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أثر نظام االتصاالت اإلدارية يف األداء من وجهة نظر املوظفني اإلداريني واملشرفني
األكادمييني يف جامعة القدس املفتوحة يف حمافظات الشمال
*عطيه مصلح-كلية االداره-جامعة القدس املفتوحه-قلقيليه-فلسطني

امللخـــ�ص:

هدفت هذه الدرا�سة للتعرف على أ�ثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء من وجهة نظر املوظفني ا إلداريني
وامل�رشفني أالكادمييني يف جامعة القد�س املفتوحة يف حمافظات ال�شمال .
تكونت عينة الدرا�سة من ( )128موظفا وم�رشفا أ�كادمييا من أ��صل ( )329أ�ي ما ن�سبة ( )39%من
املجتمع ا إلح�صائي ،وقد وزعت اال�ستبانات على كافة دوائر ومراكز رئا�سة اجلامعة ،وكذلك مناطق اجلامعة
التعليمية املنت�رشة يف حمافظات ال�شمال.
أ�ظهرت نتائج الدرا�سة أ�ن هناك أ�ثر ًا ايجابي ًا لنظام االت�صاالت ا إلدارية املعمول به يف جامعة القد�س
املفتوحة يف أالداء حيث كانت درجة اال�ستجابة بني مرتفعة �إىل مرتفعة جدا على جميع جماالت الدرا�سة
اخلم�س.
أ
أ
أ
مل تظهر نتائج الدرا�سة �ية فروق ذات داللة �إح�صائية لثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف الداء تبعا
للمتغريات الدميوغرافية.
أ
وبناء على نتائج الدرا�سة خرج الباحث مبجموعة من تو�صيات �همها ما يلي:
 .1االت�صاالت ا إلدارية تعترب حيوية ،بل هي ع�صب اجلامعة وال �سيما يف ظل تباعد مناطق اجلامعة
ودوائرها لذا ال بد من مواكبة التطورات التكنولوجية يف جمال االت�صاالت.
 .2تفعيل �شبكة االنرتنت باعتبارها و�سيلة ات�صال؛ ملا لها من أ�ثر يف تخفي�ض تكاليف االت�صاالت واحلد
من ا�ستخدام املكاتبات الورقية عرب الفاك�س.
 .3تقوية االت�صاالت الر�سمية بكافة أ�نواعها ،ألنها حتد من االت�صاالت غري الر�سمية يف اجلامعة وتزيد
من التفاعل االيجابي بني املوظفني.

* بريد الباحــث اإللكرتوني atiehm@yahoo.com :
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Abstract :
The aim of the study was to investigate the effect of the managerial
communications system on performance from the viewpoint of employees
and academic supervisors at Al Quds Open University/ Northern governorr
rates.
Sample of the study consists of 128 employees and academic supervisors out
of 329 which means %39 of the population. Questionnaires were distributed
all over university departments, centers, presidency office and educational
regions which were spread all over the Northern Governorates. Findings of
the study showed that there was a positive effect of the adopted managerial
communication system at al Quds Open University on performance accordir
ing to response of the studying sample and responses were high and very
high all over the five studying dimensions.
Also finding of the study didn’t show any significant differences due to the
effect of the managerial communication system on performance according to
the demographic variables.
Upon finding of the study the researcher had introduced the most important
recommendations as followed.
1. Managerial communications is considered not only vital but the magic
stick in the university work, bearing in mind the university dispersed regions
and departments؛therefore, it is important to cope with the technological devr
velopment in the scope of communications.
2. The importance of activating the internet as a mean of communication,
will reduce the cost of communication generally and the use of paper commr
munication particularly through Fax.
3. Reinforcing the formal communications in all forms will reduce the informr
mal communications in the university and increase the positive interaction
among university employees.

،وكما أ�ن االت�صال عن�رص هام يف حياة ا إلن�سان
فهو كذلك بالن�سبة للمنظمة �إذ يعترب الطاقة
واتخاذ، والقيادة، فالدوافع،املحركة جلميع نظمها
.....  والتخطيط والتن�سيق والرقابة،القرارات
،وغريها لي�س لها قيمة بدون تنفيذها يف �شكل ات�صال
حيث أ�نه عن طريق االت�صال بني أالفراد يف املنظمة
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss2/6

