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 الملخص

 

البحث إلى الكشف عن أثر مهارات االتصال القيادي كمتغير مستقل، على صنع القرار كمتغير تابع، لدى مدراء  هدف   

العموم من وجهة نظر اإلدارات الوسطى، ولتحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الكمي التحليلي. تكّون 

وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، واستخدمت الباحثة مقياسين  ( من مدراء الدوائر ومساعديهم في302مجتمع البحث من )

عالميين معتمدين هما: مقياس مهارات االتصال القيادي، ومقياس صنع القرار، وقد تم تقنينها باستخدام معامل الثبات ألفا 

لإلجابة عن أسئلة البحث، كرونباخ، وتم التأكد من صدق األدوات بصدق المحّكمين وصدق االتساق الداخلي للعبارات، و

وذلك لتحديد درجة ممارسة مدراء  SPSSاستخرجت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية باستخدام برنامج 

العموم لمهارات االتصال مع موظفيهم، ودرجة مشاركة مدراء العموم موظفيهم في صنع القرار، وأشارت النتائج إلى أن 

ة التربية والتعليم يمارسون مهارات االتصال مع موظفيهم بدرجة قليلة، وجاءت أعلى درجة ممارسة مدراء العموم بوزار

للدافعيّة، وأقل درجة ممارسة لعمليّات االتّصال، كما أظهرت النتائج أن مدراء العموم يشاركون موظفيهم في صنع القرار 

ة والسيّاق والموضوع( متقاربة، كما أثبتت النتائج عن وجود بدرجة قليلة، وجاءت درجة الممارسة لألبعاد الثالثة )المهمّ 

تأثير مباشر لمهارات االتصال على صنع القرار، وجاء بعد عمليات التواصل في مقياس مهارات االتصال القيادي أكثر 

مهارات االتصال تأثيرا على صنع القرار، من األبعاد األخرى، كما كشفت النتائج عن وجود تأثير ارتباط قوي بين متغيري 

العموم بوزارة التربية والتعليم لتطبيق  يتقديم مبادئ توجيهية لمدرأهمية وصنع القرار. وقد أوصت الدراسة الحالية ب

وممارسة مهارات االتصال القيادي لدى موظفيهم، وذلك للتغلب على الممارسات الحالية المنخفضة لتلك المهارات من وجهة 

 إجراء مزيدا من الدراسات لتفعيل وممارسة القيادات لمهارات االتصال لتحقيق قرارات فعّالة.، كما أوصت بنظر موظفيهم

 الكلمات المفتاحية: مهارات االتصال القيادي، صنع القرار
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Abstract 

 

The aim of the research is to reveal the impact of leadership communication skills as an 

independent variable, on decision-making as a dependent variable, for Directors general from 

the point of view of middle administrations. The research community consisted of (302) 

directors of departments and their assistants in the Ministry of Education in the Sultanate of 

Oman, and the researcher used two accredited international scales: the leadership 

communication skills scale, and the decision-making scale. And the sincerity of the internal 

consistency of phrases. In order to answer the research questions, the researcher extracted the 

arithmetic averages and standard deviations using the SPSS program to determine the degree 

to which general managers practice communication skills with their employees, and the degree 

of participation of Directors General of their employees in decision-making. The results 

indicated that the Directors General of the Ministry of Education practice communication skills 

with their employees to a small degree, and the highest degree of practicing motivation came, 

and the lowest degree of practicing communication processes, The results also showed that 

general managers participate with their employees in decision-making to a small degree, and 

the degree of practice of the three dimensions (task, context and topic) was close, and the results 

demonstrated the presence of a direct impact of communication skills on decision-making, and 

the results showed that the dimension of communication processes in the communication skills 

scale. Leadership is more influential on decision-making than other dimensions, and the results 

revealed a strong correlation between the two variables and decision-making. The current study 

recommended the importance of providing guidelines for Directors General at the Ministry of 

Education to apply and practice leadership communication skills among their employees, in 

order to overcome the current low practices of those skills from the point of view of their 

employees. It also recommended conducting more studies to activate and practice leadership 

communication skills to achieve effective decisions. 
 

Keywords: leadership communication skills, decision making 
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 المقدمة: 

تعدّ القيادة العنصر اإلنساني الذي يربط أفراد الجماعة بعضهم ببعض ويحفزهم على تحقيق األهداف كونه العنصر الفاعل    

منذ منتصف الثمانيات ليشمل كافة الممارسة القيادية القابلة بدأ مصطلح القيادة للتطوير ؛ والمؤثر في تطوير المؤسسات

للتطبيق والتي تتطلب توزيعاً واسعاً للمستويات القيادية األساسية على نطاق المؤسسة ككل والذي أدى إلى تغيير الكثير من 

نجاح أو فشل الكثير من المؤسسات والمنظمات، أوجدت المنافسة  فيالقيادة  دورالمفاهيم والسلوكيات اإلدارية، ونظرا ل

 على النجاح.  المؤسساتالعالمية الشديدة اليوم اهتماما كبيرا ًبمفهوم القيادة من أجل تعزيز قدرة 

 ويعّد االتصال وظيفة تتصل بماهية العمل اإلداري من تخطيط وتنظيم وتنسيق وتوجيه ورقابة، حيث إّن العمل اإلداري

يتطلب فهم طبيعة العمل وعالقاته الوظيفية وطبيعة المسئوليات واالختصاصات، فاالتصال يعد من طرق إيجاد الفهم المشترك 

( Witworth, 2011كما أكد "ويتوورث")(. 2013لطبيعة األهداف المشتركة الواجب تحقيقها داخل المؤسسة )العميان، 

الرسالة من المستويات العليا إلى الدنيا، أو من المستويات الدنيا إلى العليا،  أن للقادة تأثير كبير في نقل( 2020في هدى )

 وهذا يدل على أن القيادة عامل حاسم للتواصل الداخلي بين الموظفين والمؤسسة وبالتالي يؤثر على المؤسسة.

ؤسسة "أجارول وجارج" وتعدّ مهارات االتصال بين األشخاص والمديرين أمًرا حيويًا لتعزيز ارتباط الموظف بالم

(Agarwal& Garg,2012) ، وتعتمد العملية التربوية في أساسها على االتصال الفعال حيث يحتاج المدير إلى مهارات

في  (2013عقلية وشخصية وسلوكية وفنية إضافة إلى مهارة استخدام التكنولوجيا في تحسين األداء الوظيفي له )عطوي، 

ألنمـاط ووسـائل ومهـارات االتـصاالت اإلدارية فـي  وجـود أثر( في دراسته إلى 2018وقد أثبت العنزي )  (.2020)هدى،

 تحقيق فاعلية القـرارات اإلدارية.

ويأتي الدور الهام لمهارات االتصال داخل المؤسسة التربوية معتمداً على الحالة المعنوية المهنية بين أفراد المنظومة    

كلما كانت العالقة بين المدير ومساعديه مبنية على أساس متين من العالقات اإلنسانية والمشاركة والتفاعل المتبادل التعليمية، ف

 (. 2014كلما كان الحافز قوياً على صنع واتخاذ القرارات المبنية على اإلبداع واإلنجاز والتميز في جميع المجاالت )العبادي، 

عالقاتهم بشكل أفضل مع وجود منظمة تتمتع ببيئة جاذبة تشجع التواصل المفتوح بإيجابية،  كما أن الموظفين بإمكانهم تطوير

وترتبط كفاءة المؤسسة التعليمية بفاعلية القرارات التي تتخذ في مستوياتها المختلفة، وتعتبر عملية صنع القرارات من 

ولعل أهم عوامل نجاح أي مؤسسة مرتبطة بالقرارات الفعّالة  العمليات التي تحدّد مدى قدرة وكفاءة اإلدارة على األداء الفعّال،

(، كما تتأثر عملية اتخاذ القرار بعوامل ّعدة، منها ما يتعلق بخصائص الفرد العقلية والنفسية 2020التي تم اتخاذها)هدى، 

القة بالبيئة االجتماعية التي يتم وخبراته السابقة، ومنها ما يرتبط باإليمان بالعالقة الشخصية، والعوامل االجتماعية ذات الع

(،  باإلضافة إلى العوامل الثقافية التي تتضمن العادات والتقاليد االجتماعية Dietrich,2010فيها القرار "ديتريتش" )

(، ويعد فهم هذه العوامل ضروري لفهم القرارات التي يتم اتخاذها، Ejimabo,2015)ومنظومة القيم السائدة "إيجيمابو" 

 (. Dietrich,2010) ديتريتش""وتحديد أي من تلك العوامل أكثر تأثيرا على النتائج 
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وتعتبر عملية مشاركة األفراد والجماعات من مختلف المستويات في صنع واتخاذ القرارات اإلدارية من األمور الهامة 

نجاح المنظمات، إذ تتطلب القرارات الفعّالة سيادة بيئة تنظيمية تتوفر فيها أنظمة وقنوات اتصال فعّالة تكون والضرورية ل

 (.2020في جميع االتجاهات )هدى، 

(، 2019(، والخاطرية )2016قد تناول العديد من الباحثين في سلطنة عمان أمثال: البدرية )على الصعيد العماني، فو

موضوع االتصال التربوي، وقد أوصت بحوثهم بأهمية تصميم وتنفيذ برامج إنماء مهني لتدريب (، 2009والفارسي )

المعلمين والتربويين، على مهارات االتصال اإلداري، وتعزيز أنماط االتصال من خالل األنشطة والندوات واللقاءات، 

يثة لممارسة االتصال اإللكتروني بين أفراد المؤسسة باإلضافة إلى تقويم عملية االتصال، وضرورة االستفادة من التقنيات الحد

 التعليمية. 

(، والريامي 2011وقد حظي صنع القرار بالعديد من الدراسات من قبل الباحثين في سلطنة عمان، مثل دراسة الحبسية )

ياتهم وتأهيلهم (، والتي أوصت معظمها: إلى ضرورة تدريب المعلمين والتربويين لتطوير كفا2017(، والغاوية )2019)

 للمشاركة في صنع القرار. 

وتسهم عملية صنع واتخاذ القرارات في نجاح العملية التعليمية من خالل اختيار القرارات المبنية على سياسات واضحة 

ى القرار ، ألنها تشكل القاعدة األساسية التي يعمل المدراء من خاللها للوصول إلية معتمدة على األرقام والبياناتومعايير كمّ 

وجود ارتباط كبير بين ممارسة االتصال اإلداري والمشاركة ( 2019أظهرت دراسة الريامي )(. وقد 2013الرشيد )إبراهيم، 

 في اتخاذ القرار.

وفي حدود اطالع الباحثة وبحثها الدؤوب، اتضح لها أن هناك مازال شح في الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة، وأنها 

يمكن من خالله تحقيق مهارات اتّصال قيادي فعّال  بحثإلى وجود حاجة ماّسة إلى  تجهد كبير، وعليه توصلبحاجة إلى 

يمكن أن تساعد المدراء العموم في تحقيق  فعّالة واضحة وذلك لصنع واتخاذ قرارات مهارات اتصال القياديمعتمد على 

 أهداف المديريات التعليمية والمؤسسات التربوية.

 

 لبحث: مشكلة ا

إن عملية صنع القرار كما وردت في العديد من الدراسات الحديثة، عملية تواصل واتصال تتم بالتنسيق بين اإلدارات 

بمستوياتها المختلفة، فعملية المشاركة في صنع القرارات من أنجع الوسائل وأكثرها فعالية في تحقيق رؤى وأهداف 

 المؤسسات التربوية بكل أبعادها.

على ضرورة المشاركة الفاعلة في  2040ت العديد من الدراسات والمؤتمرات مثل: المؤتمر الوطني لرؤية عمان وقد أّكد 

صياغة وصنع القرارات بين جميع المستويات اإلدارية، إال أن الواقع يختلف بعض الشيء عما رسمت له الخطط االستراتيجية 

ُما يدل على وجود ، لقيادات القائم على المركزية في صنع القراراتمن أهداف، فال زالت هناك ُممارسات تعزى لنمط بعض ا

فجوة بين الواقع والمأمول، األمر الذي يؤدي إلى ضعف استقرار القرارات اإلدارية لفترة طويلة مما يضعفها ويحد من 

 فعاليّتها.
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القرارات وعدم  بعض فعالية قلةوتكمن مشكلة الدراسة في أن مختلف البحوث والدراسات اإلدارية والتربوية قد أثبتت 

لمؤسسات التربوية في االقادة التربويين بعض لدى استمراريتها في كثير من األحيان، وذلك بسبب ضعف مهارات االتصال 

وعمليات التفسير والتحليل للبيانات والذي أثر بشكل كبير في عملية اتخاذ  قلة الخبرة وضعف استخدام المهارات اإلدراكيةو

التربوية بشقيه الكمي والكيفي والذي يرجع إلى عدم وجود دورات تدريبية متخصصة في تطوير  اتالقرار في المؤسس

 لقرار المثالي. مهارات االتصال في عملية صنع واتخاذ القرار وكيفية استخدام لغة األرقام في الحصول على ا

(، إلى ضعف مهارة إدارة الحوار في جميع المحاور منها مهارة االتصال 2019وقد كشفت نتائج دراسة الحكماني )

( إلى انخفاض مستوى معرفة معلمات التربية اإلسالمية بمهارات االتصال، 2014والتواصل، كما أكدت دراسة العريبي )

 ت درجة متوسطة.كما أن ممارستهن لمهارات االتصال جاء

( أن المديرين العمانيين في المؤسسات التربوية لديهم مستوى مرتفع من أنماط القيادة إال أنه ال يتم 2018وتشير العبرية )

استخدامها بالشكل المطلوب في صناعة واتخاذ القرار وذلك بسبب عدم وجود خبرة كافية في استخدام األساليب الكمية في 

 صنع واتخاذ القرار. 

 

( مدراء وجد أن هناك قصور 10وتالحظ الباحثة من خالل عملها بوزارة التربية والتعليم، وبعد إجراء عدة مقابالت مع )

دورات تدريبية تهتم  تلقّيهمعدم العموم، ويرجع ذلك إلى  مديري واضح في تحقيق عملية االتصال الفعال لدى الكثير من

ً للوائح والقوانين ؤالواجبات والمسحول  الوعيضعف ال القيادي بتحقيق مهارات االتصّ  وليات الملقاة على عاتقهم وفقا

لذلك دعت الحاجة إلى أهمية الكشف  المشرعة لعمل المديريات التعليمية والذي أثر وبشكل واضح في اتخاذ وصنع القرارات.

ات فعّالة في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عن العالقة بين مهارات االتصال القيادي عملية صنع القرار وأثرها لتحقيق قرار

 عمان.

 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 العموم بوزارة التربية والتعليم لمهارات االتصال مع موظفيهم. يريممارسة مدالكشف عن درجة  .1

 في صنع القرار. العموم بوزارة التربية والتعليم لموظفيهممديري مشاركة درجة  تحديد .2

قرارات  التخاذتحديد البعد األكثر تأثيرا من أبعاد مهارات االتصال على صنع القرار والذي ينبغي التركيز عليه  .3

 فعّالة.

( في درجة تأثير مهارات االتصال القيادي 0.05الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .4

 .نوع االجتماعي، والمؤهل العلمي وسنوات الخبرةعلى صنع القرار تعزى لمتغيرات ال

 

 



 

6 
 

 أسئلة البحث:

 بناء على أهداف الدراسة ومشكلتها فقد حددت الباحثة األسئلة اآلتية لمعالجة المشكلة:

 العموم بوزارة التربية والتعليم لمهارات االتصال مع موظفيهم؟مديري ممارسة ما درجة  .1

 ؟في صنع القرار التربية والتعليم لموظفيهمالعموم بوزارة مديري مشاركة ما درجة  .2

قرارات  التخاذما البعد األكثر تأثيرا من أبعاد مهارات االتصال على صنع القرار، والذي ينبغي التركيز عليه  .3

 فعّالة؟

( في درجة تأثير مهارات االتصال القيادي على صنع 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .4

 تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي، والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟ القرار

 

 أهمية البحث:

هذه الدراسة أن تكون ذات أهمية للمؤسسة والمجتمع، وتوضحها الباحثة في األهمية النظرية والتطبيقية فيما  يتوقع من

 يلي:

تساعد نتائج هذه الدراسة قيادات وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان في تعّرف أثر مهارات االتصال القيادي  .1

بوزارة التربية والتعليم، ومعرفة المعيقات والتحديات التي تحد  العموممديري على فعاليّة صنع القرار لدى 

 من صنع واتخاذ القرار المناسب.

