ية
عال

ة 
رج
 بد
فق
وا
م

 

فق
وا
م

 
جة
در
ب

 
ية
عال

 

سط
تو
م

 

لة
قلي

 

قل
لة
ي

 
 جداً

           .يتم اإلعداد المسبق للرسالة قبل إرسالها 1
           .يتم اإلبتعاد عن إستخدام المفردات الغامضه 2
           .يتم اإلستعانة بأمثلة توضيحية حول موضوع اإلتصال  3
           .يتم إستخدام مفردات لغوية سهلة في عملية اإلتصال 4
           .ة لتحقيق الهدفتتضمن الرسالة جميع الحقائق الالزم 5

  
  مدى فعالية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من حيث اإليجاز: السؤال الثاني

  
  

 الرقم

  

 العبارة

ية
عال

ة 
رج
 بد
فق
وا
م

 

فق
وا
م

 
جة
در
ب

 
ية
عال

 

سط
تو
م

 

لة
قلي

لة 
قلي

 
 جداً

           .يتم التعبير عن الفكرة المراد توصيلها بأقل األلفاظ الممكنة 1
           .مل قصيرة قدر االمكان  يتم إستعمال ج 2
           يتم تجنب تكرار األلفاظ في الرسالة 3
           .يفضل اإليجاز في الرسالة مع عدم اإلخالل بالمعنى 4
  

  مدى فعالية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من حيث السرعة والتوقيت: السؤال الثاني
  

  

 الرقم

  

 العبارة

ية
عال

ة 
رج
 بد
فق
وا
م

 

فق
وا
م

 
جة
در
ب

 
عا

ية
ل

 

سط
تو
م

 

لة
قلي

لة 
قلي

 
 جداً

           .تتم عملية اإلتصال في الوقت المحدد لها 1
           .يتم إختيار الوقت المناسب إلجراء عملية اإلتصال 2
           .يتم الحصول على المعلومات في الوقت المناسب 3
           .يتم مالءمة وسيلة اإلتصال للوقت المتاح لإلتصال 4
           .ة في الوقت المناسبتتم التغذية العكسي 5
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  مدى فعالية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من حيث الدقة: السؤال الثاني
  

  

 الرقم

  

 العبارة

ية
عال

ة 
رج
 بد
فق
وا
م

 

فق
وا
م

 
جة
در
ب

 
ية
عال

 

سط
تو
م

 

لة
قلي

لة 
قلي

 
 جداً

           .يوجد الدقة في إستخدام وسائل اإلتصال المناسبة  1
           .يه أو تغيير في المضمون يتم  نقل المعلومات دون تشو 2
           .يتم اإلبتعاد عن إعطاء بيانات ناقصة أثناء عملية اإلتصال 3
يتم إستخدام اللغة التي تتناسب مع متطلبات الموقف موضوع          4

 .اإلتصال

          

           .يتم تقديم المعلومات بشكل كامل 5
  

  اري في جامعة القدس من حيث المرسلمدى فعالية عناصر عملية اإلتصال اإلد: السؤال الثالث
  

  

 الرقم

  

 العبارة

ية
عال

ة 
رج
 بد
فق
وا
م

 

فق
وا
م

 
جة
در
ب

 
ية
عال

 

سط
تو
م

 

لة
قلي

لة 
قلي

 
 جداً

           .يتم إختيار وسيلة اإلتصال المناسبة لموضوع اإلتصال 1
           .يتم التعبير عن اإلفكار أثناء عملية اإلتصال بوضوح 2
           .لتأكد من تحقيق الهدفيتم المتابعة من قبل المرسل ل 3
           .يتم مراعاة الفروق الفردية بين أطراف عملية اإلتصال 4
           .يتم المتابعة من قبل المرسل للتأكد من وصول الرسالة 5
  

  مدى فعالية عناصر عملية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من حيث المستقبل: السؤال الثالث
  

  

 الرقم

  

ق ب العبارة
واف
م

ية
عال

ة 
رج
د

 

فق
وا
م

 
جة
در
ب

 
ية
عال

 

سط
تو
م

 

لة
قلي

لة 
قلي

 
 جداً

           .يتم اإلصغاء الفعال من جانب المستقبل  1
           .وجود لغة مشتركة بين بين أطراف عملية اإلتصال 2
           .تتضمن الرسالة أسلوباً يكفل للمستقبل من إدراكها 3
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          .قبليتم إعطاء الرساله اإلهتمام الكافي من قبل المست 4
          .يوجد ثقة من جانب المستقبل لمصداقية المرسل 5
          .يتم منح المرسل التغذية الراجعة الكافيه له 6
          .يوجد ثقة من جانب المستقبل لمضمون الرسالة 7
  

  مدى فعالية عناصر عملية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من حيث وسيلة االتصال: السؤال الثالث
  

  

 الرقم

  

 العبارة
ية
عال

ة 
رج
 بد
فق
وا
م

 

فق
وا
م

 
جة
در
ب

 
ية
عال

 

سط
تو
م

 

لة
قلي

لة 
قلي

 
 جداً

           .يتم إختيار أنسب الوسائل في عملية اإلتصال 1
           .يتم إتباع اإلجراءات الرسمية في إستخدام وسيلة اإلتصال 2
           .يتم مالئمة وسيلة اإلتصال للوقت المتاح لإلتصال 3
           .سيلة إتصال تالئم طبيعة الرسالةيتم إختيار و 4
يتم إستخدام أكثر من وسـيلة إتـصال إليـصال التعليمـات             5