:املقدمة

 بل �إن أ�ول،يعترب االت�صال من �رضورات احلياة
�سلوك يقوم به ا إلن�سان يف بداية حياته هو االت�صال
 أ،ليعرب عن حاجاته
فالفكار وا آلراء واملقرتحات
لي�س لها وجود يف الواقع �إال بنقلها للغري من خالل
 فاالت�صال �إذن ظاهرة اجتماعية حتيل،االت�صال
.املجموعة ال�ساكنة �إىل جمموعة متحركة ومتفاعلة
2
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ميكن و�ضع هذه النظم يف جمال الواقع الفعلي.
(ال�سبيعي.)2003 ،
يعد العاملون يف املن�ش�آت املختلفة العمود الفقري
للجمهور الداخلي للمن� أش�ة ،وعليهم يتوقف جناحها
أ�و ف�شلها .وبعد أ�ن كان رب العمل يف املا�ضي
ي�ستطيع التعرف على عماله ورغباتهم واحتياجاتهم،
أ��صبحت ا آلن تلك العملية من أ�كرب ال�صعوبات،ب�سبب
تزايد أ�حجام املن�ش�آت و أ�عداد العاملني بها ،وت�ضخم
أالجهزة ا إلدارية والوظيفية ،وانقطعت ال�صلة تقريبا
بني م�ستويات ا إلدارة العليا وجمهور العاملني ،مما
نتج عنه �سوء فهم وعدم تفهم لطبيعة واحتياجات كل
طرف للطرف ا آلخر (البكري� :2002 ،ص .)153
يعد االت�صال التنظيمي �رشيان املنظمة الناب�ض حيث
ال ميكن ألية منظمة أ�ن حتقق أ�هدافها دون وجود
�شبكة ات�صاالت �إدارية خا�صة بها ،بل أ�نه من ال�صعب
جد ًا أ�ن يت�صور ا إلن�سان وجود أ�ي تنظيم دون وجود
أ��شكال من االت�صاالت تنقل من خاللها املعلومات بني
املوظفني �سواء أ�كانوا ر�ؤ�ساء أ�م مر�ؤو�سني ،داخل
املنظمة أ�و خارجها  .وال �شك أ�ن االت�صال واحد من
املو�ضوعات املهمة التي نالت ق�سط ًا كبري ًا من البحث
والدرا�سة حيث ال يكاد أ�ي كتاب يف علم ا إلدارة أ�و
ال�سلوك يخلو من االت�صال ولقد قام العديد من
الباحثني والكتّاب واملنظمات بتعريف االت�صال و أ�ن
تباينت بع�ض هذه التعريفات �إال أ�ن معظمها يدور
حول تبادل املعلومات و�إحداث عالقات طيبة بني
جماعات العمل عن طريق وجود فهم م�شرتك بينهم.
لذا ميكن أ�ن يعرف االت�صال التنظيمي  :ب أ�نه (العملية
التي يتم من خاللها تعديل ال�سلوك الذي تقوم به
اجلماعات داخل التنظيمات بوا�سطة تبادل الر�سائل
لتحقيق أالهداف التنظيمية).
�إن أ�ف�ضل و�سائل االت�صال يف �إطار امل�ؤ�س�سات هي
و�سيلة االت�صال وجها لوجه؛ ملا لها من �رسعة
وقدرة على ا إلقناع ،ودقة يف التو�صيل ،وقد ي�ستخدم
3
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املديرين أ�ي�ضا الهاتف يف �إدارة �ش�ؤون أ�ق�سامهم.
وذلك نتيجة لطبيعة مهامهم التي حتتاج �إىل ال�رسعة،
وهذا ال يعني أ�نهم ال ي�ستخدمون الر�سائل .فقد يكتب
امل�س�ؤول مذكرة حتى لو كانت على ق�صا�صة �صغرية
ويطلب من مر�ؤو�سيه تنفيذها ،وت أ�خذ االت�صاالت يف
العادة �شك ًال هابط ًا أ�و �صاعد ًا ان�سجام ًا مع الت�سل�سل
التنظيمي يف امل�ؤ�س�سة .
االت�صاالت يف امل�ؤ�س�سة هي الع�صب احليوي الذي
متار�س امل�ؤ�س�سة من خالله وجودها ،ولكن اهتمام
�إدارة امل�ؤ�س�سات ب أ�مناط االت�صال داخلها يكون
نادر ًا ،على الرغم من أ�ن مهماتها االت�صالية أ��سا�سية،
ومن املفرو�ض أ�نها تدرك أ�همية االت�صال بالن�سبة
للحياة ا إلن�سانية وحلياة م�ؤ�س�ساتها ،وتعاملها مع
اجلمهور .وبدون االت�صاالت الفعالة ال ميكن جناح
امل�ؤ�س�سة حتى لو كانت لديها ا�سرتاتيجيات ممتازة
وخطط حكيمة ،لذا نرى أ�ن املديرين يف ا إلدارة العليا