ع استراتيجيات جديدة وإعادة تنظيم خطط اإلنماء المهني للقيادات في وزارة تساهم هذه الدراسة في وض  .2

 التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية األخرى.

تسهم نتائج هذا البحث إلى التوصل إلى صنع قرارات مبنية على المؤشرات الكمية واستخدام لغة البيانات  .3

العمانية لتحقيق نتائج ومخرجات تعليمية متميزة تخص أداء  بشكل واضح في المديريات العامة للتربية والتعليم

 كافة أفراد العملية التعليمية بما ينعكس إيجابا على المتعلم.

زيادة الوعي لدى القيادات بأهمية مشاركة  كمرجع للباحثين في مجال علم اإلدارة التربويةهذا البحث يسهم  .4

 الموظفين في صنع القرار التخاذ قرارات فعالة.

 

 اإلطار المفاهيمي للبحث:

تسععععى الباحثة من خالل اإلطار المفاهيمي إلى عرض العالقة الموجودة بين المتغيرات المرتبطة بالبحث العلمي، والمفاهيم 

سة، وكيفية كتابتها بالشكل الصحيح ضمن اإلطار النظري للبحث  الفرعية الخاصة المتعلقة بمشكلة البحث العلمي قيد الدرا

 .العلمي
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 م على متغيرين أساسيين، هما:ئويعتمد البحث الحالي على إطار مفاهيمي قا

 ، وأبعاده: القيادة، وعمليات التواصل، والدافعية.مهارات االتصال القياديالمتغير المستقل:  .1

 السياق، والمهمة، والموضوع. وأبعاده:، صنع القرارالمتغير التابع:  .2

 (2020يوضح اإلطار المفاهيمي للدراسة ومتغيراته وأبعاده      المصدر: من إعداد الباحثة ) (1)ل شك

 

سعععاسعععيّين ين أ( النموذج المقترح للبحث، ويتضعععح من خالله أن اإلطار المفاهيمي قائم على متغير1يوضعععح الشعععكل)

هما: مهارات االتصععععال القيادي، وصععععنع القرار، ويتضععععمن كل متغير عددا من األبعاد، وتحاول الباحثة من خالل 

الشكل التوضيحي الكشف عن وجود تأثير مباشر لمهارات االتصال على صنع القرار، باإلضافة إلى إثبات أي من 

تم بناء اإلطار المفاهيمي وفقا لنموذجين معتمدين في  أبعاد مهارات االتصعععععال أكثر فاعلية على صعععععنع القرار، وقد

 العديد من األدبيات التي لها عالقة بمتغيرات الدراسة، 

 يوضح ارتباط المتغيرات باإلطار النظري. (1الجدول رقم )

 النموذج المتغير

 (Robbins and Hunsaker 2003 نموذج "روبنز وهانساكر" ) مهارات االتصال القيادي

 Canon Bowers 1996) نموذج "كانون باورز" ) القرارصنع 

 (2020المصدر من إعداد الباحثة )
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 مصطلحات البحث:

 (:leadership communication skillsمهارات االتصال القيادي )

التعريفات وردت العديد من التعريفات في األدبيات والدراسات السابقة حول مفهوم مهارات االتصال القيادي، وتنوعت هذه 

 .بين القدرة على التعامل بإيجابية مع الموظفين، وبين القدرة على التأثير اإليجابي على الموظفين

 مديريبأنه سلسلة العمليات اإلدراكية االجتماعية اإليجابية التي تنشأ لدى  إجرائياً: وتعّرف الباحثة مهارات االتصال القيادي

العموم عند تعاملهم مع األفراد العاملين تظهر على هيئة مجموعة من العمليات متمثلة في عدد من األبعاد الرئيسة والفرعية، 

بهدف إحداث تغيير إيجابي في سلوك العاملين بالمؤسسة التعليمية، األمر الذي ينعكس بدوره على التفاعل الجيد مع أعضاء 

 خاذ القرار المناسب.المؤسسة وينعكس تلقائيا على ات

 :Decision Making) ) القرار صنع

العموم، على مشاركة العاملين على اعتماد مديري مدى قدرة القيادات العليا متمثلة في  وتعّرف الباحثة صنع القرار إجرائيا ً:

ما، وذلك لصنع وإصدار خطوات مراحل محددة تتمثل في اختيار البديل األنسب من بين عدة بدائل متاحة لموقف أو مشكلة 

 واتخاذ القرارات اإلدارية داخل المنظومة التربوية الهامة لتحسين العملية التعليمية.

  :Participation in Decision Making))القرار  صنع في المشاركة

التكتيكية، التشعععغيلية(، بأنها مشعععاركة اإلدارة العليا في صعععنع القرارات بأنواعها )االسعععتراتيجية،  وتعّرفه الباحثة إجرائيا:

والتي تتفاوت فيها معايير المشاركة حسب نوع القرار، والتي تساهم من خالله اإلدارة الوسطى في تحديد المشكالت التي 

تواجه المؤسسة وتقوم بتحليلها لمعرفة األسباب المؤدية إليها من خالل المناقشة والحوار للوصول لحلول جذرية، ما يؤدي 

  لمسؤولية المشتركة في المؤسسة التي يعملون بها.إلى شعورهم با

 (: (Middle Managementالوسطى  اإلدارة

تعّرف الباحثة اإلدارة الوسعععععطى اجرائيا بأنها: مجموعة من يشعععععغلون وظيفة إدارية في وزارة التربية والتعليم سعععععواء على 

يري الدوائر ومسععاعديهم ورؤسععاء األقسععام ومن يقوم مسععتوى ديوان عام الوزارة أو المديريات التعليمية بالمحافظات من مد

 مقامهم، والتي يعول عليها الكثير من النجاحات باعتبارها أحد أهم المستويات اإلدارية السائدة في المؤسسات الحكومية.
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 : البحثحدود 

 حددت الدراسة بالمجاالت والحدود اآلتية:

الكشف عن التأثير المباشر لمهارات االتصال القيادي ودوره في فعاليّة الحدود الموضوعية: يركز موضوع الدراسة على  .1

 صنع القرار.

 الحدود المكانية: ديوان عام وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية التابعة لها بالمحافظات التعليمية بسلطنة عمان. .2

 م(.2021-2020الحدود الزمانية: تطبق الدراسة في العام الجامعي ) .3

 الحدود البشرية: تشمل الدراسة مديري عموم المديريات التعليمية ومساعديهم بوزارة التربية والتعليم. .4

 

 :البحثمحددات 

 تتمثل محددات الدراسة في اآلتي:

 دقة األداة من حيث الصدق والثبات. -

 دقة استجابة أفراد العينة، ودرجة الموضوعية. -

 .إلدارة الوسطىيتم تطبيق األداة على المجتمع المتمثل با -

 أدوات البحث:

 مقياس مهارات االتصال القيادي.  -

 مقياس صنع القرار. -

( عبارة، أما المحور 19( عبارة، حيث تضمن المحور األول الخاص بمهارات االتصال القيادي )34من ) المقياستكون 

( عبارة، وتم االطالع على عدة نماذج ترتبط بموضوع الدراسة، حيث تم 15الثاني الخاص بصنع القرار فقد تكّون من )

التي اعتمدت في بنائها على  (Robbins and Hunsaker  ،2003اعتماد مقياس االتصال وفقا لنموذج روبنز وهانساكر )

وفقا للنظرية  )  Canon Bowers,1996) زنظرية القيادة التحويلية في االتصال القيادي، ومقياس نموذج كانون باور

 السلوكية لصنع القرار. 
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 اإلطار النظري: 

القيادي، وصعععععنع القرار( من حيث: مفاهيم كل متغير  يتناول هذا الفصعععععل شعععععرًحا توضعععععيحيًا لمتغيرات البحث )االتصعععععال

سابقة التي تم االعتماد عليها، واالستفادة  سات ال سليط الضوء على النماذج من الدرا وخصائصه ومكوناته، باإلضافة إلى ت

متغيرات منها كمنطلقات لهذا البحث، كما تطرق إلى بعض الدراسعععععات السعععععابقة الداعمة التي تناولت كل متغير وارتباطه ب

أخرى، وتحديد أوجه التشابه واالختالف بين البحث الحالي وبين الدراسات السابقة التي تناولتها، وذلك لبيان الفجوة البحثية 

 وتحديد أهداف وتساؤالت هذا البحث التي سوف يتم اإلجابة لتثمل مساهمة علمية تربوية.

 

 المحور األول: مهارات االتصال القيادي

المحور مفهوم االتصال ومهاراته باالستدالل بالدراسات السابقة واألدبيات، كما يتطرق إلى مفهوم القيادة يتناول هذا 

 والنظريات التي تم االستناد إليها في بناء اإلطار النظري وأدوات الدراسة، وذلك على النحو اآلتي:

 مفهوم مهارات االتصال 

ة إلى فعل أو عمل أو تصّرف، لتحقيق أداء مرغوب، وقد تكون المهارة تعّرف المهارة بأنها: القدرة على ترجمة المعرف

مكتسبة ونامية، ونظرا ألهمية االتصال في تطوير المؤسسة، فقد حرصت بعض المؤسسات على تنظيم برامج متنوعة 

وبه؛ وال تكتمل عملية إلكساب اإلداريين العديد من المهارات أهمها: مهارات االتصال الفعّال؛ مهما كان نمط االتصال أو أسل

االتصال ولن تكون ذات فاعلية، إال بامتالك مهارات االتصال الستيفاء العملية إلى أهم شروط نجاحها أو فاعليتها" ساتين 

( عملية االتصال: على أنها التفاعل الذي يتم بين بين المرسل 2012(، ويعّرف الطراونة )Cetin & etc,2012وآخرون" )

عندما يحاول شخص أو جهة ما إرسال رسالة )المرسل( إلى جهة أخرى )المستقبل(، ويستجيب لهما  والمستقبل، وتحدث

( مفهوم االتصال بأنه: اإلحساس باآلخر ومشاركته األفكار والمشاعر، 2012بشكل يرضي المستقبل. كما وضح محمود )

ص آخر يسمى المستقبل من أجل التأثير عليه وهو عملية نقل المعلومات واألفكار واالتجاهات واآلراء والمشاعر إلى شخ

 لهدف ما يرغب بتحقيقه.

( فقد عّرفت االتصال: على أنها عملية تتم بين شخصين أو أكثر أحدهما مرسل واآلخر مستقبل، بهدف 2017أما الجابرية )

تي أهمها مهارة االنصات نقل معلومة، أو تعديل سلوك، أو تغيير قناعة، أو اتجاه عن طريق قنوات االتصال المختلفة وال

( أنماط االتصال بأنها: عملية 2016واالستماع للطالب وأيضا مهارة إيصال رسائل واضحة للطالب. وقد عّرفت البدرية )

ديناميكية تفاعلية تحدث بين مرسل ومستقبل باستخدام وسائل مختلفة مثل: نبرات الصوت أو الحركات أو لغة كتابية أو عن 

 دف إيصال رسالة واضحة لتحقيق هدف ما.طريق النظرات، به

وتتفق العديد من الدراسات أّن مهارات االتصال عنصرا مركزيا مؤثرا في جميع جوانب اإلنسانية، فاالتصال جانب مهم من 

ا: األداء الحياة اليومية، وقد يغفل الكثير من القادة عن اآلثار الفعلية ألنماط االتصال الخاصة بهم على العديد من الجوانب منه
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الوظيفي ورضا الموظفين تحت إشرافهم، حيث يتحكم القادة في كل من المكافآت والعقوبات الشخصية والمادية التي غالبًا ما 

 .(Men& Jiang, 2016)" مان وجيانجتشكل سلوكيات الموظفين، وأداءهم الوظيفي، ودوافعهم، وموقفهم. "

عملية االتصال اإلداري في المؤسسات التعليمية تمثّل تبادال للمعلومات والبيانات وبناء على ما تم ذكره، تؤكد الباحثة أن 

وحتى المشاعر واالنفعاالت بين المدير والموظفين وحتى أفراد المجتمع والبيئة المحيطة وتؤدي هذه العملية دورا محوريا 

ية، وجوهر العمل التربوي للمدير الناجح، وال وحيويا في نجاح المؤسسات التربوية، فهي المحرك األساسي للعملية التعليم

 يمكنه القيام بمهامه اإلدارية سواء كانت تخطيط، أو توجيه، أو رقابة دون عملية االتصال.

( أن الموظفين يطورون عالقات أفضل مع منظمة ذات تواصل مفتوح Men& stucks,2014وقد أشار "مان وستاكس" )

قيمة وأهمية آلراء الموظفين وردود أفعالهم ويعزز التعاون والحوار والتفاهم المتبادل  وجذاب وسريع االستجابة، الذي يعطي

بين المنظمة وموظفيها، وأن من بين العوامل المؤثرة في التواصل والتي أكد عليها العديد من الباحثين هي: تمكين الموظف، 

( أن القيادات التنفيذية والمشرفون في Berger,2019والعدالة التنظيمية، ورفاهية الموظف، كما وّضح "بيرغر وآخرون" )

 الخطوط األمامية للمنظمة، والثقافة التنظيمية هي أسس االتصال التفاعلي بين الموظفين.

( أن للقادة تأثير كبير في نقل الرسالة من المستويات العليا إلى الدنيا، أو من Witworth,2011وقد أكد "ويتوورث")

ى العليا، وهذا يدل ذلك على أن القيادة عامل حاسم للتواصل الداخلي بين الموظفين، وتستنتج الباحثة من المستويات الدينا إل

وتؤكد  خالل ما تم عرضه في الدراسات السابقة أن القيادة الناجحة ترتبط ارتباطا كبيرا بعدة عوامل أهمها: مهارات االتصال.

 لقائد من األمور الضرورية لتحقيق تواصل فعّال.الباحثة أن توافر مجموعة من هذه المهارات في ا

 أنواع مهارات االتصال القيادي: -

هناك مجموعة من المهارات القيادية الضرورية للقائد أن يمتلكها حتى يكون قادرا على إنجاز مهامه بسرعة ودقة، تتمثل تلك 

 : (2018)الخطيب وآخرون، المهارات في اآلتي 

  ويقصد بها قدرته على فهم التنظيم واألنشطة التي يقوم بها، والمتغيرات التي قد تحدث  التصورية:المهارات االدراكية

 في أي جزء من أجزاء المنظمة.

  :وهي مقدرة القائد على التعامل مع الموظفين وتنسيق الجهود والعمل بروح الفريق الواحد رغم المهارات اإلنسانية

افات وتكوين عالقات طيبة معهم / مما يولد لديهم الرضا الوظيفي واالنتماء وبالتالي اختالفهم في الصفات والطبائع والثق

 (.2017(، والجابرية )2016)الحمد والعبادي، رفع الكفاءة اإلنتاجية لديهم، 

  :والتي تتعلق باألساليب والطرائق العلمية التي يستخدمها القيادي في ممارسته لعمله ومعالجته المهارات الفنية

مواقف التي يصادفها، والقدرة على استثمار الفرص المناسبة لالتصال الفعال مع اآلخرين، وتشجيع العاملين لل

وتحفيزهم ورفع دافعيتهم للعمل، والقدرة على توزيع األعمال والمسؤوليات حسب حاجة المؤسسة وميول العاملين 

 وامكاناتهم.
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 :وإنها وعند التواصل معهم مباشرةي نقل األفكار لآلخرين، تستخدم مهارات االتصال ف مهارات االتصال الفكري ،

 (.2013أمر حاسم ألنها تحدد موقفهم تجاهك وتجاه رسالتك )سليمان، 

يتضح للباحثة مما سبق أن مهارات االتصال القيادي متنوعة منها: إنسانية، وفكرية، وفنية، وتقنية، وشخصية وغيرها، وقد 

أو بعضها، وكلما توافرت لدى القائد أكبر عدد ممكن من المهارات، كلما كان أقدر على قيادة تتوفر في القائد مجموعة منها 

 الموظفين في المؤسسة بإيجابية ودعمهم وتحفيزهم ألداء مهامهم وبالتالي ينعكس ذلك تلقائيا على اتخاذ قرارات فاعلة.