 الضرورية

          

  
  مدى فعالية عناصر عملية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من حيث التغذية العكسية: السؤال الثالث

  
  

 الرقم

  

 العبارة

ية
عال

ة 
رج
 بد
فق
وا
م

 

فق
وا
م

 
جة
در
ب

 
ية
عال

 

سط
تو
م

 

لة
قلي

لة 
قلي

 
 جداً

           .يتم توفير تغذيه عكسية مباشرة قائمة على أساس الثقة 1
           .يتم إعطاء التغذية العكسية في الوقت المناسب 2
           .يتم متابعة المرسل للرسائل للتأكد من وصولها 3
يتم المتابعه من قبل المرسل ليتأكد مـن أن المـستقبل فهـم              4

 .رسالةالمعنى المقصود من ال

          

           .يتم إعطاء تغذية عكسية دقيقة حول موضوع اإلتصال 5
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  مدى فعالية عناصر عملية اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من حيث الرسالة: السؤال الثالث
  

  

 الرقم

  

 العبارة

ية
عال

ة 
رج
 بد
فق
وا
م

 

فق
وا
م

 
جة
در
ب

 
ية
عال

 

سط
تو
م

 

لة
قلي

لة 
قلي

 
 جداً

           .ة لكافة الجوانبتتصف الرسالة بالشمولي 1
           .يتم إعداد الرسالة بصورة مختزلة تحقق الهدف 2
يتم صياغة الرسالة بأكثر من صورة للتأكـد مـن تحقيـق             3

 .الهدف

          

           .يتم تقديم المعلومات بتسلسل منطقي 4
           .يوجود ترابط منطقي في الرسائل المرسلة 5
  

  اإلداري في جامعة القدس في جامعة القدسمعيقات اإلتصال : السؤال الرابع
  

  

 الرقم

  

 العبارة

ية
عال

ة 
رج
 بد
فق
وا
م

 

فق
وا
م

 
جة
در
ب

 
ية
عال

 

سط
تو
م

 

لة
قلي

لة 
قلي

 
 جداً

           .عدم وجود تخطيط كاٍف لعملية اإلتصال 1
           .عدم اإلهتمام بمتابعة سير عملية اإلتصال 2
           .علوماتتعدد المستويا اإلدارية تمثل عقبة أمام تبادل الم 3
           .تعالي المرسل على المستقبل 4
           .التوقيت الخاطئ للرسالة من قبل مرسلها 5
عدم إستعداد المرسل لتقبل اَراء المستقبل بخصوص ما ورد          6

 .في الرسالة

          

تحليــل، (إفتقــار مــستلمي الرســائل لمهــارات اإلتــصال 7
 ...).إنصات

          

اف الـذي يـسعى لتحقيقهـا دون        تركيز المرسل على األهد    8
 .اإلهتمام بأهداف المستقبل
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  آليات تعزيز اإلتصال اإلداري في جامعة القدس: السؤال الخامس
  

  

 الرقم

  

 العبارة

ية
عال

ة 
رج
 بد
فق
وا
م

 

فق
وا
م

 
جة
در
ب

 
ية
عال

 

سط
تو
م

 

لة
قلي

لة 
قلي

 
 جداً

التحليـل،  (تدريب أطراف عملية اإلتصال على مهارات اإلتـصال        1
 ).تابةالك

          

           .عدم إستغالل السلطه عند إختالف االَراء 2
           .توفير لغة إتصال واضحة بين أطراف عملية اإلتصال 3
           .اإلستفادة من األساليب العلمية الحديثة في إعداد رسائل اإلتصال 4
           ).البريد اإللكتروني، اإلنترنت(إستخدام تقنيات حديثة في اإلتصال 5
تدريب أطراف عملية اإلتصال على اإلسـتخدام الـسليم لقنـوات            6

 .اإلتصال
          

           .الحد من الفجوات اإلدراكية القائمة بين أطراف عملية اإلتصال 7
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   تحليل فرضيات الدراسه:4.3 ملحق
  

  : الفرضيه االولىنتائج 

  
ول واقع اإلتـصال اإلداري     ح )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ال

  . تعزى لمتغير الجنسفي جامعة القدس من وجهة نظر العاملين
 

حـول واقـع اإلتـصال      العينةأفرادستجابة إلللعينات المستقلة " ت"ختبار إ نتائج  : أ-1.4جدول 
  . اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين

  
 الجنس المجال

 
 العدد
 

المتوسط 

  الحسابي

راف نحإلا

  المعياري

 
 "t"قيمة

  مستوى الداللة

واقع اإلتصاالت اإلدارية فـي       0.54500  3.4531  81  ذكر
  0.58767  3.1750  36  أنثى  جامعة القدس

 
2.415  

 
0.019 

 
   0.77568  3.6790  81  ذكر

  0.56194  3.6722  36  أنثى   في اإلتصاالت الوضوح
 

0.047  
 

0.961  

   0.77739  3.7315  81  ذكر
  0.64396  3.5556  36  أنثى  اإليجاز في اإلتصاالت

 
1.188  

 
0.237  

ــي     0.85173  3.3407  81  ذكر ــت ف ــسرعة والتوقي ال
  0.61811  3.1278  36  أنثى  اإلتصاالت