  أهداف مهارات االتصال القيادي

قل المعنى، فاإلنسان ينشغل طول حياته في محاولة فهم اآلخرين وإتاحة المجال لهم يتمثل الهدف األساسي لالتصال في ن

لفهمه، وتتأثر طبيعة اإلنسان واالتجاهات التي يكّونها واآلراء التي يعبر عنها ونجاحه وفشله في الحياة بمدى براعته في 

اولة التأثير واالقناع وليس مجرد إرسال الرسائل مهارات االتصال، فقد أشار أحد الباحثين إلى أن الهدف من االتصال هو مح

إلى أن هناك أهداف رئيسة لمهارات االتصال داخل  (2010)النذير، كما أشار آخرون مثل: ، باستخدام الوسائل المختلفة

عمل على المنظمة، فلالتصال أغراض تكاملية، تهدف إلى تشجيع العاملين على التعامل مع المنظمة والتوحد في األهداف، وال

رفع معنوياتهم، واستخدام المعلومات وتوزيعها على األفراد وفقاً الحتياجاتهم، حيث يعتبر وسيلة للتعريف بالغرض من 

 التعليمات والقوانين في المنظمة، كما يعمل على تحديد أهداف المنظمة بحيث يتم بواسطته تحديد األعمال وكيفية إنجازها.

م كفايات القائد التربوي في كل المستويات والمواقع اإلدارية القيادية، هي مهارة القدرة على ويشير األدب التربوي أن من أه

االتّصال الفعّال، وبخاصة االتصال اإلداري من حيث االتجاه داخل المنظمة التي يعمل على قيادتها قيادة إدارية فعالة 

وية في الميدان التربوي وغيره وذلك ألثره اإليجابي على وإبداعية، أو اتصاله باآلخرين خارج المنظمة أو المؤسسة الترب

درجة فاعليّة المؤسسة التربوية التي يقودها، والممارسات اإلدارية القيادية الميدانية في المدارس وفي المؤسسات التربوية 

ملية اإلدارية أن تكتمل األخرى، حيث يعد االتصال اإلداري أحد الوظائف والعمليات اإلدارية األساسية التي ال يمكن للع

 (.Gigliotti& others,2016)بدونها "جيجليوتي وآخرون" 

وتؤكد الباحثة أنه على الرغم من تعدّد أهداف االتّصال إلى أنها تختلف وفقا للموقف سواء كان تربويا أو إنسانيا، أو تعليميا؛ 

 مع الموقف والهدف المراد تحقيقه. والقائد المتمّكن يستطيع أن يوّظف مهاراته في االتصال بما يتناسب 

 معيقات تحقيق مهارات االتصال القيادي: -

تتم عملية االتصال بين مجموعة من األفراد المختلفين في اهتماماتهم وقدراتهم وحاجاتهم، ومن الطبيعي أن تعترض هذه 

باحثين أمثال: العملية بعض التحديات والصعوبات التي قد تعيق االتصال الفعّال، فقد تطرق بعض ال

(، Wilson,2014) ويلسون، و(2013) سليمان(، وAgarwal .H, 2012، وأجارول )(Kabour,2010كابور)

 ( إلى بعض المعيقات التي قد تعيق عملية االتصال توجزها الباحثة في اآلتي: 2019) الريامي(، و2016) البدريةو

معيقات عدم توافر و، معيقات نفسيةو ،العوامل الذاتية معيقاتو ،معيقات ديموغرافيةو ،معيقات تتصل بطرفي االتصال

 معيقات فنية.و معيقات مادية،و معيقات تنظيمية،و، مهارات االتصال
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وترى الباحثة أن من أهم عوامل نجاح القائد، وجود لغة حوار مشتركة واستخدام عبارات دقيقة ومفهومة لتحديد المطلوب 

 كلما امتلك القائد مهارات اتصال جيدة، كلما انعكس ذلك على اتخاذ قرارات فاعلة.وإنجاز المهام بكفاءة عالية، و

 نماذج االتصال القيادي: -

"روبنز  أفرزت نتائج دراسات الباحثين حول متغير االتصال القيادي عن وجود العديد من النماذج، وقد تبنت الباحثة نموذج

، وقد أنشأ هذا النموذج العالمان "روبنز وهانساكر"،  القيادي ( لالتصالRobbins and Hunsaker,2003وهانساكر")

واعتمد الباحثان في بناء هذه النموذج على النظرية التحويلية، حيث أشارا إلى أن "المستمعين الفاعلين يتبنّون عددا من 

ار أو النقاش، باإلضافة إلى األنماط السلوكية تتمثل في: التواصل باستخدام إشارات العين، وإبداء االهتمام بموضوع الحو

تجنب األعمال أو اإليماءات المشتتة لالنتباه، وطرح األسئلة عن األشياء المبهمة، وتجنب مقاطعة الحديث، وانتقاء العبارات 

بعناية، واالنتقال السلس بين دور المتحدث والمستمع، وإعادة الصياغة للتعبير عن المحتوى الواقعي لما تم فهمه بأسلوبهم 

 لخاص، والتعبير عن مشاعر الداخلية أثناء الحوار.ا

ولبناء مقياس االتصال القيادي، قام الباحثان بمراجعة عدد كبير من الدراسات وتجميع المهارات الشخصية المتكررة فيها،    

واستنتجا أن معظم تلك المهارات تنتمي إلى ثالث فئات هي: القيادة، وعملية االتصال والدافعية، ثم تم تحديد المهارات 

األبعاد الثالث، حيث تضّمن بعد القيادة على مجموعة من المهارات، تمثلت في: نمط  الشخصية التي تندرج تحت كل بعد من

القيادة، التعامل مع النزاعات، وإدارة االجتماعات وبناء الفريق، ودعم التغيير. كما تضّمن بعد عملية االتصال على مجموعة 

د الدافعية فقد تضّمن المهارات اآلتية، وهي: تحديد من المهارات هي: إرسال الرسائل واالستماع وتقديم المالحظات، أما بع

 ، وعليه اعتبر النموذج مناسبا لقياس مهارات االتّصال القيادي.األهداف، وتوضيح التوقعات، واإلقناع، والتفاوض، والتمكين

 مبررات تبنّي الباحثة لهذا النموذج لقياس مهارات االتصال القيادي تمثلت في اآلتي:

(، وقد Matin& Others, 2010على عدد من الدراسات على هذا النموذج مثل: دراسة " ماتن وآخرون" )اعتمد النموذج 

أثبت النموذج كفاءته لقياس أداء القائد على المسععتويين الصععاعد والهابط مختلفين. )حيث تشععير المالحظة العملية للقادة على 

يادة يمكن أن يؤثر على أدا بل ينعكس ذلك على ء المجموعة ووجهات نظرهم، المسععععععتوى الكلي إلى أن نمط الق وفي المقا

مهارات الموظف وأدائه ليقدم مهارات خاصعععععة تتناسعععععب مع نمط القائد، حيث يتم في هذا النموذج دراسعععععة نمط القيادة على 

الالزمة لنجاح  اشععتمل على أهم العناصععرالنموذج كفاءته لدراسععة األنماط القيادية المختلفة، فقد ، حيث أثبت (المسععتوى الكلي

عملية االتصعععال، حيث إن التواصعععل الفعّال يتطلب توفر أنماط قيادية قادرة على إدارة العملية االتصعععالية التي تؤثر بدورها 

 على صنع القرار في المؤسسات التعليمية.

ة التي يمكن اعتمادها لدراسة وتؤكد الباحثة أن تلك المبررات كافية العتماد هذا النموذج في بحثها إذ يعتبر من النماذج القوي

 .مهارات االتّصال القيادي مع متغيّرات أخرى
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 المحور الثاني: صنع القرار

تعتبر عملية اتخاذ القرار التًربوي جوهر العملية اإلدارية، ومحورها الذي يدور حول باقي العمليات اإلدارية، حيث تواجه 

ستمرار التحديد الدقيق والواضح لها، وذلك بتنمية وتقييم البدائل، سواء أكان الهيئة اإلدارية مواقف وتحديات كثيرة، تتطلب با

، فنجاح عملية اتخاذ القرار (2017)الغاوية، على المستوى الوزاري أم على مستوى مكاتب التّربية أم على مستوى المدارس

ال تقتصر على تحديد المشكلة وتحديد البدائل فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى توفير المعلومات الدقيقة التي تساعد على تشخيص 

المشكلة في الوقت المناسب، باإلضافة إلى وجود شراكة فاعلة من قبل المعنيين باتخاذ القرار والمتأثرين به أيضاً، وممن 

المهارة والخبرة والكفاءة الالزمة لممارسة هذه الشراكة، حيث إن االستغالل الناجح لموارد أي مجتمع من المجتمعات،  لديهم

سواء أكانت مادية أم بشرية، يعتمد على مدى النجاح في اتخاذ القرار من خالل مشاركة جميع العاملين في المؤسسات في 

 (.2011رازق، )عبد الكافة مراحل اتخاذ القرار التربوي 

وكثير من الناس يعملون، ويجتهدون ثم في لحظة حاسمة من مراحل عملهم. أو بحثهم يحتاجون لقرار صائب حاسم لكنهم 

بترددهم وعدم أقدامهم على اتخاذ ذلك القرار يضيعون عملهم أو جهدهم، وربما ضاعت منهم فرص لن تتكرر لهم مرة 

ئيسا لحياتنا، ومتخذ القرار يتطلب منهم اتخاذ قرارات فعالة لمواكبة التغيرات البيئية أخرى، لهذا يعتبر اتخاذ القرار مشكال ر

والحفاظ على الحياة االجتماعية باإلضافة إلى أن أحداث الحياة اليومية تؤثر في اتخاذ القرارات، وبالتالي يتنوع األفراد في 

 . (2016)القحطاني، طريقة اتخاذ القرار 

ن عملية صنع القرار ال تكتفي بتحديد وجود مشكلة تتطلب حال واقتراح البدائل والحلول، وإنما تتطلب وتشير الباحثة إلى أ

تشخيصا حقيقيا في الوقت المناسب، من خالل توفر معلومات كافية عن المشكلة وبمشاركة المعنيين والمختصين التخاذ 

 ة بها وأسباب حدوثها والعمل على تالفي حدوثها في المستقبل.قرارات فعّالة، حيث يكمن نجاحها بتحديد كافة العوامل المرتبط

لذا تعتبر مهارات صنع القرار من المهارات الضرورية للقيادات، وتعد أنماط القيادة المتبعة في العديد من المؤسسات لها 

 دور كبير في نجاح القرارات.

قرار واتخاذه، باتباع أساليب ومنهجية علمية وربطها تؤكد الباحثة على أهمية تدريب القيادات على استراتيجيات صنع ال

 بالنظريات واالستفادة من التقنيات الحديثة.

  :ماهية القرار 

تعد القرارات جوهر العملية اإلدارية في إدارة التعليم بشكل عام واإلدارة التربوية بشكل خاص، فهي نقطة االنطالق      

تتم داخل المؤسسات التربوية، كما تحدد القرارات عالقة المؤسسة التربوية بالبيئة  لجميع البرامج واألنشطة والسلوكيات التي

(، وتزداد أهمية اتخاذ القرار كلما اتسع حجم المؤسسة وزاد مستوى اتصالها 2017)الحبسية، الخارجية وطبيعة تلك العالقة

عملية الكشف  داري التربوي الذي يعّرفه بأنه: بالجمهور، وهناك تفسيرات عديدة لمفهوم القرار إال أن أقربها للواقع اإل

واإلفصاح عن صنع قناعة محددة بخصوص حالة معينة بحيث تؤول هذه القناعة إلى اختيار حالة معينة من بين عدد من 

 (،  كما عّرف بعض الباحثين القرار بأنه: نتيجة منطقية لعدد من اإلجراءات التي يتم2016الحاالت )القحطاني وآخرون، 
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وضعها الختيار وتحديد اآلثار المتوقعة لمجموعة من البدائل المتوفرة من أجل اختيار أفضل اإلجراءات الموضوعة ومن ثم 

(، ويكاد يجمع علماء اإلدارة إلى أن مفهوم 2017تطبيقها للوصول إلى هدف معين وهدف محدد بدقة ووضوح )الغاوية،

تتم الختيار الحل المالئم لمشكلة إدارية معينة مهما كانت طبيعة هذه المشكلة القرار اإلداري يعني: العملية المعقدة التي 

(، وبصفة عامة يمكن القول بأن القرار عملية عقالنية تتبلور في االختيار من بين بدائل متعددة ذات 2008)العجمي، 

 مواصفات تتناسب مع اإلمكانيات المتاحة واألهداف المطلوبة.

رات تتأثر بعدة عوامل منها: ذاتية متخذ القرار وأهدافه، باإلضافة إلى بيئة المؤسسة وإمكاناتها وثقافتها يتضح للباحثة أن القرا

 التنظيمية، ولتقليل تأثير تلك العوامل البد من اتباع األساليب واالستراتيجيات الحديثة لتحقيق قرارات ذات فعالية.

 سمات وخصائص صنع القرار التربوي:

إن دراسة سمات عملية صنع واتخاذ القرارات يفيدنا في التعرف على طبيعة تلك العملية وأهميتها، ومن تلك السمات  

(، 2011( والحبسية )2007) والخصائص التي تنفرد بها القرارات التربوية كما وردت في كل من: الصيرفي

بالسمات الشخصية، والعوامل االجتماعية، كما أنها عملية تمتد في قابلة للترشيد، وتتأثر  إلى أنها عملية: )2017(والغاوية

الماضي والمستقبل، وتقوم على العمل الجماعي، باإلضافة إلى انها تتصف بالعمومية والشمول، وهي عملية مقيدة، ومعقدة، 

 وصعبة، وتتسم بالبطء أحياناً.

عمليات تتأثر بعدة عوامل قد تتطلب إجراءات بسيطة توصلت الباحثة مما تم عرضه عن خصائص القرار أنها عبارة عن 

او تتطور إلى إجراءات معقدة وفقا لطبيعة المشكلة ومعطياتها، كما أنها تتميز بالشمولية وإمكانية تعميمها على بيئات متنوعة 

واالستفادة منها في اتخاذ شبيهة لها، كما أنها ال يمكن فصلها عن القرارات السبقة إذ البد من الرجوع إلى القرارات السابقة 

 قرارات ال تتعارض معها. 

 مفهوم صنع القرار  

( حصيلة تفاعل أعضاء المجموعة، أو التنظيم، مع بعضهم البعض، حيث إن 2010يعدّ القرار وفقا لتعريف رشوان )   

يَّة قد صدر من قبل فرد عمليّة صنع القرار تتطلب جهدً ا مشترًكا ألكثر من فرد، حتى لو كان القرار في صورته النهائ

( صنع القرار بأنَّه: عبارة عن تحليل، وتقييم لكافَّة المتغيرات، 2015ويعّرف كّل من جمال الدين، والكمالي، وحسان ) .معين

والتي تّضع بمجملها للتدقيق، والتمحيص للوصول إلى حل، أو نتيجة، ووضع هذا الحل في مجال التطبيق العملّي، وحيز 

شير إلى ذلك النظام المتكامل من األنشطة، أو تلك العملّيات الخاصة بتحديد المشكلة، والبدائل، والتقييم واختيار التنفيذ، وي

 البديل المناسب، أي أنَّ ذلك النظام المتبع، أو الخطوات التي يمر بها القائد اإلدارّي ما هي إال صناعة يقوم بها الفرد للقرار.

لقرار بأنه: مجموعة من العمليات التي تبدأ بتحديد المشكلة ومن ثم تجميع المعلومات ( صنع ا2017وتعّرف الغاوية )

 والبحث عن البديل المناسب حتى لحظة اتخاذ القرار بمدارس التعليم األساسي.

واصل ( بأنه: عبارة عن آليّة أو اتباع أسلوب أو استخدام مهارة معينة أو عدة مهارات بغية الت2019كما عّرفه الريامي )

 مع اآلخرين، واستشارتهم لتحديد مشكلة ما أو الوصول إلى حل مشكلة ما.
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وتلخص الباحثة ما تم عرضه عن مفهوم صنع القرار، بإنه يمر بعدة مراحل يبدأ بدراسة المشكلة وتشخيصها وتحديدها 

راسة هذه الحلول والمقترحات بدقة مروراً بالبحث عن الحلول باالستعانة بعدد من المختصين والمعنيين بالموضوع، ثم د

من خالل لجنة على مستوى التنظيم، ثم المفاضلة بينها للوصول إلى اختيار بديل أمثل من بين البدائل التخاذه ليعد قرارا 

ة وتؤكد الباحثة إلى أهمية عملي، رشيداً وفقاً لذلك، ثم تقويمه ومتابعته للتأكد من أنه في المسار الصحيح في مراحله المختلفة

اتخاذ القرار، إذ تعدّ مرحلة هامة من مراحل صنع القرار وكلّما تمكن القائد من اتباع المنهجية العلمية الصحيحة ومشاركة 

 المختصين، كلما كان قادرا على تحقيق القرار الصائب.

 خصائص عملية صنع واتخاذ القرار: -

 ( في أنها: 2011ق )وتتمثل خصائص عملية صنع واتخاذ القرار كما وّضحها عبد الرزا

وظيفة إدارية وعملية تنظيمية، تتكون من عدة خطوات متتابعة، حيث تشمل معظم المؤسسات على اختالف تخصصاتها، 

كما تشمل جميع المناصب اإلدارية في المؤسسات، وتتأثر بالعديد من العوامل منها: العوامل اإلنسانية المنبثقة عن سلوكيات 

اتخاذه، والعوامل البيئية المحيطة بها، وتعتبر عملية اتخاذ القرار، مرحلة متقدمة في العملية األشخاص الذين يقومون ب

اإلدارية، تعتمد على المراحل السابقة لها التخاذ القرار السليم، وتتصف بالواقعية، حيث تقبل بالوصول الى الحد المعقول 

ذ القرار تتطلب تنظيما إداريا وتتأثر بمجموعة من العوامل منها: يتّضح للباحثة أن عملية صنع اتخاو وليس الى الحد األقصى.

 العوامل اإلنسانية والبيئية والفنية.

 نماذج صنع واتخاذ القرار: - 

اطلعت الباحثة على عدة نماذج في صنع القرار، حيث أفرزت دراسات الباحثين عن وجود العديد من النماذج حول متغير 

، حيث اعتمد الباحث في بناء هذا ( Canon Bowers,1996"كانون باورز" ) ثة نموذجصنع القرار، وقد تبنت الباح

التي قدّمت إطارا نظريا التخاذ القرارات اإلدارية، واعتبرت القرار اإلداري محور العملية  النموذج على النظرية السلوكية،

اإلدارية وأساسها، حيث ركزت على دراسة السلوك اإلنساني كفرد وجماعات في المؤسسة، كما أضافت مفاهيم جديدة في 

وقد تّكون نموذج كانون باورز  حوافز على العاملين.اإلدارة مثل: التعاون، ومصلحة الجماعة، والتنظيم غير الرسمي، وأثر ال

من ثالثة أبعاد لصنع القرار هي: "السياق، والمهمة، والموضوع"، كما تكونت هذه األبعاد من مجموعة من األبعاد الفرعية 

 كاآلتي: 

 التنظيم الذاتي، والمعرفة، والمشاعر(.السياق( : 

 ل(.: )الضغوطات االجتماعية، وضغوطات العمالمهمة 

 .)الموضوع: )عدم اليقين، الوقت/ الضغوطات المالية، المعلومات واألهداف، نتائج القرار 
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 تمثلت في اآلتي: مبررات تبنّي الباحثة لهذا النموذج لقياس صنع القرار

 ب اآلتية:اعتمدت الباحثة نموذج كانون باورز في صنع القرار، كنموذج مفاهيمي ونظري تدعم به دراستها لألسبا

اشتمال النموذج على أهم العناصر الالزمة لنجاح القائد في عملية صنع واتخاذ قرارات فعّالة، حيث إن القرارات الفعّالة 

اعتمدت العديد من الدراسات على ، فقد ةتتطلب توفر أنماط قيادية قادرة على إدارة عملية صنع القرار في المؤسسات التعليمي

أثبت النموذج كفاءته، الحتوائه مجموعة (، كما Oliver& Closas, 2009ر وكلوساس") هذا النموذج مثل: دراسة " أوليف

 من المهارات األساسية والتي لها دور فاعل في صنع قرارات فاعلة. 

، اعتمد كانون باورز في بناء نموذجه على النموذج السلوكي في القيادة لفهم االختالفات في سلوكيات القائد الفعّال وغير الفعّال

حيث ركز النموذج على نظرية دراسة السلوك اإلنساني كفرد وجماعات، وأضاف مفاهيم جديدة في اإلدارة مثل التعاون، 

وتؤكد الباحثة على اختيار هذا النموذج العتباره ، ومصلحة الجماعة، والتنظيم غير الرسمي، وأثر الحوافز على الموظفين

 ادية المختلفة.من النماذج المناسبة لدراسة األنماط القي

 :أهمية صنع واتخاذ القرار 

إن صنع القرار عملية متداخلة في جميع وظائف اإلدارة ونشاطاتها، فعندما تمارس اإلدارة العليا وظيفة التخطيط فإنها تصنع 

قرارات معينة في كل مرحلة من مراحل الخطة وعندما تضع اإلدارة التنظيم المالئم لمهامها المختلفة وأنشطتها المتعددة، 

لتنظيمي ونوعه وحجمه وأسس تقسيم اإلدارات واألقسام، وعندما يتخذ المدير في اإلدارة فإنها تتخذ قرارات بشأن الهيكل ا

العليا وظيفته القيادية فإنه يتخذ مجموعة من القرارات سواء عند توجيه مرؤوسيه وتنسيق جهودهم أو استثارة دوافعهم 

الرقابة فإنها أيضا تتخذ قرارات بشأن تحديد وتحفيزهم على األداء الجيد أو حل مشكالتهم، وعندما تؤدي اإلدارة وظيفة 

المعايير المالئمة لقياس نتائج األعمال، والتعديالت التي سوف تجريها على الخطة، والعمل على تصحيح األخطاء إن وجدت، 

 (.2014)العازمي، وهكذا تجري عملية اتخاذ القرارات في دورة مستمرة مع استمرار العملية اإلدارية نفسها 

الكثير من مختصي اإلدارة والفكر اإلداري على أنه من الضروري إشراك المرؤوسين والمواقع التنفيذية في صنع  ويتفق

)علي وآخرون، القرارات التي تؤثر فيهم، أو في أعمالهم؛ وذلك ضماناً لوضوح الرؤية وتبادل الرأي قبل أن تتخذ القرارات 

دة أفراد المؤسسة، في عملية صنع القرارات، يضمن تعاونهم االختياري . وتؤكد الباحثة بأن إشراك المدير والقا(2019

وانتمائهم والتزامهم بتنفيذها، كما أنه يحقق ديمقراطية اإلدارة، فالمشاركة تساعد على قبول القرارات من قبل العاملين 

 بالمؤسسة، كونهم ساهموا في صناعتها واتخاذها، وتفهموا ظروفها وأسباب إصدارها.

 ب صنع واتخاذ القرارأسالي 

تتعدد األساليب والطرق المستخدمة في صنع واتخاذ القرارات داخل المنظمة، وبالرجوع إلى األدبيات تم تحديد عدد من 

 ( تتمثل في اآلتي:2020(، وهدى )2019الطرق واألساليب التي أشار إليها عدد من الباحثين مثل: الريامي )

 .التحميل الحّدي، والمباريات، والجماعي، ودراسة الحاالتو الوصفي، والكمي، والفردي،
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وتوّضح الباحثة تنوع األساليب في صنع واتخاذ القرارات، ويعتمد اختيار األسلوب وفقا لعدة عوامل، منها: طبيعة المشكلة 

ي تسععاعده على صععنع واتخاذ واألنماط القيادية وتوّجهات المؤسععسععة، والبد للقائد أن يتمتع بمجموعة من المهارات القيادية الت

 قرارات فعّالة.

 مراحل صنع واتخاذ القرار  

يرى علماء اإلدارة أن عملية صناعة القرار تمر بمراحل وخطوات متعددة، البد لمتخذ القرار مراعاتها، وهناك شبه إجماع 

د عليها العديد من الباحثين بين مختصي اإلدارة حول هذه المراحل والخطوات التي تمر بها عملية صناعة القرار، كما أك

  تتمثل تلك المراحل في:(. 2016)فتيحة، (، و2020(، وهدى )2019(، وعلي وآخرون )2019الريامي ) أمثال:

اختيار ، وتحديد البدائل المتاحة وتقويمها، وجمع البيانات وتحليلها )تحليل المشكلة(، وتحديد المشكلة )تشخيص المشكلة(

 متابعة تنفيذ القرار وتقويمه.، واتخاذ القرار )اختيار البديل أو الحل المالئم(، والمشكلةالبديل المناسب لحل 

وترى الباحثة أهمية اتباع المنهجية العلمية، للوقوف على األسباب الحقيقية التي نتجت عنها تلك المشكلة، حتى يتمكنوا من 

مع أهمية أن يجمع القائد بيانات ومعلومات كافية عن المشكلة، ، الوصول إلى الحلول الصائبة واتخاذ قرارات منطقيّة فعّالة

ليتمّكن من تشخيصها تشخيصا واقعيّا، واالسترشاد للحلول المبدئية، واالستعانة بالمختصين والمعنيين بالمشكلة ليساهموا في 

 تحديد البدائل األقرب لحل المشكلة، كونهم يتعاملوا مع المعطيات بشكل مباشر.

ثة أن القائد البد أن يكون فطنا في اختيار البديل المناسب، حيث لكل بديل محاسنه ومساوئه، وعلى القائد أن يحدد وترى الباح

إيجابيات وسلبيات كل بديل، ليتمكن من الوصول إلى الحل األمثل، وترتبط عملية اختيار البديل المناسب بمجموعة من 

ع اإلمكانات المادية، وتأثيره على األفراد المعنيين بالقرار، والجدير بالذكر العوامل مثل: تحقيق الهدف المنشود، ومناسبته م

أن عملية صنع القرار ال تتوقف عند مرحلة اتخاذه العتباره أفضل البدائل، بل البد من متابعة تنفيذه وتقييمه واالستفادة من 

 ره.جوانب الضعف والتحديات التي تواجهه، واالستفادة منها في تحسينه وتطوي

 :معيقات اتخاذ القرار  

من أهم المعوقات أو التحديات التي تعترض أي قرار، هو عدم وجود قرار يرضي الجميع بشكل كامل، ولكنه يمثل أفضل 

عدم إدراك المشكلة وتحديدها بدقة، وضعف : الحلول ضمن الظروف والمؤثرات الراهنة، ويمكن إجمال هذه العوائق في

القدرة على تحديد األهداف التي يمكن أن تتحقق باتخاذ القرار، ومزايا وعيوب البيئة التي تعمل فيها المؤسسة البديل المتوقع، 

 (2016)فتيحة، وشخصية متخذ القرار، ونقص المعلومات والخوف من اتخاذ القرارات. 

 نع القرار: دور اإلدارة الوسطى في ص -

يقع على عاتق القيادات الوسطى من مديري اإلدارات واألقسام، ومن في حكمهم من المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات    

التربوية واجبات أساسية في اإلعداد لبناء االستراتيجيات وتصميم الخطط االستراتيجية وتنفيذها، والمشاركة في صنع 

 ً (، إذ تسعى المجتمعات الحديثة إلى مالحقة 2012للصالحيات الممنوحة لهم )الفقي،  القرار في جميع مراحله ووفقا
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التطورات والتغيرات الحادثة في شتى المجاالت المعرفية ،ومنها اإلدارة التربوية، وما يتصل بسلوكيات القادة، وُممارسات 

كوير تلك اإلدارة البد من مراعاة التالي األداء للقيادات الوسطى، وبصفة خاصة في المؤسسات التربوية،  ومن أجل ت

 (:2015الرشيدي، (

حيث ترى الباحثة أن اإلدارة الوسععععععطى تعد أهم المسععععععتويات اإلدارية التي يجب أن تعطى األهمية الكبيرة من قبل 

المؤسسات خاصة عندما يتم وضع الخطط واألهداف االستراتيجية باعتبارها همزة الوصل بين اإلدارة العليا واإلدارة 

ها ألهميتها البالغة في تحقيق األهداف والخطط والرؤى للمؤسسات الدنيا، لذا قامت الباحثة باختيار هذه الفئة دون غير

 التربوية التي تعد من أهم المؤسسات التي تواجه التغيير والتطوير بحكم األهداف التي وجدت من أجلها أو أسست لها. 

  :أساليب المشاركة في صنع القرار 

النظام التعليمي ،ففي الدول المتقدمة تحديداً يتم تفعيل تلك  تعتبر المشاركة في صنع القرار التربوي من أهم عوامل نجاح  

المشاركة بشكل كبير، وأن ذلك األمر يؤدي إلى فعالية القرار وسرعة تنفيذه، أما في األنظمة التعليمية العربية فإن المشاركة 

ركة في صنع القرار التربوي، في صنع القرار التربوي الزالت ضعيفة، إذ تعاني اإلدارات الوسطى من التهميش في المشا

ويفاجأ مديرو اإلدارات ورؤساء األقسام بالقرار من القيادات العليا، وهذا ما يؤدي إلى ضعف فعالية تنفيذه، وتنقسم أساليب 

 (: 2020(، وهدى)2016المشاركة في اتخاذ القرارات اإلدارية إلى قسمين كما حددها كل من: القرالة )

) Suggestionومن تلك األساليب أهمها:نظام االقتراحات ) (:Normal Techniques) يةأوال: األساليب التقليد

programs( واالجتماعات ،Meetingsواللجان ،) (Committees)والمجالس ،Boards) والمقابلة الشخصية ،)

((Personal meeting( واالتصال الهاتفي ،(Phone Communication والمذكرات ،Memos) .) 