  
1.349  

 
0.180  

   0.85278  3.6568  81  ذكر
  0.71950  3.3056  36  أنثى  الدقة في اإلتصاالت

 
2.298  

 
0.024  

 
  االتالمرسل في عملية اإلتص  0.80740  3.6099  81  ذكر
  0.72408  3.3833  36  أنثى

 
1.444 

  
0.151  

  المستقبل في عملية اإلتصاالت  0.73879  3.5608  81  ذكر
  0.68597  3.4524  36  أنثى

 
0.749  

 
0.455  

وسيلة اإلتـصال فـي عمليـة         0.71141  3.6963  81  ذكر
  0.59607  3.4889  36  أنثى  اإلتصاالت

 
1.526  

 
0.130  

التغذية الراجعـة فـي عمليـة         0.75299  3.4889  81  ذكر
  0.57127  3.2222  36  أنثى  اإلتصاالت

  
1.895  

 
0.061  

  الرسالة في عملية اإلتصاالت  0.82839  3.5432  81  ذكر
  0.62951  3.3500  36  أنثى

 
1.247 

 
0.215  

   0.64640  3.5617  81  ذكر
 0.50080  3.3552  36  أنثى  الدرجة الكلية

 
1.702  

 
0.091  
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  :نتائج الفرضية الثانية
  

حول واقع اإلتـصال اإلداري      )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
  . تعزى إلى الفئة العمريةفي جامعة القدس من وجهة نظر العاملين

  
حـول   ينة الدراسـة  ستجابة أفراد ع  نحرافات المعيارية إل   المتوسطات الحسابية واإل   : أ -2.4جدول  

   . حسب الفئة العمريةواقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين
 

 المجال
 

 الفئة العمرية

  

المتوسط  العدد

  الحسابي

نحراف إلا

 المعياري

  0.67401  3.1000  8   سنة25أصغر من 
  0.59204  3.2975  40  36أصغر من -25
  0.50405  3.4744  39 46 أصغر من -36

46-55 20  3.3800  0.67011  

  
  

واقع اإلتصاالت اإلدارية فـي     
  جامعة القدس

  0.40770  3.4200  10  سنة55أكبر من   
  1.13011  3.4500  8   سنة25أصغر من 

  0.66069  3.7200  40  36أصغر من -25
  0.59176  3.7333  39 46 أصغر من -36

46-55 20  3.6800  0.79313  

 
 
  

  في اإلتصاالت الوضوح

  
  0.87458  3.4600  10  سنة55أكبر من 
  1.03887  3.5313  8   سنة25أصغر من 

  0.71832  3.6813  40  36أصغر من -25
  0.60258  3.7692  39 46 أصغر من -36

46-55 20  3.6750  0.91802  

 
 
 

 اإليجاز في اإلتصاالت

  
  0.74582 3.4250  10  سنة55أكبر من 
  1.01278  3.3500  8   سنة25أصغر من 

  0.74255  3.1800  40  36أصغر من -25
  0.83140  3.3333  39 46 أصغر من -36

46-55 20  3.2600  0.80812  

ــي   ا ــت ف ــسرعة والتوقي ل
 اإلتصاالت

  0.70553  3.4000  10  سنة55أكبر من 
  1.03095  3.4000  8   سنة25أصغر من 

  0.76713  3.5150  40  36أصغر من -25
  0.79411  3.5692  39 46صغر من  أ-36

46-55 20  3.7800  0.88234  

 الدقة في اإلتصاالت
 

  0.94775  3.2600  10  سنة55أكبر من 
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حـول   ستجابة أفراد عينة الدراسـة    نحرافات المعيارية إل   المتوسطات الحسابية واإل   : أ -2.4جدول   
  . واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين حسب الفئة العمرية

 
 لمجالا

 
 الفئة العمرية

  

المتوسط  العدد

  الحسابي

نحراف إلا

 المعياري

  0.92852  3.4250  8   سنة25أصغر من 
  0.73861  3.4900  40  36أصغر من -25
  0.75665  3.6103  39 46 أصغر من -36

46-55 20  3.5200  0.98280  

 
 

  المرسل في عملية اإلتصاالت

  0.65997  3.6000  10  سنة55أكبر من 
  0.87544  3.4464  8   سنة25أصغر من 
  0.76466  3.5179  40  36أصغر من -25
  0.61630  3.6264  39 46 أصغر من -36

46-55 20  3.4714  0.75607  

 
 

  المستقبل في عملية اإلتصاالت
  

  0.82822  3.3571  10  سنة55أكبر من 
  0.90356  3.4250  8   سنة25أصغر من 
  0.65781  3.6100  40  36أصغر من -25
  0.57651  3.7026  39 46 أصغر من -36

46-55 20  3.7400  0.79498  

 
 

ــة  وســيلة اإلتــصال فــي عملي
  اإلتصاالت

  
  0.77746 3.4000  10  سنة55أكبر من 
  0.87137  3.3750  8   سنة25أصغر من 

  0.57054  3.4750  40  36أصغر من -25
  0.67662  3.4462  39  46 أصغر من -36

46-55  20  3.1900  0.91185  

  
التغذيــة الراجعــة فــي عمليــة 

  اإلتصاالت

  0.82624  3.4400  10   سنة55أكبر من 
  0.87137  3.3750  8   سنة25أصغر من 
  0.57054  3.4750  40  36أصغر من -25
  0.67662  3.4462  39  46 أصغر من -36

46-55  20  3.1900  0.91185  

  
التغذيــة الراجعــة فــي عمليــة 

  اإلتصاالت

  0.82624  3.4400  10  ة سن55أكبر من 
  0.93465  3.4250  8   سنة25أصغر من 
  0.75949  3.5600  40  36أصغر من -25
  0.69239  3.4513  39  46 أصغر من -36

46-55  20  3.4800  0.93223  

  
  

  الرسالة في عملية اإلتصاالت

  0.80994  3.3600  10   سنة55أكبر من 
  0.86760  3.3661  8   سنة25أصغر من 
  0.54808  3.4835  40  36أصغر من -25
  0.56669  3.5614  39  46 أصغر من -36

46-55  20  3.5009  0.71432  

 
 
 

 الدرجة الكلية
 
 

   0.66709  3.4107  10   سنة55أكبر من 
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 حول واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس نتائج اختبار تحليل التباين األحادي إلستجابة أفراد العينة :3.4 جدول
  .  تعزى لمتغير الفئة العمريةظر العاملينمن وجهة ن

  
 

 المجال
مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.311  4  1.244 بين المجموعات
  112  36.532 داخل المجموعات

  
واقع اإلتصاالت اإلدارية   

 116  37.777 المجموع  في جامعة القدس
0.326  
  

 
 

0.954  

 
 

0.436  

  0.270  4  1.081 بين المجموعات
  112  58.107 داخل المجموعات

 
  الوضوح في اإلتصاالت

  116  59.188 المجموع
0.519  
  

 
0.521  

 

 
0.721  
  

  0.284  4  1.138 بين المجموعات
  112  62.495 داخل المجموعات

  
  اإليجاز في اإلتصاالت

  116  63.632 المجموع
0.558  
  

 
 

0.510  

 
 

0.729  

  0.175  4  0.699 بين المجموعات
  112  71.839 داخل المجموعات

  
السرعة والتوقيت فـي    

  116  72.538 المجموع  اإلتصاالت
0.641  
  

 
0.273  
  

 
0.895  
  

  0.536  4  2.142 بين المجموعات
  112  77.230 داخل المجموعات

 
 

 الدقة في اإلتصاالت
  116  79.372 المجموع

0.690  
  

 
0.777  
  

 
0.543  
  

  0.111  4  0.442 بين المجموعات
  112  71.339 داخل المجموعات

  
ــة  ــي عملي المرســل ف

  116  71.781 المجموع  اإلتصاالت
0.637  
  

 
0.174  
  

 
0.952  
  

  0.198  4  0.791 بين المجموعات
  112  59.636 تداخل المجموعا

  
المــستقبل فــي عمليــة 

  116  60.427 المجموع  اإلتصاالت
0.532  
  

 
.3710  
  

 
0.829  
  

  0.332  4  1.328 بين المجموعات
  112  52.669 داخل المجموعات

وســيلة اإلتــصال فــي 
  عملية اإلتصاالت

  116  53.997 المجموع
0.470  
  

 
0.706  
  

 
0.590  
  

  0.301  4  1.206 بين المجموعات
  112  57.349 داخل المجموعات

  
التغذية الراجعـة فـي     

  116  58.555 المجموع  عملية اإلتصاالت
 

0.512  

 
 

0.589 
  

 
 

0.672  
  

  0.114  4  0.455 بين المجموعات
  112  69.244 داخل المجموعات

  
ــة  ــي عملي ــالة ف الرس

  116  69.699 المجموع  اإلتصاالت
 

0.618  

 
 

0.184 
  

 
 

0.946  
 

  0.095  4  0.381 بين المجموعات
  112  42.888 ذداخل المجموعات

 
  الدرجة الكلية

  116  43.268 المجموع 
 

0.383 

 
0.248  
  

 
0.910  
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  نتائج الفرضية الثالثة

  
 حول واقع اإلتصال اإلداري     ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          "

   تعزى لمتغير المؤهل العلميفي جامعة القدس من وجهة نظر العاملين
  

حـول   ستجابة أفراد عينة الدراسـة    نحرافات المعيارية إل   المتوسطات الحسابية واإل   : أ -4.4ل  جدو
واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العـاملين حـسب متغيـر               

  .المؤهل العلمي
  

  المؤهل العلمي  المجال

  

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد

  0.07071  3.6500  2  أقل من ثانوية عامة
  0.58023  3.8000 7  ثانوية عامة
  0.68313  3.5000  4 دبلوم

  0.46596  3.1407  27 بكالوريوس
  .  2.9000  1  دبلوم عالي
  0.61202  3.4028  36  ماجستير

ــصاالت   ــع اإلت واق
جامعـة  اإلدارية فـي    

  القدس

  0.56318  3.3975  40 دكتوراه
  0.00000  4.0000  2  أقل من ثانوية عامة

  0.83038  4.0571  7 ثانوية عامة
  0.57446  4.0500  4 دبلوم

  0.71452  3.5852  27 بكالوريوس
  .  3.6000  1  دبلوم عالي
  0.67912  3.7778  36  ماجستير