هناك أساليب حديثة يستطيع فيها المرؤوسين أن يشاركوا من  (:Modern Techniques) األساليب الحديثةثانيا: 

 Philipsأسلوب فيلبس، وBrain Storming)) خاللها في صنع القرارات اإلدارية منها: أسلوب العصف الذهني

Technique))و ،( أسلوب دلفيDelphi Technique)أسلوب التجميع اإلحصائي ، و((Statistical 

Aggregation Techniqueأسلوب الجماعات اإلسمية، و) Nominal Group Technique :) 

بحوث العمليات، نظم المعلومات، أسلوب شجرة (وفي ضوء ما سبق يتضح للباحثة أن هناك من بين األساليب ما هو كمي 

العصف الذهني، (وفة القرار(، وبين ما هو نوعي القرار، نظريات المباريات، البرمجة الخطية، نظرية االحتماالت، مصف

طريقة الرنجي اليابانية، أسلوب التفويض، أسلوب الجماعة االسمية، طريقة فيلبس ،أسلوب دلفي(، ولكل من هذه األساليب 

األفراد ُميزات تميزها عن بعضها البعض سواء من حيث السرعة والدقة في اتخاذ القرارات وتجنب التأثيرات السلبية لسلوك 

ً لمعطيات كل مشكلة على حده  متخذي القرار، ويتوجب على القادة التربويين أن يحسنوا اختيار األسلوب المناسب وفقا

 واالمكانات المادية والبشرية المتاحة في كل مؤسسة. 
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  :صنع القرار التربوي في المؤسسات التربوية 

تمثل عملية صنع القرار التربوي جوهر عمل اإلدارة في المؤسسات التربوية؛ ألنها نقطة التقاء لجميع اإلجراءات واألنشطة      

والسلوكيات التي تقوم بها اإلدارات، ومن أهم الكفايات الالزمة لمديري اإلدارات القدرة على اتخاذ القرار المالئم مع الترشيد 

 ال المستخدم في عملية اتخاذ القرار، ومشاركة المرؤوسين في صنع ذلك القرار. في الوقت والجهد والم

وتتأثر عملية صنع واتخاذ القرار التربوي الفعّال بالكثير من المؤثرات السلبية داخل بيئة العمل، وهذا يتطلب ضرورة البحث 

عملية صعععععنع واتخاذ القرار التربوي عملية معقدة ال عن المؤثرات السعععععلبية التي تؤثر في اتخاذ القرار التربوي الفعال؛ ألن 

شخصية الفرد  سلبية تحد من جودتها، كما يعتبر التعليم نظاماً اجتماعيا يهدف إلى تنمية  شئ من فراغ، وإنما تتأثر بعوامل  تن

شباع حاجاته ومتطلباته، ومواجهة مشكالته وإتاحة الفرص له للنمو  وتحقيق االستقرار النفسي واالجتماعي له ويسعى إلى إ

 (.2005المتكامل حسبما تسمح له قدراته، واستعداداته، وميوله، ورغباته، وإمكاناته المتاحة )بركات ،

وترى الباحثة أن جوهر صعععنع القرار في المؤسعععسعععات التربوية يختلف جملة وتفصعععيالً عن باقي المؤسعععسعععات األخرى بحكم  

دد الكبير من المسععتهدفين بهذه القرارات، والنطاق الجغرافي الواسععع ممن الشععريحة المسععتهدفة من القرار سععواء من حيث الع

يشععملهم هذا القرار فعلى سععبيل التوضععيح فإن صععنع القرار يشععمل نطاق مركزي )ديوان عام وزارة التربية والتعليم(، ونطاق 

 المركزي يضم في طياته إحدى عشر محافظة تعليمية. 

  :أهمية صنع القرار التربوي 

خاذ ي      ية اإلدارية، إذ أن ات ية، فهي محور العمل لدى اإلدارة التربو ية  هام الرئيسعععععع خاذ القرارات من أهم الم عتبر ات

القرارات عملية متداخلة في جميع وظائف اإلدارة وأنشععععععطتها فعندما تمارس اإلدارة وظيفة التخطيط، فإنها تتخذ قرارات 

(. كذلك عندما تضععععععع اإلدارة التنظيم المالئم لمهامها 2008، معينة في كل مرحلة من مراحل وضععععععع الخطة )العجمي

المختلفة وأنشععطتها المتعددة، فإنها تتخذ قرارات بشععأن الهيكل التنظيمي ونوعه وحجمه وأسععس تقسععيم اإلدارات واألقسععام، 

يتخذ مجموعة من  ونطاق اإلشعععراف المناسعععب والمسعععؤولية واالتصعععال، كما أنها عندما يتخذ المدير وظيفته القيادية، فإنه

القرارات سعععععواء عند توجيه مرؤوسعععععيه وتنسعععععيق مجهوداتهم أو اسعععععتشعععععارة دوافعهم وتحفيزهم على األداء الجيد أو حل 

ا تتخذ قرارات بشععععععأن تحديد المعايير المالئمة لقياس نتائج  مشععععععكالتهم، وعندما تؤدي اإلدارة وظيفة الرقابة، فإنها أيضععععععً

ية صععععععنع الق فإن عمل لذا  ياً األعمال،  فدا حقيق لدول والمجتمعات، إذ يعد ذلك را قدم ل رار التربوي ينعكس على مقدار الت

للمجتمعات من خالل النهوض بها؛ ألنها تعتبر محوراً أسعععاسعععيا لنجاح العمل المؤسعععسعععي ومدى تحقيقها للرؤى واألهداف، 

 (.2013دارية نفسها )العميان، وهكذا تجري عملية صنع واتخاذ القرارات في دورة مستمرة مع استمرار العملية اإل

وترى الباحثة أن عملية صعنع القرار تعد من أهم األعمال اإلدارية التي تقوم بها القيادات في المؤسعسعات التربوية، فهي  

صععععلب عمل اإلدارة، وأحد أهم الوظائف التي تقوم بها على اعتبار أن العمل اإلداري ما هو إال سععععلسععععلة من القرارات 

ها ومجاالتها وأن النجاح للمؤسععععسععععة واسععععتمرارها يعتمد بالدرجة األولى على كفاءة القرار وكفاءة متخذي بجميع أنواع
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القرارات، فعندما تمارس اإلدارة وظيفة من الوظائف )التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، التقييم والمتابعة( فإنها بذلك 

 تتخذ قرارات معينة. 

  :متطلبات القرار التربوي 

خذ القائد اإلداري القرار لحل مشكلة معينة في حال توافر مجموعة من المتطلبات كما أشار إليها كل من )المحرج، يت

وجود حاجة في التنظيم بإحداث التغيير لمعالجة المسائل والمشكالت اإلدارية  ( وهي:2008( و)الصيرفي،2018

تعريف المشكلة التي تتطلب إحداث التغيير، باإلضافة  القائمة، وتحديد درجة التغيير المطلوب إحداثها، مع ضرورة

إلى وجود أكثر من بديل واختيار البديل األفضل من بينها. إلى جانب ذلك يجب مراعاة اإلمكانيات الداخلية للمؤسسة، 

ً من السلطات العليا، والقرارات ال تي والظروف الخارجية المحيطة بها، وطبيعة ونوعية القرارات الصادرة مسبقا

صدرت من المؤسسة سابقاً، كما يجب تحديد األهداف وتوفير نظام دقيق لتبادل الخبرات والمعلومات، وإجراء عمليات 

 الرقابة والمتابعة والتقييم الدائم. 

ومن المتطلبات أيضا الكفاءة في صنع واتخاذ القرار، وعلى اإلدارة بالمؤسسات تدريب العاملين على صنع القرار 

يفية المشاركة مع القيادات العليا في اتخاذه، وهذا يستدعي تحديد معايير اختيار وتعيين مديري اإلدارات التربوي، وك

بالمؤسسات، واألخذ في االعتبار بمدى تقديرهم ألهمية المشاركة في صنع القرار، مع إخضاعهم لبعض الدورات 

 التدريبية لتنمية مهاراتهم في صنع القرار التربوي. 

حثعععة أن معععن أسعععس نجعععاح هعععذه القعععرارات، تعععوافر االمكانعععات الماديعععة والبشعععرية عنعععد صعععنع القعععرارات وتعععرى البا 

التربويععة، كمععا أن ذلععك قععد يجنبهععا العشععوائية فععي اتخععاذ القععرارات التععي غالبععاً مععا تقععود إلععى خلععل المنظومععة بأكملهععا 

ع القطاععععات فعععي معظعععم دول فهعععي تخعععدم شعععريحة كبيعععرة معععن المجتمعععع نظعععرا ألن التربيعععة والتعلعععيم تععععدّ معععن أوسععع

الععععالم، لعععذا يجعععب علعععى وزارة التربيعععة والتعلعععيم فعععي سعععلطنة عمعععان، توسعععيع دائعععرة المشعععاركة فعععي صعععنع القعععرارات 

التربويععععة فععععي جميععععع مجععععاالت القرار)المنععععاهج، اإلشععععراف، التقععععويم، التععععدريب، التأهيععععل، شععععؤون المععععوظفين(؛ 

يع المؤسسععععات السععععمو برسععععالتها وتحقيععععق أهععععدافها ألهميععععة ذلععععك األمععععر فععععي تحديععععد مختلععععف المسععععارات لتسععععتط

والرقععععي بمسععععتواها، وأن تكععععون فععععي مصععععاف المؤسسععععات المتقدمععععة مععععن حيععععث جععععودة الخععععدمات المقدمععععة وتععععوفّر 

 البيئة الداعمة لتحسين األداء واإلنجاز.

  :أهداف عملية صنع القرا ر التربوي 

تهعععدف عمليعععة صعععنع القعععرار إلعععى جععععل القعععرارات أكثعععر عقالنيعععة وحكمعععة، معععع تجنعععب نوععععا معععن األفكعععار غيعععر   

العقالنيععة والمخععاوف والمشعععاعر السععلبية التعععي تععؤثر علعععى جععودة القععرارات، وتجنعععب التلقائيععة فعععي صععنع القعععرارات 

جعععادة الصعععواب، وتحقيعععق  وتعععرى الباحثعععة بعععأن هعععذه األهعععداف كفيلعععة بإرشعععاد المسعععؤولين إلعععى، (2014)الصعععافي،

 األهداف المنشودة لتنمية المؤسسة واستمراريتها، وتحقيق التنافسية العالمية من خاللها. 
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  :عناصر القرار التربوي 

( إلى أن القرار اإلداري يتكون من العناصر تتمثل في: القرارات البديلة والمتمثلة بمجموعة 2008أشار الصيرفي )

حلوالً بديلة للمشكلة المطروحة، وحاالت الطبيعة والمتمثلة بالظروف المحتملة الوقوع، والتي تؤثر البدائل التي تشكل 

على البدائل المتاحة والنتائج والمتمثلة بالعوائد المترتبة على كل بديل متاح والتي تتحقق في ظل حالة الطبيعة، ومتخذ 

أن هناك مجموعة من العناصر األساسية لعملية اتخاذ القرار ( إلى 2007بينما أشار حسين ) القرار )القائد اإلداري(.

 (Choice(، واالختيار )Alternatives(، والبدائل )Goalsوهي: األهداف )

وبناًء على ما سبق، تستنتج الباحثة أن عناصر القرار التربوي تتمثل في: وجود مشكلة تستدعي اتخاذ قرار نحوها، 

قرار( يلعب دوراً بارزا، وقد يتأثر بالهيكل التنظيمي السائد في المؤسسة واألنظمة كما أن المناخ التنظيمي )بيئة ال

والقوانين المعمول بها في المؤسسة، كما يجب أن ندرك أن جميع األعمال القائمة كانت عبارة عن أهداف وضعتها 

أهداف، كما يتطلب القرار المؤسسة من خالل قادتها ترغب في تحقيقها، فالقرار قد يتخذ لتحقيق هدف أو مجموعة 

توفر مجموعة بدائل تكونت نتيجة عصف ذهني أو تحليل منطقي لمجريات المشكلة، كما أن صانع القرار يعد من أهم 

العناصر في صنع القرار باعتباره مسؤول مسؤولية تامة عن تحقيق أهداف وسياسات المؤسسة التي يشرف عليها 

 باعتباره أحد قادتها. 

 ات التربوية: أنواع القرار 

 ( أن للقرار أركان أساسية تتمثل في: 2007يرى حسين ) 

توفّر العديد من البدائل المتاحة تجاه موقف معين، بحيث ال يقل عدد البدائل في الموقف الواحد عن بديلين، ليقوم من خاللها 

البدائل التي تم اقتراحها من بين البدائل الفرد أو المؤسسة باختيار إحداها للتنفيذ، وعلى الفرد أو المؤسسة اختيار إحدى 

(، القرار Feasible Decisionالمتاحة لمواجهة مشكلة ما.  وقد صنّف القرار إلى عدة أنواع كاآلتي: القرار الممكن )

 (.Optimal Decision(، القرار األمثل )Best Decisionاألفضل )

القرار باحتمال حدوث حاالت الطبيعة المختلفة لموقف القرار أو وهناك تقسيم آخر للقرار من زاوية درجة معرفة متخذ 

القرار في والقرار في حال المخاطرة، و(: القرار في حال التأكد، 2015متطلب القرار، وذلك كما يلي وصفه )البارودي ،

 القرار في حالة المنافسة.وحال عدم التأكد، 

اذ القرار، إذ يعتبر أسعععاس عملية صعععنع القرار من خالل اسعععتخدام وهناك تقسعععيم آخر يعتمد على مسعععتوى االجتهاد في اتخ

هاد  جة إلى االجت حا لت المعلومات زادت ال ما ق مد على الموهبة، وكل ها تعت الرأي وهي مهارة ال يمكن تعليمها ألحد ألن

س يمكن تقسععععععيم بالرأي الذي يحتاج إلى خبرة كبيرة وعوامل أخرى قد تكون مجهولة في أحيانا كثيرة، وعلى هذا األسععععععا

 (: القرارات المبرمجة، والقرارات غير المبرمجة.2014القرارات إلى نوعين أساسين هما)الصيرفي،
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(، هي: 2008باإلضافة إلى ما تم ذكره من تصنيفات تصنيف آخر للقرار حسب مناسبة اتخاذه إلى ثالثة أنواع )العجمي ،

والقرارات االبتكارية، قرارات تتخذ في ضععوء المعلومات الجديدة، وقرارات القرارات الوسععطية، والقرارات االسععتئنافية، 

 مبنية على القدرة العلمية والمعرفية.

التصنيف على أساس المستوى اإلداري وتشمل ثالث  كاآلتي: ( فقد صنفت القرارات إلى عدة تصنيفات2020أما هدى )

التصنيف وفقا لمدى توفر المعلومات وبيئة ، ووالقرارات التشغيلية(أنواع )القرارات االستراتيجية، والقرارات التكتيكية، 

القرار، وتشمل ثالث أنواع أيضا )قرارات في حالة عدم التأكد الكامل، وقرارات في حالة مخاطرة، قرارات في حالة عدم 

 سية، وقرارات اجتماعية(.التصنيف وفقا لمجال اهتمامها، ويتضمن ثالث أنواع )قرارات اقتصادية، وقرارات سيا، والتأكد(

وبناء على ماورد ذكره حول تصنيفات القرارات، ترى الباحثة أنه مهما تعددت أنواع القرارات إال أنه يجب اتباع الطرائق 

واالستراتيجيات الصحيحة المبنية على أساس علمي ومنطقي في صنع القرار، التخاذ قرارات فعّالة تنعكس نتائجها إيجابا 

 التربوية. على المؤسسات

 

  :مستويات القرارات اإلدارية في المؤسسات التربوية 

 Strategic(:القرارات االسععتراتيجية )2008 هناك مسععتويات للقرارات اإلدارية من خالل التصععنيف التالي )العجمي،

Decisions( والقرارات التنظيميععة واإلداريععة ،)Tactical Decisions ،والقرارات (، وقرارات تتصععععععف بععالتكرار

وترى الباحثة أن مستويات القرارات تختلف باختالف المؤسسات، وما يعنينا ، (Operational Decisions) التشغيلية

مستويات القرارات التربوية حيث أنه غالباً ما ينقسم إلى ثالثة مستويات تتمثل في المستوى األول )اإلدارة العليا( والتي 

ناء السعععياسعععات والخطط، والمسعععتوى الثاني )اإلدارة الوسعععطى( والتي تعنى بالقرارات تعد أحد الركائز األسعععاسعععية في ب

 التكتيكية، والمستوى الثالث )اإلدارة الدنيا( أو التنفيذية وعليه يقع العمل على تنفيذ األهداف والخطط. 