  الوضوح

   في اإلتصاالت

  0.74082  3.5300  40 دكتوراه
  0.35355  4.2500  2  أقل من ثانوية عامة

  0.76959  4.2143  7  ثانوية عامة
  0.52042  3.8750  4 دبلوم

  0.79034  3.5185  27 بكالوريوس
  .  3.7500  1  دبلوم عالي
  0.68646  3.7639  36  ماجستير

  اإليجاز في اإلتصاالت
 

  0.75267  3.5625  40 دكتوراه
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حـول   ستجابة أفراد عينة الدراسة   نحرافات المعيارية إل   المتوسطات الحسابية واإل   : ب -4.4جدول  
داري في جامعة القدس من وجهة نظر العـاملين حـسب متغيـر             واقع اإلتصال اإل  
  .المؤهل العلمي

  
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  المجال

  0.14142  3.7000  2  أقل من ثانوية عامة
  0.76966  3.7714  7  ثانوية عامة
  0.86987  3.4500  4 دبلوم

  0.65564  3.2296  27 وريوسبكال
  .  2.4000  1  دبلوم عالي
  0.78903  3.2833  36  ماجستير

السرعة والتوقيت في   
  اإلتصاالت

  0.88345  3.1950  40 دكتوراه
  0.00000  4.0000  2  أقل من ثانوية عامة

  0.58716  4.3143  7  ثانوية عامة
  0.83865  3.8500  4 دبلوم

  0.67567  3.3037  27 بكالوريوس
  .  3.0000  1  ليدبلوم عا
  0.84903  3.6500  36  ماجستير

 الدقة في اإلتصاالت

  0.88492  3.4500  40 دكتوراه
  0.14142  4.1000  2  أقل من ثانوية عامة

  0.73679  4.0571  7  ثانوية عامة
  0.73711  3.9500  4 دبلوم

  0.68687  3.3778  27 بكالوريوس
  .  3.0000  1  دبلوم عالي
  0.77310  3.7056  36  ماجستير

المرسل فـي عمليـة     
  اإلتصاالت

  0.83450  3.3550  40 دكتوراه
  0.20203  4.1429  2  أقل من ثانوية عامة

  0.81411  3.8367  7  ثانوية عامة
  0.75930  3.8214  4  دبلوم

  0.63879  3.4392  27  بكالوريوس
  .  3.4286  1  دبلوم عالي
  0.81374  3.6151  36  ماجستير

المستقبل فـي عمليـة     
  اإلتصاالت

  0.67820  3.3964  40  دكتوراه
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حـول   ستجابة أفراد عينة الدراسـة    نحرافات المعيارية إل   المتوسطات الحسابية واإل   :ج -4.4جدول  
 حـسب متغيـر     واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العـاملين          

  .المؤهل العلمي
  

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  المجال

  0.00000  4.0000  2  أقل من ثانوية عامة
  0.64734  4.1714  7  ثانوية عامة
  0.75498  3.8500  4 دبلوم

  0.56296  3.4667  27 بكالوريوس
  .  3.6000  1 دبلوم عالي
  0.70120  3.7556  36  ماجستير

اإلتـصال فـي    وسيلة  
 عملية اإلتصاالت

  0.71324  3.5000  40 دكتوراه
  0.69282  4.0000  7  ثانوية عامة
  0.58878  3.6000  4 دبلوم

  48464.  3.3556  27 بكالوريوس
  .  3.4000  1  دبلوم عالي
  0.71525  3.5389  36  ماجستير

التغذية الراجعة فـي    
 إلتصاالتعملية ا

  0.80050  3.1850  40 دكتوراه
  0.00000  4.0000  2  أقل من ثانوية عامة

  0.72899  4.1143  7  ثانوية عامة
  0.68069  3.6500  4 دبلوم

  0.62630  3.3926  27 بكالوريوس
  .  3.0000  1  دبلوم عالي
  0.79777  3.5111  36  ماجستير

الرسالة فـي عمليـة     
 اإلتصاالت

 0.85191  3.3800  40 دكتوراه

  0.00000  3.9286  2  أقل من ثانوية عامة
  0.60884  4.0026  7  ثانوية عامة
  0.62515  3.7366  4  دبلوم

  0.49262  3.3591  27  بكالوريوس
  .  3.1786  1  دبلوم عالي
  0.62730  3.5804  36  ماجستير

  الدرجة الكلية
 

   0.64243  3.3924  40  دكتوراه
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  نتائج إختبار تحليل التباين األحادي إلستجابة أفراد العينة حـول واقـع اإلتـصال   : أ-5.4 جدول
  .ؤهل العلمياإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين حسب متغير الم

  
 مصدر التباين المجال

 
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.538  6  3.227  بين المجموعات
  110  34.550  داخل المجموعات

واقع اإلتـصاالت   
اإلدارية في جامعة   

  116  37.777  المجموع  القدس
 

0.314  
  

 
1.712 
  

 
0.125  

 