 

 الدراسات السابقة:

" واقع مهارات االتصال الفعال لدى مديري المدارس في لواء والتي جاءت بعنوان(، 2016الحمد، والعبادي ) هدفت دراسة

إلى التعّرف على درجة ممارسة مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية في األردن االغوار الشمالية في األردن"، 

( فقرة 47لفة من )لمهارات االتصال الفعّال، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق ذلك تم تطوير أداة مؤ

موزعة على ثالثة مجاالت هي: عالقة المدير مع المعلمين، عالقته مع الطلبة، عالقته مع المجتمع المحلي، وتكونت عينة 

( مديراً 66م، وعددهم )2013/2014الدراسة من جميع مديري المدارس في لواء االغوار الشمالية في األردن للعام الدراسي 

راسة إلى أن درجة ممارسة المديرين لمهارات االتصال الفعال حسب تقديراتهم ولكل المجاالت كانت ومديرة، وقد خلصت الد

( بين المتوسطات الحسابية لتقديرات 0.05)كبيرة(، كما خلصت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

مديرين من ذوي التخصصات العلمية، وعدم وجود المديرين ككل ولكل مجال على حدى تعزى لمتغير التخصص، ولصالح ال

 فروق ذات داللة إحصائية عند نفس مستوى الداللة تعزى لمتغيري جنس المدير و المرحلة التعليمية للمدرسة.
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العالقة بين مهارات االتصال وااللتزام التنظيمي  بعنوان:( (Matin& others,2010"ماتن وآخرون"  أما دراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مهارات االتصال التي تعزز االلتزام إيران(، -)دراسة حالة: جهاد كيشافارزي وجامعة قم

مهارات  التنظيمي، وتم استخدام المنهج الوصفي، حيث تم اعتماد النموذج الذي قدمه روبنز وهانساكر وألين وماير، لقياس

االتصال بين األشخاص وااللتزام التنظيمي على التوالي، باستخدام أداة االستبيان، حيث شمل المجتمع اإلحصائي مؤسسات 

عامة في مدينة قم تم اختيار منظمتين من بينها بشكل عشوائي، وتم أخذ العينات عشوائيا في كال المنظمتين، وتم الحصول 

على بنود االستبيان، وقد أظهرت نتائج البحث أنه من بين المهارات الموجودة في النموذج، من استجابات األفراد  106على  

 فإن مهارة بناء الفريق لها عالقة كبيرة بااللتزام التنظيمي.

والتي هدفت  "أثر االتصاااالت اإلدارية في تحقيق فاعلية القرارات اإلدارية"، بعنوان(: 2010العنزي ) دراسععةكما جاءت  

ّرف دور االتصععععععاالت اإلدارية في تحقيق قرارات إدارية فاعلة في وزارة العدل الكويتية، ولمعرفة مسععععععتوى فاعلية إلى تع

االتصععععاالت اإلدارية المسععععتخدمة وأثرها في تحديد خصععععائص المعلومات الناتجة عنها في تحقيق فاعلية القرارات اإلدارية 

يث تكون مجتمع الدراسععة من جميع العاملين اإلداريين في وزارة العدل ح ،وذلك باعتماد المنهج التجريبي لدراسععة المشععكلة

موظفا وموظفة، ولتحقيق أغراض الدراسععة وجمع البيانات من مجتمع الدراسععة، قام  163)في دولة الكويت والبالغ عددهم) 

: أنماط االتصعععععاالت فقرة، موزعة على خمسعععععة مجاالت هي )35الباحث بتطوير أداة )اسعععععتبانة االتصعععععاالت( المكّونة من)

اإلدارية) الهابطة، الصععاعدة، االتصععاالت األفقية(، وسععائل االتصععاالت اإلدارية ) المكتوبة، الشععفهية، اإللكترونية( مهارات 

التوقيت المناسب، والدقة، والشمولية،  (الكتابة والتحدث والقراءة واإلنصات(، وخصائص المعلومات (االتصاالت اإلدارية 

لة الحصعععول عليها(، وخصعععائص القرارات اإلدارية ) توقيت اتخاذ القرار، سعععهولة تنفيذ القرار، قبول والوضعععوح، وسعععهو

ألنمـععاط ووسـععائل ومهـععارات االتـععصاالت  القرار من قبل المعنيين، وقـععد توصـععلت الدراسـععة إلـععى نتـععائج أهمهـععا وجـععود أثر

ت خــصائص تتــسم بالتوقيت المناســب، والدقــة، والشمولية، اإلدارية فـي وزارة العـدل الكويتية فـي توفير معلومـات ذا

والوضــوح، والمرونــة، وســهولة الحــصول عليها. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر لخصائص المعلومات تلـك فـي 

ــصاالت اإلدار ـر فاعلية االت ـ ـي أث ـ ـات ف ـ ـود فروق ـرارات اإلدارية، وتبين وجـ ـات تحقيق فاعلية الق ـي توفير معلومـ ـ ية ف

تحقــق فاعلية القــرارات اإلدارية فــي وزارة العــدل الكويتية تعــزى للنوع، فــي حين أنــه ال يوجــد فروقــات تعــزى 

 للعمــر، والمؤهــل العلمــي، وســنوات الخبــرة للعاملين فــي اإلدارة تتعلــق بفاعلية االتــصاالت.

(: بعنوان" العالقة بين نمط القيادة وأسااالون صااانع القرار في المنظمات Neha,2018وآخرون" ) جاءت دراساااة "نيها

هدفت إلى كشعععععف العالقة بين النمط القيادي وأسعععععلوب صعععععنع القرار لدى مديري المصعععععانع الهندية، وتم تطبيق  الهندية"،

يا والمتوسعععععطة والعليا( من القطاعين العام الدراسعععععة على عينة من المديرين التنفيذيين لمؤسعععععسعععععات التصعععععنيع الهندية )الدن

، وأظهرت ANOVAوالخاص، وتم اعتماد المنهج الوصععععفي، وتم معالجة البيانات باسععععتخدام معامل االرتباط واالنحدار و

أن أن مديرو المصعانع الهنود أكثر عقالنيين وأقل تجنبًا في أنظمة إدارة الوجهات السعياحية الخاصعة بهم، كما تبين  –النتائج 

( عقالنيون ويفوضععون اآلخرين في TSL( أكثر عقالنية، بينما لوحظ أن قادة المعامالت )TFMالقادة ذوو النمط التحويلي)
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( له عالقة بعملية تجنب صعععععنع القرار وتفادي األسعععععاليب Laissez faireصعععععنع القرار، أما أسعععععلوب القيادة الفوضعععععوية )

ين التنفيذيين الهنود الذين يعملون في وظائف قيادية لها عالقة بصعععنع القرارات، التفاعلية، وتعتبر هذه الدراسعععة مفيدة للمدير

كما توفر تفاصععيل عن سععلوكيات صععانعي القرار )المديرين التنفيذيين في المصععانع(، مما يشععير إلى اإليجابيات والسععلبيات 

  .المرتبطة بأنماط معينة من القيادة

( بعنوان: " تأثير أساااليب اتخاذ القرار على التعلم التنظيمي: دراسااة Al shra’ah.A,2015) الشااراه كما سعععت دراسععة

إلى التحقق من تأثير أسععععاليب صععععنع القرار على التعلم التنظيمي في  تجريبية عن شااااركات التصاااانيع العامة في األردن"،

ن من االستبيان لمديرها شركة. استلمت كل شركة نسختي 76استبانة في  152شركات التصنيع األردنية، وتم توزيع إجمالي 

مقابالت للترجمة والتحقق  7، وأجرت الباحثة 119العام ومديرها التنفيذي. تم اسعععتالم وتحليل الردود القابلة لالسعععتخدام من 

من صحة نتائج االستطالع، حيث أشارت النتائج الرئيسية إلى تحسين التعلم التنظيمي من خالل: تسهل أنماط صنع القرار 

كاملية األشععكال األفقية أو الرأسععية للتفاعل بين القادة في المنظمات من خالل عمليات صععنع القرار، صععنع القرار المرنة والت

هو أداة لتدريب قادة المستقبل، وعليه فإن عقلية القادة تعكس العقلية اإلستراتيجية )نهج البقاء والنمو(، كما أوضحت الدراسة 

لية تؤثر بشكل إيجابي على التعلم التنظيمي. ومع ذلك، فإن هذين األسلوبين يبطئان أن أنماط صنع القرار الحاسمة والتسلس

 من تحسين التعلم التنظيمي.

" القيادة وصاانع القرار: دراسااة :بعنوان إلى إجراء دراسععة (Kayode&others,2014كايود وآخرون )وسعععت دراسععة 

والتي هدفت إلى كشععف العالقة بين أسععاليب صععنع القرار  القرار"حول العالقة االنعكاسااية بين أساالون القيادة ونهخ اتخاذ 

والقيادة الجوهرية ببعضععها البعض، ترتبط أسععاليب صععنع القرار بممارسععات القيادة والترتيبات المؤسععسععية، حيث تم اعتماد 

كين حول أنماط القيادة المنهج النوعي في هذه الدراسعععة، وتم اسعععتخدام المقابلة شعععبه الهيكلية السعععتخراج البيانات من المشعععار

واتخاذ القرار، حيث تم مقابلة اثنين من رؤسععاء األقسععام )ذكور( من معهد التعليم بالجامعة اإلسععالمية العالمية الماليزية، وقد 

أظهرت النتائج بأن أسععععاليب القيادة وصععععنع القرار على الرغم من أنها مبهمة من الناحية النظرية، إلى أنها مرتبطة بشععععكل 

ثناء الممارسة الفعلية، كما أن نمط القيادة والقرار األكثر تفضيالً هو نمط القيادة الديمقراطية/التشاركية وأسلوب اتخاذ كبير أ

القرار االسععتشععاري مما يؤكد على أن هذه العالقة المثالية إلى حد ما سععاهمت بشععكل كبير في إيجابية العالقة بين القائد وأداء 

 الموظف.

"واقع االتصااال اإلداري لدى مديري مدارس التعليم األساااسااي وعالقته بالمشاااركة ( بعنوان 2019)سعععت دراسععة الريامي

"، إلى اسععتكشععاف واقع االتصععال اإلداري لدى في اتخاذ القرار من وجهة نظر المعلمين في محافظة مسااقط بساالطنة عمان

من وجهة نظر المعلمين في سعععلطنة عمان،  مديري مدارس التعليم األسعععاسعععي وعالقته بمسعععتوى المشعععاركة في اتخاذ القرار

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي، وتم استخدام االستبانة في جمع البيانات وتم تطبيقها على عينة مكونة من 

سة لمجموعة من النتائج أهمها400) صال أّن واقع ا :( معلما ومعلمة تم اختيارها بالطريقة العشوائية، وقد توصلت الدرا الت

اإلداري لدى مديري مدارس التعليم األسععععاسععععي وعالقته بمسععععتوى المشععععاركة في اتخاذ القرار من وجهة نظر المعلمين في 

سلطنة عمان جاء بدرجة ممارسة عالية، كما أن مشاركتهم في صنع القرار جاءت أيضا بدرجة عالية، كما أن قيم معامالت 
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لمشعاركة في اتخاذ القرار جاءت طردية تامة وموجبة، وقد أوصعت الدراسعة إلى االرتباط بين ممارسعة االتصعال اإلداري وا

تعزيز مهارات االتصععععععال وكذلك مهارات المشععععععاركة في اتخاذ القرار لدى مديري المدارس بالتعاون مع مركز التدريب 

داري وتدريب اإلداريين على بوزارة التربية والتعليم ، واالسععععتفادة من التقنيات الحديثة في ممارسععععة مهارات االتصععععال اإل

 الممارسات اإلدارية التي تؤهلهم في صنع القرار.

 تعقيب عام على الدراسات السابقة: 

في ضوء ما تم استعراضه من دراسات سابقة تبين للباحثة أن موضوعات الدراسة من مهارات االتصال القيادي، وصنع 

عن بقية الدراسات السابقة، وانفراد هذا البحث لبحث الحالي لتفاق واالختالف القرار قد لقيت اهتماماً واسعاً، كما تبين أوجه اال

بهدفه المتمثل في الكشف عن أنموذج مهارات االتصال القيادي والثقافة التنظيمية للمؤسسة لدى المدراء العموم بوزارة التربية 

 والتعليم في صنع القرار، ويمكن عرض تلك األوجه من خالل اآلتي: 

  وتتفق بذلك مع دراسعععة  على المنهج الوصعععفي لتحقيق أهداف البحث واالجابة على تسعععاؤالتهاعتمد البحث الحالي

 إيجيمابو (، بينما تبنت دراسعععععتيElayyan Al Shra'ah & Al shra’ah,2015) كل من: إليان، والشعععععراه

(Ejimabo,2015و ،)( كايود وآخرونKayode&others,2014) .المنهج النوعي 

 اسعععتخدامها االسعععتبيان كأداة لقياس متغير صعععنع القرار، مثل دراسعععةفي معظم الدراسعععات ق البحث الحالي مع اتف 

كععايود وآخرون  (، واختلف البحععث الحععالي مع دراسععععععععةElayyan& Al Shra'ah,2015) إليععان، والشععععععراه

(Kayode&others,2014 ،)(وإيجيمابوEjimabo,2015 ).في اعتمادها على أداة المقابلة 

 تناول البحث الحالي صعععنع القرار كمتغير تابع، وتتفق معه دراسعععة كل من: "فيرما ( "وآخرونVerma,2018 :)

سة كل البحث الحالي (: واختلف Helena,2014) ( وهيليناKayode&others,2014كايود وآخرون )و مع درا

 القرار كمتغير مستقل.( في تناول صنع Ejimabo,2015(، وإيجيمابو)Al shra’ah.A,2015) الشراهمن: 

 استهدف البحث الحالي مدراء الدوائر ونوابهم في وزارة التربية والتعليم، ويتفق في ذلك مع دراسة كل من: "نيها 

( التي Ejimabo,2015وإيجيمابو) (، ودراسعععععةAl shra’ah.A,2015) (، الشعععععراهNeha,2018وآخرون" )

 والعليا( في الشركات الخاصة.استهدفت المديرين التنفيذيين )القيادات الوسطى 

  تعددت وتنوعت الدراسات ذات العالقة بمهارات االتصال القيادي، وصنع القرار، والعديد منها تناول الكشف عن

(، ودراسة كابور 2016واقع مهارات اتصال القيادات في المؤسسات التعليمية، مثل دراسة الحمد، والعبادي )

 (.2013(، ودراسة عابدين )2014، ودراسة المحيلبي )(2017(، مثل دراسة العنزي )2010)

 ( ودراسععة كابور 2016اعتمد البحث الحالي المنهج الوصععفي التحليلي الكمي، كدراسععة كل من الحمد، والعبادي ،)

 (، بينمعععا اعتمعععد بعضععععععهعععا المنهج النوعي مثعععل دراسعععععععععة دراسععععععتي2017(، ودراسعععععععععة العنزي )2010)

 ( في صنع القرار.Kayode&others,2014ود وآخرون" )و"كاي، (Ejimabo,2015وإيجيمابو)
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  اسعععتخدامها االسعععتبانة كأداة في  (2010( والعنزي )2019دراسعععتي كل من: الريامي )اتفقت الدراسعععة الحالية مع

دراسععععععة " لي وآخرون" وقد اختلفت الدراسععععععة الحالية مع  لقياس متغيري مهارات االتصععععععال وصععععععنع القرار،

(Li.N& others,2017ا ) .لتي اعتمدت على تطبيق االختبارات النفسية كمقياس لدراسة متغيرات الدراسة 

 .يتفق البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة في إثبات وجود عالقة تأثير بين مهارات االتصال وصنع القرار 

 الشععععععراه تناول البحث الحالي صععععععنع القرار كمتغير تابع واختلفت مع الدراسعععععععة مع دراسعععععععة دراسعععععععة (Al 

shra’ah.A,2015.حيث تناول صنع القرار كمتغير تابع ) 

  :استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في اآلتي:جوانب االستفادة من الدراسات السابقة 

  .)إعداد اإلطار النظري المتعلق بكل محور من محاور الدراسة )مهارات االتصال، الثقافة التنظيمية، صنع القرار 

 اسة المناسب.اختيار منهج الدر 

 .تحديد األداة المناسبة لكل متغير من متغيرات الدراسة، وكذلك تحديد األبعاد الخاصة بكل بعد 

 .تحديد مشكلة الدراسة وصياغة أسئلتها وأهدافها 

  بناء عناصعععععر اإلطار النظري للدراسعععععة الحالية واالهتداء إلى بعض المصعععععادر العربية واالجنبية الهامة والتي تناولت

 الدراسة. موضوع

 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة الحالية 

 .مقارنة بعض النتائج في الدراسات السابقة بنتائج الدراسة الحالية 

 .تحليل وتفسير النتائج التي توصلت لها الدراسة الحالية والمتعلقة بكل متغير من متغيرات الدراسة والعالقة بينها 

 سات السابقة في التوصل لبعض المعلومات واألدوات.االستفادة من مراجع الدرا 

 .تقديم التوصيات والمقترحات 

 

 البحث منهجية

من الموضعععععوعات التي تحتاج إلى دقة وتحديد  يعّد موضعععععوع "أثر مهارات االتصعععععال القيادي على فعاليّة صعععععنع القرار" 

لذا دعت الحاجة إلى تناول هذا  ّية وتقنية،  تأثر هذه المتغيّرات بعدة عوامل تربوية وتنظيمية وإدارية وفن ووضععععععوح، وت

 الموضوع من منظورات عدة لالستفادة القصوى والوصول الى نتائج أفضل. 