  0.540  6  3.240  بين المجموعات
  110  55.947  داخل المجموعات

ــي   ــوح ف الوض
  االتصاالت

  116  59.188  المجموع
 

0.509  
 

 
1.062  
  

 
0.390 

  0.719  6  4.314  بين المجموعات
  110  59.319  داخل المجموعات

اإليجـــاز فـــي 
 اإلتصاالت

  116  63.632  المجموع 
 

0.539  
 

1.333  
  

0.248  
  

  0.548  6  3.289  بين المجموعات
  110  69.250  داخل المجموعات

رعة والتوقيـت   الس
  في اإلتصاالت

  116  72.538  المجموع
 

0.630  
 

 
0.871  
  

 
0.519  
  

  1.259  6  7.554  بين المجموعات
  110  71.818  داخل المجموعات

ــي   ــة فـ الدقـ
  اإلتصاالت

  116  79.372  المجموع
 

0.653  
 

 
1.928  
  

 
0.082  
  

  1.088  6  6.529  بين المجموعات
  110  65.252  داخل المجموعات

 
المرسل في عملية   

  116  71.781  المجموع  اإلتصاالت
 

0.593  
  

 
1.835  
  

 
0.099  
  

  0.493  6  2.956  بين المجموعات
  110  57.471  داخل المجموعات

المستقبل في عملية   
  اإلتصاالت

  116  60.427  المجموع
 

0.522  
 

 
0.943  
  

 
0.467  
  

  0.747  6  4.483  بين المجموعات
  110  49.513  داخل المجموعات

وسيلة اإلتصال في   
  عملية اإلتصاالت

  116  53.997  المجموع
 
 

 
1.660  

 

 
0.138  
  

  0.909  6  5.451  بين المجموعات
  110  53.103  داخل المجموعات

التغذية الراجعة في   
  عملية اإلتصاالت

  116  58.555  المجموع
  

0.483  

 
1.882  
  

 
0.090  
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 حـول واقـع اإلتـصال    نتائج إختبار تحليل التباين األحادي إلستجابة أفراد العينة :ب -5.4 جدول
  . حسب متغير المؤهل العلمياإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين

  
 مصدر التباين المجال

 
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.724  6  4.342  بين المجموعات
  110  65.357  داخل المجموعات

 
الرسالة في عملية   

  116  69.699  المجموع اإلتصاالت
 

0.594  

  
1.218  
  

 
0.302  

 

  0.616  6  3.693  بين المجموعات
  110  39.575  داخل المجموعات

 
  الدرجة الكلية

  116  43.268  المجموع
 

0.360  
  

 
1.711  
  

 
0.125  
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  : نتائج الفرضية الرابعة

  
حول واقع اإلتـصال اإلداري      )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
  . عدد سنوات الخبرةفي جامعة القدس من وجهة نظر العاملين تعزى لمتغير

  

 حول  ف ستجابة أفراد عينة الدراسة   لمعيارية إل نحرافات ا  المتوسطات الحسابية واإل   : أ –6.4جدول  
واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين حسب متغير عدد             

  .سنوات الخبرة
  

المتوسط   العدد  عدد سنوات الخبرة المجال

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  0.58031  3.3750  28  سنوات فأقل5
  0.53244  3.2882  34  سنوات6-10

  0.62568  3.3100  20 سنة11-15
  0.65005  3.4400  15 سنة16-20

واقع اإلتصاالت اإلدارية فـي     
  جامعة القدس

  0.52763  3.4950  20  سنة20أكثر من
  0.81624  3.8571  28  سنوات فأقل5
  0.50509  3.5059  34  سنوات6-10

  0.86542  3.6500  20 سنة11-15
  0.78364  3.7867  15نة س16-20

 الوضوح في االتصاالت

  0.64269  3.6600  20  سنة20أكثر من
  0.84020  3.8661  28  سنوات فأقل5
  0.67832  3.5441  34  سنوات6-10

  0.73840  3.5625  20 سنة11-15
  0.65101  3.9333  15 سنة16-20

 اإليجاز في اإلتصاالت

  

  0.72491  3.5625  20  سنة20أكثر من
  0.84977  3.4286  28  سنوات فأقل5
  0.66673  3.2176  34  سنوات6-10

  0.89537  2.9200  20 سنة11-15
  0.84177  3.4000  15 سنة16-20

ــي   ــت ف ــسرعة والتوقي ال
 اإلتصاالت

  0.69857  3.4200  20  سنة20أكثر من
  0.79506  3.6786  28  سنوات فأقل5
  0.66469  3.3000  34  سنوات6-10

  0.94568  3.5200  20 سنة11-15
  0.84470  3.8267  15 سنة16-20

 الدقة في اإلتصاالت
 

  0.94362  3.6100  20  سنة20أكثر من
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 حول  ف ستجابة أفراد عينة الدراسة   نحرافات المعيارية إل   المتوسطات الحسابية واإل   :ب –6.4جدول  
 حسب متغير عدد    واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين         

  .الخبرةسنوات 
  

المتوسط   العدد  عدد سنوات الخبرة المجال

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  0.75687  3.6214  28  سنوات فأقل5
  0.68456  3.3471  34  سنوات6-10

  0.92110  3.5000  20  سنة11-15
  0.82393  3.7200  15  سنة16-20

 المرسل في عملية اإلتصاالت

  0.82615  3.6600  20  سنة20أكثر من
  0.70615  3.7551  28  سنوات فأقل5
  0.66056  3.2563  34  سنوات6-10