ي تسعععى الباحثة إلى تحقيقها، اعتمد البحث على المنهج الوصععفي التحليلي وبناًء على ما سععبق، وطبيعة البحث واألهداف الت

العموم في وزارة التربية والتعليم في سلطنة  مديري" مهارات االتصال القيادي وأثرها على صنع القرار لدى في دراسة 

  عمان".
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 مجتمع البحث

الوسععععععطى بععديوان عععام وزارة التربيععة والتعليم ويتععألف مجتمع البحععث الحععالي من جميع مععديري ونواب دوائر اإلدارات 

وفقا لإلحصعععععائيات الصعععععادرة من دائرة اإلحصعععععاء  (373والمحافظات التعليمية في سعععععلطنة عمان، ويبلغ إجمالي عددهم )

 بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

 عينة البحث 

لالسععععععتجعابعات مكتملعة البحعث الفعليعة وفقعا عينعة قعامعت البعاحثعة بتوزيع االسععععععتبعانعات على جميع مجتمع البحعث، وبلغعت 

( من 138وتم تقسيمها إلى )،من مديري دوائر اإلدارات الوسطى(، 373( من إجمالي المجتمع البالغ عددهم )302البيانات)

المسععععاعدين في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والمحافظات التعليمية في سععععلطنة عمان، المديرين ( من 164المديرين و)

يث تم اختيار العينة في هذا البحث، بما يسمى بالعينة القصدية نظرا لكون الباحثة تنتمي إلى النظام التعليمي ومطلعة على ح

قوانين ومكونات النظام التعليمي في سلطنة عمان، ونظرا لظروف جائحة كورونا، وصعوبة الوصول إلى المستجيبين على 

 إلكترونيا، والتواصل معهم بعدة طرق للتأكد من وصول األدوات واالستجابة عليها.المقياس، قامت الباحثة بتحويل المقياس 

 أدوات البحث

 أوال: االستبانة  

ويعتبر االستبيان من أكثر األدوات المستخدمة في جمع البيانات خاصة في العلوم االجتماعية، والتي تتطلب الحصول على 

، وبالرجوع إلى األدبيات والدراسعععععات السعععععابقة، اعتمدت الباحثة (2000)دويدري، معلومات أو تصعععععورات وآراء األفراد 

 أداتين هما:

 مقياس مهارات االتصال القيادي. -

 مقياس صنع القرار. -

وقد تم اعتماد األبعاد ذات الصععلة الوثيقة بمتغيرات الدراسععة، بعد االسععتفادة من مالحظات المحكمين وحذف بعض العبارات 

 االستبيان من ثالثة أقسام: غير المناسبة، وقد تكون 

: البيانات الديموغرافية عن المستجيبين )النوع االجتماعي، المنطقة، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات القسم األول

 الخبرة(. 

 عبارة، "19" والذي تكون من مقياس مهارات االتصال القيادي : القسم الثاني

 عبارة، "15" والذي تكون من  مقياس صنع القرار القسم الثالث:

( دل ذلك على الموافقة 5( لفقرات االستبيان، بحيث كلما اقتربت الدرجة من )5-1وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي )

 ( يوضح ذلك: 2العالية على ما ورد في العبارة، والعكس صحيح، والجدول اآلتي )
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 يوضح درجات المقياس المستخدم في االستبانة (2جدول رقم )

غير موافق بااادرجاااة   موافق بدرجة كبيرة  االستجابة

 كبيرة 

 1 2 3 4 5 الدرجة

 الدراسة االستطالعية: 

العموم على صاانع القرار بوزارة التربية  مديري"أثر مهارات االتصااال القيادي لدى إلعداد أداة الدراسععة )المقياس( لتحديد 

  :قامت الباحثة باتباع الخطوات اآلتية والتعليم في سلطنة عمان"

االطالع على األدب النظري والدراسععات السععابقة ذات الصععلة بموضععوع البحث واالسععتفادة منها في بناء أداة الدراسععة  •

(، في االتصال، واالطالع على دراسات Matin& Others,2010وصياغة فقراتها، مثل: دراسة "ماتن وآخرون" )

 (.Ejimabo,2015(، ودراسة "إيجيمابو")Kayode & Others,2016) حول صنع القرار، مثل: دراسة" كيود"

اسععتشععارة عدداً من اسععاتذة الجامعات والمختصععين في مجال اإلدارة التربوية من الجامعة العالمية االسععالمية الماليزية،  •

 لطان قابوس، لتحديد مجاالت االستبانة وفقراتها.وجامعة الس

بعد التحقق من صعععدق األداة قامت الباحثة بإجراء عدد من التعديالت بما يخدم أهداف البحث، إذ تم حذف عدد الفقرات  •

منه، من بعض األبعاد، إما لتكرارها، وإما لتشابه مضمونها مع فقرات أخرى، وإما لعدم انتمائها للبُعد الذي أُدرجت ض

وقد جاء هذا الحذف بناًء على رأي المحكمين في عدم مناسععععععبة الفقرة لذلك البُعد، وتم تعديل إعادة صععععععياغة عدد من 

 الفقرات لتتالءم مع األبعاد المدرجة ضمنه. 

تم اعتماد مقياس لكل متغير من المتغيرات التي تم الحصععول عليها من الدراسععات السععابقة، وذلك لتصععميم المقياس في  •

 ورته األولية. ص

 تم تنقيح ومراجعة المقياس من قبل المشرف األول والثاني.  •

سلطان قابوس، وجامعة نزوى للعلوم  • تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين، أعضاء هيئة التدريس من جامعة ال

 مية بالقاهرة. التطبيقية، والجامعة العالمية االسالمية الماليزية، والمركز القومي للبحوث التربوية والتن

 تم تعديل بعض فقرات االستبانة في ضوء آراء المحكمين من حيث الحذف واإلضافة والتعديل. •

 (:Validityصدق أدوات البحث )

 تم التأكد من صدق المقياس بطريقتين:     

 :الظاهريالصدق  .أ

واالختصاص في الجامعة العالمية " محكم من ذوي الخبرة  12تم عرض االستبانة على مجموعه من المحكمين تألفت من "

 المركز القومي للبحوث التربوية والتنميةاالسعععالمية الماليزية، وجامعة السعععلطان قابوس، وجامعة نزوى للعلوم التطبيقية، و

 وقد استجابت الباحثة آلراء المحكمين وبناء على ذلك قامت بحذف وإضافة وتعديل صياغة بعض الفقرات. 
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 هذا النوع من الصدق للمبررات اآلتية:وقد استخدمت الباحثة 

  سبة تطبيقها سات األجنبية، وتم اللجوء إلى صدق المحكمين للتحقق من منا ألن األدوات تم أخذها من نموذج من الدرا

 على البيئة العمانية، من حيث توافقها لثقافة المجتمع العماني، وخصائص العينة المستهدفة.

  في تعديل األداة من خالل حذف وإضافة بعض الفقرات.تم االستفادة من آراء المحكمين 

 :صدق االتساق الداخلي .ن

 استخدمت الباحثة هذا النوع من الصدق للمبررات اآلتية:   

  .للتأكد من مدى انتماء كل عبارة بالبعد الذي وضعت فيه 

 .إرجاع العبارات أو المؤشرات التي انحرفت عن البعد إلى البعد المناسب لها 

االتسعععاق الداخلّي بين ُكّل عبارة، والبعد الذي تنتمي إليه، قامت الباحثة بإجراء معالجة إحصعععائية باسعععتخدام معامل ولمعرفة 

 .Split half correlationارتباط سبيرمان، وذلك للتأكد من موثوقية انقسام األبعاد في كل محور 

 وقد استخدمت الباحثة هذا النوع من الصدق للمبرات اآلتية:

 ق من ارتباط المحاور الثالث مع المحور الكلي.للتحق 

 .للتحقق من ارتباط كل عبارة في المقياس بالبعد الذي تنتمي إليه 

 .:تم احتساب معامالت االرتباط سبيرمان كما هو موضح في الجداول اآلتية

 مقياس مهارات االتصال القيادي: .أ

(، وترتبط 0.01يتضععععح من نتائج االتسععععاق الداخلي، أنَّ جميع أبعاد المقياس، وعباراته دالة إحصععععائيًا عند مسععععتوى داللة )

 .المحور الكليّ ارتباًطا عاليًا مع 

 (، وتراوحت قيم االرتباط لعبارات بعد عمليات االتصععال بين91.( إلى )72.تراوحت قيم االرتباط لعبارات بعد القيادة بين )

 (.91.( إلى )63.(، في حين تراوحت قيم االرتباط لعبارات بعد الدافعية بين )90.( إلى )82.)

 ن. مقياس صنع القرار:

(، وترتبط 0.01يتضععععح من نتائج االتسععععاق الداخلي، أنَّ جميع أبعاد المقياس، وعباراته دالة إحصععععائيًا عند مسععععتوى داللة )

 .المحور الكليّ ارتباًطا عاليًا مع 

( 83.(، وتراوحت قيم االرتباط لعبارات بعد المهمة بين )91.( إلى )77.حت قيم االرتباط لعبارات بعد السععععععياق بين )تراو

 (.94.( إلى )84.(، في حين تراوحت قيم االرتباط لعبارات بعد الموضوع بين )96.إلى )
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 معامل االتساق الداخلي للبعد مع المحور: (3جدول )

 معامل االرتباط الفقرات عدد األبعاد المحور

 **99. 9 القيادة مهارات االتصال القيادي

 **93. 5 عمليات االتصال

 **93. 5 الدافعية

 **93. 4 السياق صنع القرار

 **98. 7 المهمة

 **94. 4 الموضوع

 (0.01**دالة إحصائيًا عند مستوى )

 

 معامل االتساق الداخلي للمحور مع البعد الكلي: (4جدول )

 معامل االرتباط عدد الفقرات األبعاد المحور

 **96. 9 القيادة مهارات االتصال القيادي

 **96. 4 السياق صنع القرار

 (0.01**دالة إحصائيًا عند مستوى )

 

مرتفعة وجيدة، وكذلك قيم االتساق الداخلّي لفقرات محاور يتَّضح من نتائج الدراسة االستطالعيّة أنَّ جميع مؤشرات الثبات 

 الدراسة، وعليه تتمتع أداة الدراسة بثبات عال، وبالتالي مقدرتها على تحقيق أهداف هذه البحث.

 

 ثبات أدوات البحث:

عة من عينة الدراسععة االسععتطالعيَّة البالغ عددها ) سععاعد، باسععتخدام برنامج ( مدير دائرة ومدير م30تم إدخال البيانات المجمَّ

ساق الداخلّي لألبعاد، ولألداة  (SPSS) المعالجة اإلحصائيَّة ساب معامل االت سة تم احت لتحليلها، وللتحقق من ثبات أداة الدرا

 .Cronbach`s alpha)ككّل باستخدام معادلة ألفا كرونباخ )

 Cronbach`s alpha)اختبار ثبات مقاييس الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخ )

يُعد اختبار الثبات من أشهر األساليب اإلحصائيَّة استخداًما لقياس الثبات الداخلّي لالستبانة التي تتضمن عددًا من العبارات، 

حتى يكون جاهًزا للتطبيق، ويقصعععععد بالثبات أنَّ النتائج التي يتم الحصعععععول عليها تكون ثابتة إذا ُطب ّقت األداة أكثر من مرة، 

مماثلة، وقد تم التحقق من ثبات مقاييس الدراسععععة من خالل تطبيق اختبار )ألفا كرونباخ( كما هو موضععععح في  وفي ظروف

 (. 5الجدول رقم )
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 Cronbach`s alpha)يوّضح نتائج تحليل معامل ألفا كرونباخ ) (5 جدول رقم )

 

 ألفا كرونباخ عدد الفقرات األبعاد المحور

 94. 9 القيادة مهارات االتصال القيادي

 90. 5 عمليات االتصال

 81. 5 الدافعية

 96. 19 المجموع

 88. 4 السياق صنع القرار

 95. 7 المهمة

 91. 4 الموضوع

 97. 15 المجموع

 99. 49 الثبات الكلي

 

(، حيث بلغ 97( ،)96(، و بلغت نتائج ثبات المقياسععععععين )0.986( أّن معامل الثبات الكلّي ممتاز)5يوضععععععح الجدول رقم )

( إلى 81(، وتراوحت قيم الثبات لألبعاد الثالثة للمقياس بين )96معامل الثبات لمقياس مهارات االتصععععععال القيادي الكلّي )

(، وتراوحت 97(، إذ تُعد قيمة الثبات جيدةً لجميع أبعاد المقياس، في حين بلغ معامل الثبات الكلّي لمقياس صنع القرار )94)

 (، وهي قيم جيدة لجميع أبعاد المقياس.95( إلى )88بات لألبعاد الثالثة للمقياس بين )معامالت الث

( أنَّ جميع مؤشعععرات قيم الثبات مرتفعة، ويمكن الوثوق بها، وبالتالي تُعطي انطباًعا 5يتَّضعععح من خالل نتائج الجدول رقم )

  تحقيق أهداف الدراسة.على أنَّ أداة الدراسة تتمتع بثبات عال بصورة عامة، وتساعد على 

 

 إجراءات جمع البيانات:

بعد االنتهاء من إجراءات الصععععععدق، والثبات لالسععععععتبانة تم وضعععععععها في وصععععععورتها النهائّية؛ لتوزيعها ميدانيًا على الفئة 

عدم المستهدفة، وستقوم الباحثة باإلجراءات اآلتية حتى تتمكن من الحصول على العدد المناسب من االستجابات، وضمان 

 :التأخير في جمع االستبانات من قبل أفراد عينة الدراسة، وهي في اآلتي

مؤسستها، وذلك لتسهيل  الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان على إجراء الدراسة على •

 .مهمة الباحثة عند تطبيق األدوات

أهداف البحث، وتوضعععيح محتوى االسعععتبانة عند  تقوم الباحثة بالتواصعععل شعععخصعععيًا مع العينة المسعععتهدفة لتوضعععيح •

 الحاجة لذلك.