  0.73635  3.5143  20  سنة11-15
  0.71836  3.7143  15  سنة16-20

  المستقبل في عملية اإلتصاالت

  د0.74534  3.5429  20  سنة20أكثر من
  0.73001  3.7429  28  سنوات فأقل5
  0.57571  3.4647  34  سنوات6-10

  0.69668  3.6700  20  سنة11-15
  0.62183  3.7333  15  سنة16-20

وسيلة اإلتصال فـي عمليـة      
  اإلتصاالت

  0.81273  3.6500  20  سنة20أكثر من
  0.70102  3.5429  28  سنوات فأقل5
  0.62131  3.3059  34  سنوات6-10

  0.70450  3.3500  20  سنة11-15
  0.85590  3.3600  15  سنة16-20

التغذية الراجعة فـي عمليـة      
  اإلتصاالت

  0.78780  3.4800  20  سنة20أكثر من
  0.79904  3.7071  28  سنوات فأقل5
  0.61089  3.3882  34  سنوات6-10

  0.87365  3.4700  20  سنة11-15
  0.91298  3.4933  15  سنة16-20

 الرسالة في عملية اإلتصاالت

  0.78967  3.3400  20  سنة20أكثر من
  0.65262  3.6320  28  سنوات فأقل5
  0.47101  3.3482  34  سنوات6-10

  0.66572  3.4348  20  سنة11-15
  0.67357  3.6202  15  سنة16-20

  ليةالدرجة الك

  0.65190  3.5375  20  سنة20أكثر من
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 نتائج إختبار تحليل التباين األحادي إلستجابة أفراد العينة حـول واقـع اإلتـصال    : أ-7.4 جدول
  .ري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين تعزى لمتغير سنوات الخبرةاإلدا

  
 مصدر التباين  المجال

 
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.171  4  0.685  بين المجموعات
  112  37.091 جموعاتداخل الم

ــصاالت   ــع اإلت واق
اإلدارية فـي جامعـة     

  116  37.777  المجموع  القدس
 

0.331 

 
0.517  
  

 
0.723  
  

  0.526  4  2.105  بين المجموعات
  112  57.083 داخل المجموعات

 فــي   الوضــوح
  اإلتصاالت

  116  59.188  المجموع
 

0.510 

 
1.033  

 

 
0.394  
  

  0.778  4  3.111  بين المجموعات
  112  60.521 وعاتداخل المجم

 اإليجاز في اإلتصاالت

  116  63.632  المجموع
 

0.540 

 
1.439  

 

 
0.226  

 

  0.987  4  3.948  بين المجموعات
  112  68.591 داخل المجموعات

لسرعة والتوقيت في   ا
 اإلتصاالت

  116  72.538  المجموع
 

0.612 

 
1.611  

 

 
0.176  

 

  0.956  4  3.826  بين المجموعات
  112  75.546 لمجموعاتداخل ا

  الدقة في اإلتصاالت

  116  79.372  المجموع
 

0.675 

 
1.418  

 

 
0.233  

 

  0.564  4  2.257  بين المجموعات
  112  69.524 داخل المجموعات

المرسل فـي عمليـة     
  اإلتصاالت

  116  71.781  المجموع
 

0.621 

 
0.909  

 

 
0.461  

 

  1.121  4  4.483  بين المجموعات
  112  55.944 داخل المجموعات

المستقبل فـي عمليـة     
  اإلتصاالت

  116  60.427  المجموع
 

0.500 

 
2.244  

 

 
0.069  

 

  0.371  4  1.485  بين المجموعات
  112  52.512 داخل المجموعات

وسيلة اإلتـصال فـي     
  عملية اإلتصاالت

  116  53.997  المجموع
 

0.469 

 
0.792  

 

 
0.533  
  

  0.267  4  1.069  بين المجموعات
   112  57.485 داخل المجموعات

0.513 

التغذية الراجعة فـي    
  عملية اإلتصاالت

    116  58.555  المجموع

 
0.521 
  

 
0.721  
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حـول واقـع اإلتـصال     نتائج إختبار تحليل التباين األحادي إلستجابة أفراد العينة :ب -7.4 جدول
  . تعزى لمتغير سنوات الخبرةاإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين

  
 ر التباينمصد  المجال

 
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.531  4  2.126  بين المجموعات
  112  67.573 داخل المجموعات

الرسالة فـي عمليـة     
  اإلتصاالت

  116  69.699  المجموع
 

0.603 

  
0.881  
  

 
0.478 
  

  0.400  4  1.601  بين المجموعات
  112  41.667 داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

  116  43.268  المجموع
0.372 

 
1.076  
  

 
0.372  
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  : نتائج الفرضية الخامسة

  
حول واقع اإلتـصال اإلداري      )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

  . تعزى لمتغير طبيعة العملفي جامعة القدس من وجهة نظر العاملين
  

حـول    المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابة أفراد عينة الدراسـة         : أ -8.4جدول  
واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العـاملين حـسب متغيـر               

  .طبيعة العمل
 

المتوسط   العدد  طبيعة العمل  المجال

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري

  0.55186  3.3754  61  أكاديمي
  0.59618  3.2844  45 إداري

واقع اإلتصاالت اإلدارية   
  معة القدسفي جا

 0.50847  3.6636  11 خدمات

  0.77984  3.5574  61  أكاديمي
  0.59669  3.7822  45 إداري

  في اإلتصاالت الوضوح

  0.71198  3.9091  11 خدمات
  0.80140  3.5984  61  أكاديمي
  0.62679  3.7056  45 إداري