بعد تطبيق األدوات على عينة الدراسععععععة، وتجميع العدد المطلوب من االسععععععتجابات، تقوم الباحثة بالتدقيق عليها،  •

 (SPSS) ومعالجة النواقص فيها، ومن ثَّم البدء بعمليّة إدخال البيانات في برنامج التحليل االحصائيّ 
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 إجراءات، وطرق تحليل البيانات:

ة ة جمع االسععععععتبععانعات، ومراجعتهععا، تم إدخعالهععا في برنعامج الحزم اإلحصعععععععائيععَّ ة  بعععد االنتهععاء من عمليععّ للعلوم االجتمععاعيععّ

(Statistical Package for Social Sciences) المعروف باختصعععععععار (SPSS)تقوم الباحثة بفحص البيانات،  ، إذ

 مكتملة، ومنطقيّة، وجاهزة للتحليل.والتأكد من أنَّها 

 األساليب والمعالجات اإلحصائية

 باستخدام األدوات االحصائية التالية:اإلحصائي  SPSSقامت الباحثة من خالل برنامج 

لتحقيق أهداف الدراسعععة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، اسعععتخدمت الباحثة العديد من األسعععاليب االحصعععائية المناسعععبة بعد 

 ( وهي: SPSSإدخالها في برنامج )

  (Descriptive Methods) األساليب الوصفية

 سوف تستخدم الباحثة اإلحصاء الوصفي في اإلجابة على السؤال األول والثاني على النحو التالي: 

(، والتكرارات عند إجابات أفراد العينة لكل مفردة من Frequents and percent’sاألعداد والنسعععععب المئوية ) •

 مفردات االستبانة. 

للتعرف على االسعععتجابات  ( (Standard Deviation( واالنحرافات المعياريةMeansالمتوسعععطات الحسعععابية ) •

 ومدى ارتفاعها أو انخفاضها لكل عبارة من محاور االستبانة. 

 نتائخ الدراسة ومناقشتها:

 : لدراسةخصائص عينة ا

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي وسنوات الخبرة (6الجدول )

 

 المؤهل العلمي

 

 

 سنوات الخبرة

 المجموع أخرى دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم

 22 0 1 12 9 0 ( سنوات1-5)

 31 0 5 9 16 1 ( سنوات6-10)

 94 0 6 31 57 0 ( سنة11-15)

 155 2 31 78 44 0 سنة فأكثر 16

 302 2 43 130 126 1 المجموع
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( توزيع عينة الدراسععة حسععب المؤهل العلمي وسععنوات الخبرة، وجاءت النتائج تشععير إلى أن توزيع عينة 6يوضععح الجدول )

 ( سععنوات15-11)) %( ل31.1و) ( سععنوات10-6)%( 10.8و) ( سععنوات5-1)%( 7.3) الدراسععة حسععب سععنوات الخبرة:

 للدبلوم%( 0.3هل العلمي: )ؤجاءت النتائج تشععير أيضععا إلى توزيع عينة الدراسععة حسععب الم، سععنة فأكثر16 %( ل51.3و)

 %( ألخرى.0.7%( للدكتوراه و)14.2و) %( للماجستير43و) للبكالوريوس%( 41.7و)

 

 :أوال: النتائخ المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها، ونصه

 مع موظفيهم االتصالالعموم بوزارة التربية والتعليم لمهارات  يريما درجة ممارسة مدر

 تدريج قيم المتوسطات الحسابية لمقياس ليكرت الخماسي (7) الجدول

 درجة الموافقة المتوسط المرجح

 غير موافق بشدة 1-1.79

 غير موافق 1.80-2.59

 محايد 2.60-3.39

 موافق 3.40-4.19

 موافق بشدة 4.20-5

العموم بوزارة التربية والتعليم مدريري المعيارية لدرجة ممارسة  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  (:8الجدول )

 مع موظفيهم االتصاللمهارات 

المتوسط  العدد القيادي االتصالمهارات 

 الحسابي

 

 

 درجة الموافقة

 غير موافق 0.67 2.01 302 القيادة

 غير موافق 0.66 1.82 302 االتصالعمليات 

 غير موافق 0.72 2.06 302 الدافعية

 

مع موظفيهم بدرجة قليلة، وقد  االتصععععععالالعموم بوزارة التربية والتعليم يمارسععععععون مهارات  مديرينشععععععير النتائج إلى أن 

العموم  مديريويعزى ذلك إلى كثرة انشععغال ، االتصععالجاءت أعلى درجة ممارسععة للدافعية، وأقل درجة ممارسععة لعمليات 

في وزارة التربية والتعليم بالعديد من المهام وكثرة االجتماعات، باإلضععافة إلى االلتزامات األخرى التي ال تتيح لهم مسععاحة 

كافية من الوقت للتواصل مع عدد كبير من الموظفين، وقد يعزى لعدم شفافية المدير العام مع موظفيه في الموضوعات التي 

طبيعة شخصيته العملية التي توّجهه إلى االهتمام بالجانب العملي وإنجاز المهام وإهمال الجوانب  تخصهم، كما قد يعزى إلى

( التي أشارت إلى ارتفاع درجة 2019اإلنسانية وضعف التواصل مع الموظفين، وال تتفق هذه النتيجة مع دراسة الريامي )

 .يرينممارسة مهارات االتصال لدى المد
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 :المتعلقة بالسؤال الثاني، ونصهثانيا:ً النتائخ 

 العموم بوزارة التربية والتعليم لموظفيهم في صنع القرار؟ مديريما درجة مشاركة 

العموم بوزارة التربية والتعليم لموظفيهم  مديريالمعيارية لدرجة مشاركة  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  (:9الجدول )

 في صنع القرار

 درجة الموافقة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العدد صنع القرار

 غير موافق 0.67 1.87 302 السياق

 غير موافق 0.66 1.89 302 المهمة

 غير موافق 0.71 1.85 302 الموضوع

 

 

العموم بوزارة التربية والتعليم يشععععاركون موظفيهم في صععععنع القرار بدرجة قليلة، وقد جاءت  مديريتشععععير النتائج إلى أن 

ويعزى ذلك إلى المركزية في صععنع واتخاذ القرار  درجة الممارسععة لألبعاد الثالثة )المهمة والسععياق والموضععوع( متقاربة.

، وقد يعزى إلى النمطية اإلدارية التي يمارسعععها وضععععف الثقة حول قدرة اإلدارات الوسعععطى في اتخاذ قرارات ذات فاعليّة

 خرين في صنع القرار.العموم، وتجنّب مشاركة اآل يريبعض مد

 

 :، ونصهلثا:ً النتائخ المتعلقة بالسؤال الثالثثا

 هل توجد فروق دالة إحصائيا في مهارات االتصال وصنع القرار تعزى لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟

 

نتيجة تحليل التباين األحادي لداللة الفرق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على متغير مهارات  (:10الجدول )

 االتصال وصنع القرار باختالف سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين المتغير

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

 حجم األثر االحتمالقيمة  قيمة ف

بين  صنع القرار

 المجموعات

4.271 2 2.136 5.327 **0.005 0.034 

داخل 

 المجموعات

119.868 299 0.401 

مهارات 

 االتصال

بين 

 المجموعات

1.719 2 0.859 2.095 0.125 0.014 

داخل 

 المجموعات

122.673 299 0.410 

 (α=0.01(                  ** دال عند مستوى داللة )α=0.05دال عند مستوى داللة )
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للفروق في صنع القرار وفقا لمتغير سنوات   Bonferroniنتائج المقارنات البعدية بطريقة بونفروني  (:11الجدول )

 الخبرة

(I) experience (J) experience Mean Difference (I-J) قيمة االحتمال. 

  

 سنة (1-10)

2.11 

 0.004** *35005. سنة (15 -11)

 0.028* *26343. سنة فأكثر 16

 سنة (11-15)

1.76 

 0.004** *35005.- سنوات (1-10)

 0.889 08662.- سنة فأكثر 16

 سنة فأكثر 16

1.85 

 0.028* *26343.- سنوات (1-10)

 0.889 08662. سنة (15 -11)

 

 (α=0.01(                  ** دال عند مستوى داللة )α=0.05دال عند مستوى داللة )

 

التباين األحادي وجود فروق دالة إحصعععائيا لمتغير صعععنع القرار باختالف سعععنوات الخبرة، وتشعععير المقارنات يظهر تحليل 

سعععنة  16( سعععنة و)15-11( سعععنوات وكال من الفئتين )10-1البعدية إلى وجود الفروق الدالة إحصعععائيا بين متوسعععط الفئة )

ر سنوات الخبرة قد تعرضوا لخبرات تدريبية وقاموا بإنجاز األكثويعزى ذلك إلى أن ، ( سنوات10 -1فأكثر( لصالح الفئة )

العديد من المهام ، والمشععاركة في العديد من اللجان إلنجاز مهام عديدة مما دفعهم للتواصععل مع فئات عديدة إلنجاز مهامهم، 

 أكثر من ذوي الخبرة األقل.

طات استجابات عينة الدراسة على متغير مهارات نتيجة تحليل التباين األحادي لداللة الفرق بين متوس (:12الجدول )

 االتصال وصنع القرار باختالف المؤهل العلمي

 

مجموع  مصدر التباين المتغير

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

 حجم األثر قيمة االحتمال قيمة ف

بين  صنع القرار

 المجموعات

3.555 2 1.778 4.408 *0.013 0.029 

داخل 

 المجموعات

120.584 299 0.403 

مهارات 

 االتصال

بين 

 المجموعات

2.378 2 1.189 2.914 0.056 0.019 

داخل 

 المجموعات

122.014 299 0.408 

 (α=0.01(                  ** دال عند مستوى داللة )α=0.05دال عند مستوى داللة )
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للفروق في صنع القرار وفقا لمتغير المؤهل    Bonferroniنتائج المقارنات البعدية بطريقة بونفروني  (:13الجدول )

 العلمي

 (I) المؤهل العلمي 

 

(J) المؤهل العلمي 

 

Mean Difference (I-J) قيمة اإلحتمال 

 بكالوريوس

1.78 

 0.70 09.- ماجستير

 0.01* *32681.- دكتوراه

 ماجستير

1.87 

 0.70 09. بكالوريوس

 0.11 23.- دكتوراه

 دكتوراه

2.11 

 0.01* *32681. بكالوريوس

 0.11 23. ماجستير

 (                  α=0.05*دال عند مستوى داللة )

 

يظهر تحليل التباين األحادي وجود فروق دالة إحصعععائيا لمتغير مهارات االتصعععال وصعععنع القرار باختالف المؤهل العلمي، 

إحصععععائيا بين متوسععععط فئة حملة )البكالوريوس( وفئة حملة )الدكتوراه( وتشععععير المقارنات البعدية إلى وجود الفروق الدالة 

وقد يعزى ذلك إلى ان جميع المدراء على الرغم من تنوع مؤهالتهم إلى أنهم يواجهون نفس الواقع راة، لصعععالح حملة الدكتو

 التربوي، ويتلقون نفس التعليمات ويعايشون نفس بيئة العمل.

 :بالسؤال الرابع، ونصهرابعا:ً النتائخ المتعلقة 

 ما البعد األكثر تأثيرا من أبعاد مهارات االتصال على صنع القرار، والذي ينبغي التركيز عليه التخاذ قرارات فعالة؟

ولمعرفة البعد األكثر تأثيرا من أبعاد مهارات االتصععععععال على صععععععنع القرار تم اسععععععتخدام نموذج االنحدار الخطي، والذي 

 اعتبرت فيه متغير مهارات االتصال كمتغير تفسيري ومتغير صنع القرار كمتغير تابع. 

 

 نموذج االنحدار الخطي لتأثير مهارات االتصال على صنع القرار  (14الجدول )

معامل التحديد  قيمة االحتمال قيمة )ت( معامالت االنحدار   صنع القرار

(𝑹𝟐) B الخطأ المعياري 

 0.747 **0.004 2.934 0.060 0.175 الثابت

 **0.000 29.793 0.029 0.864 مهارات االتصال

 0.000، قيمة االحتمال=887.593، قيمة )ف(=0.865قيمة معامل االرتباط  معالم النموذج

 

 (α=0.01(                  ** دال عند مستوى داللة )α=0.05دال عند مستوى داللة )
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أظهرت النتائج أن نموذج االنحدار لتأثير مهارات االتصععععععال على صععععععنع القرار معنوي وذلك من خالل قيمة )ف( البالغة 

( معامالت االنحدار وقيمة اختبار 14الجدول )(، ويوضح 0.05( أصغر من مستوى المعنوية )0.000( بداللة )887.593)

)ت( مع القيمة االحتمالية لالختبارات )الداللة اإلحصعععععائية(، وتشعععععير النتائج في الجدول ان متغير مهارات االتصعععععال دال 

(، حيث أن مهارات االتصعععال تؤثر تأثيرا إيجابيا كبيرا على P ≤ 0.05 )عند مسعععتوى معنوية  tإحصعععائيا وحسعععب اختبار 

 (.0.865نع القرار )ص

كما تشععععععير النتائج إلى أن معامل ارتباط بيرسععععععون بين المتغير التابع )صععععععنع القرار( ومهارات االتصععععععال بلغ قيمة عالية 

%( من التباين الحاصل 74.7( وهي دالة إحصائيا، أي أن مهارات االتصال تفسر )0.747(، بقيمة معامل تحديد )0.865)

 في صنع القرار. 

 نموذج االنحدار الخطي لتأثير أبعاد مهارات االتصال على صنع القرار  (15الجدول )

معامل التحديد  قيمة االحتمال قيمة )ت( معامالت االنحدار   صنع القرار

(𝑹𝟐) B الخطأ المعياري 

 0.753 **0.001 3.238 0.060 0.194 الثابت

 **0.020 2.345 0.059 0.139 القيادة

 **0.000 6.529 0.056 0.365 االتصال عمليات

 **0.000 6.893 0.052 0.357 الدافعية

 0.000، قيمة االحتمال=302.540، قيمة )ف(=0.868قيمة معامل االرتباط  معالم النموذج

 (α=0.01(                  ** دال عند مستوى داللة )α=0.05دال عند مستوى داللة )

 

لتأثير أبعاد مهارات االتصال على صنع القرار معنوي وذلك من خالل قيمة )ف( البالغة أظهرت النتائج أن نموذج االنحدار 

( معامالت االنحدار وقيمة اختبار 15(، ويوضح الجدول )0.05( أصغر من مستوى المعنوية )0.000( بداللة )302.540)

الجدول ان أبعاد مهارات االتصععععععال دال  )ت( مع القيمة االحتمالية لالختبارات )الداللة اإلحصععععععائية(، وتشععععععير النتائج في

(، وتشععير نتائج معامالت أن بعد عمليات االتصععال هي األكثر P ≤ 0.05معنوية )عند مسععتوى  tإحصععائيا وحسععب اختبار 

 ، ثم القيادة.تأثيرا على صنع القرار، وتاله بعد الدافعية

 التوصيات:

 توصي الدراسة الحالية بما يلي:

لمدراء العموم بوزارة التربية والتعليم لتطبيق وممارسععععة مهارات االتصععععال القيادي والمتمثلة تقديم مبادئ توجيهية  .1

في )الدافعية، عمليات التواصععععععل، القيادة( لدى موظفيهم، وذلك للتغلب على الممارسععععععات الحالية المنخفضععععععة لتلك 

 المهارات من وجهة نظر موظفيهم.

القيادي على صععنع القرار، فتوصععي الدراسععة الحالية بأهمية إجراء مزيدا من نظرا للتأثير اإليجابي لمهارات االتصععال  .2

 الدراسات لتفعيل وممارسة القيادات لمهارات االتصال لتحقيق قرارات فعّالة.
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 (   2016الحمد، أنور قاسعععععم، والعبادي، أحمد عبد .) واقع مهارات االتصاااااال الفعّال لدى مديري المدارس في
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 ( تنمية2014جمال الدين، نادية، وطاهر، نبيلة .)  الثقافة التنظيمية في إدارة التعليم األسععععععاسععععععي بليبيا في ضععععععوء
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