  اإليجاز في اإلتصاالت

  0.79057  4.0000  11 خدمات
  0.83629  3.2623  61  أكاديمي
  0.73038  3.2133  45 إداري

السرعة والتوقيـت فـي     
  اإلتصاالت

  0.75895  3.6000  11 خدمات
  0.83855  3.4820  61  أكاديمي
  0.81352  3.5333  45 إداري

 الدقة في اإلتصاالت
 

  0.75607  3.9818  11 خدمات
  0.80755  3.4230  61  أكاديمي
  0.75657  3.6178  45 إداري

ــة  ــي عملي ــل ف المرس
  اإلتصاالت

  0.71706  3.8727  11 خدمات
  0.73379  3.4543  61  أكاديمي
  0.69613  3.5810  45 إداري

المــستقبل فــي عمليــة 
  اإلتصاالت

  0.77196  3.7143  11 خدمات
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حـول   بة أفراد عينة الدراسـة     المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجا     :ب-8.4جدول  
 حـسب متغيـر     واقع اإلتصال اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العـاملين          

  .طبيعة العمل
 

المتوسط   العدد  طبيعة العمل  المجال

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري

  0.72889  3.5148  61  أكاديمي
  0.59939  3.7067  45 إداري

وســيلة اإلتــصال فــي 
  عملية اإلتصاالت

  0.62260  3.9818  11 ماتخد
  0.76858  3.2721  61  أكاديمي
  0.58872  3.4978  45 إداري

التغذيــة الراجعــة فــي 
  عملية اإلتصاالت

  0.69544  3.7818  11 خدمات
  0.84366  3.4393  61  أكاديمي
  0.67635  3.4267  45 إداري

ــة  ــي عملي ــالة ف الرس
  اإلتصاالت

  0.63761  3.9636  11 خدمات
  0.64751  3.4300  61  أكاديمي
  0.54504  3.5111  45 إداري

  الدرجة الكلية
 

  0.59913  3.8231  11 خدمات
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 نتائج إختبار تحليل التباين األحادي إلستجابة أفراد العينة حـول واقـع اإلتـصال               : أ -9.4جدول  
  .اإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين تعزى لمتغير طبيعة العمل

 
 اينمصدر التب  المجال

 
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.639  2  1.279  بين المجموعات
  114  36.498  داخل المجموعات

ــصاالت   ــع اإلت واق
اإلدارية في جامعـة    

  116  37.777  المجموع  القدس
0.320  
  

 
1.997  

 

 
0.140  

 

  0.982  2  1.964  وعاتبين المجم
  114  57.224  داخل المجموعات

ــوح ــي  الوض  ف
  اإلتصاالت

  116  59.188  المجموع
0.502  
  

 
1.956  
  

 
0.146  

 

  0.781  2  1.562  بين المجموعات
  114  62.071  داخل المجموعات

ــي   ــاز فـ اإليجـ
  اإلتصاالت

  116  63.632  المجموع
 

0.544  

 
1.434  

 

 
0.243  
  

  0.671  2  1.343   المجموعاتبين
  114  71.195  داخل المجموعات

السرعة والتوقيت في   
  اإلتصاالت

  116  72.538  المجموع
 

0.625  

 
1.075  
  

 
0.345  
  

  1.173  2  2.346  بين المجموعات
  114  77.027  داخل المجموعات

  الدقة في اإلتصاالت

  116  79.372  المجموع
 

0.676  

 
1.736  
  

 
0.181  
  

  1.163  2  2.326  ن المجموعاتبي
  114  69.455  داخل المجموعات

المرسل فـي عمليـة     
  اإلتصاالت

  116  71.781  المجموع
 

0.609  
  

 
1.909  

 

 
0.153  
  

  0.419  2  0.839  بين المجموعات
  114  59.588  داخل المجموعات

المستقبل في عمليـة    
  اإلتصاالت

  116  60.427  المجموع
 

0.523  

 
0.802  
  

 
0.451  
  

  1.218  2  2.435  بين المجموعات
  114  51.561  داخل المجموعات

وسيلة اإلتصال فـي    
  عملية اإلتصاالت

  116  53.997  المجموع
 

0.452  

 
2.692  

 

 
0.072  
  

  1.513  2  3.026  بين المجموعات
  114  55.529  داخل المجموعات

التغذية الراجعة فـي    
  عملية اإلتصاالت

  116  58.555  المجموع
 

0.487  

 
3.106  
  

 
0.052  
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حول واقـع اإلتـصال      نتائج إختبار تحليل التباين األحادي إلستجابة أفراد العينة          :ب -9.4جدول  
  . تعزى لمتغير طبيعة العملاإلداري في جامعة القدس من وجهة نظر العاملين

 
 مصدر التباين  المجال

 
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  لةالدال

  1.400  2  2.800  بين المجموعات
  114  66.899  داخل المجموعات

الرسالة فـي عمليـة     
  اإلتصاالت

  116  69.699  المجموع
 

0.587  

 
2.386  
  

 
0.097 

  0.726  2  1.452  بين المجموعات
  114  41.816  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

  116  43.268  المجموع
 

0.367  

 
1.979  
  

 
0.143 
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