دائم ًا يركزون على االت�صاالت الفعالة ومهاراتها على
اعتبار أ�نها أ�حد العنا�رص املهمة يف العملية ا إلدارية .
�إن حت�سني االت�صاالت هي م�س�ؤولية �إدارية من
الدرجة أالوىل ،ولكي حتقق ا إلدارات هذا ف�إنها بحاجة
�إىل �إدراك طبيعة �شبكات االت�صال يف م�ؤ�س�ساتها؛ كي
حتدد من ناحية فعالية االت�صال و أ�ف�ضل الو�سائل
امل�ؤدية �إليه .ومن ناحية أ�خرى ف�إن �إدراك طبيعة
ال�شبكات ي�سهل على املت�صل �إعداد ر�سالته املنا�سبة،
لتكون ذات ت أ�ثري أ�كرب ،كما أ�ن االت�صال اجليد يتيح
فر�صة التعرف على أ�ف�ضل االختيارات والبدائل
ب� أش�ن اتخاذ القرار املنا�سب؛ وذلك ب�إدماج املعلومات
املختلفة التخاذ القرار أالف�ضل( أ�بو أ��صبع:2004 ،
�ص .)67
االت�صال هو عملية نقل هادفة للمعلومات من �شخ�ص
�إىل آ�خر ،بغر�ض �إيجاد نوع من التفاهم املتبادل
بينهما .واالت�صال ا إلداري هو عملية تبادل أالفكار
واملعلومات من أ�جل �إيجاد فهم م�شرتك وثقة بني
Published by Arab Journals Platform, 2020
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العنا�رص ا إلن�سانية يف املن� أش�ة .والعمليات ا إلدارية
تقوم على تبادل البيانات واملعلومات.
ومن ناحية أ�خرى ف�إن املدير باعتباره قائد ًا يف عمله
يحتاج لتحقيق أ�هداف املن� أش�ة �إىل التوجيه ،وكذلك
يحتاج �إىل تفاهم العاملني معه ،ويوجه �سلوكهم
ب�شكل ي�ضمن عدم تعار�ض هذا ال�سـلوك مع أالهداف
التنظيمية على أالقل .وكل هذا يحتاج �إىل االت�صال بهم
با�ستمرار لتوجيههم وتنظيم أ�عمالهم ومتابعتها.
�إذ ًا فاملعلومات والبيانات هي القلب الناب�ض للعمليـة
ا إلداريـة ،وهي جوهر عمل القائد ا إلداري يف املن� أش�ة.
وبقدر ما تكون هذه املعلومات والبيانات دقيقة
و�صحيحة ،بقدر ما تكون قدرات املدير فاعلة .ونظر ًا
ألهمية االت�صاالت يف ت�رصيف �شـ�ؤون ا إلدارة،
فهناك �رضورة ق�صوى لتنظيمها وحتقيق فاعليتهـا،
بحيث تن�ساب املعلومات والبيانات يف حركة م�ستمرة
بني م�ستويات التنظيم املتعددة ملا فيه خري املنظمة
وحتقيق أ�هدافها.
�إن من واجبات ا إلدارة العليا أ�ن تعمل على خلق
املناخ ال�سليم لالت�صال الفاعل؛ وذلك بو�ضع �سيا�سة
وا�ضحة لالت�صال تعمل على حتقيق أالهداف التنظيمية
و�إ�شباع احلاجات الب�رشية ،حتى يكون أالفراد على
علم تام بن�شاط املن� أش�ة و أ�هدافها وخططها وبراجمها
والعوامل ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية التي
حتكمها ،وحتى يكون لديهم القدرة على حتقيق
أ�هداف �سيا�سة االت�صال بفاعلية وجناح.
�إن أ�همية االت�صال يف املن� أش�ة و�رضورة تنفيذ �سيا�سة
له على نطاق وا�سع بها ،وما يتطلبه ذلك من مهارات
وخ�صائ�ص فنية عند و�ضع أ�نظمة ،وحتديد و�سائله
وحترير ر�سائله ،و�إخراجها بال�شكل املقنع ،يتطلب
وجود فئة من أالخ�صائيني أالكفاء يف هذا املجال
ملعاونة ا إلدارات التنفيذيـة يف تطبيق �سيا�سة ونظام
االت�صال ،والعمل يف �إدارة تن� أش� لهذا الغر�ض �ضمن
الهيكل التنظيمي ُيطلق عليها �إدارة االت�صاالت
4
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ا إلدارية ،يكون من واجباتها حتقيق التن�سيق بني
ا إلدارات أ
والق�سام املتعددة يف املن� أش�ة ،وربط املن� أش�ة
باملجتمع الذي تعي�ش فيه ،كما تقوم أ�ي�ض ًا بتق�صي
م�شكالت االت�صال ومعوقاته يف مواقع التنفيذ،
والوقوف على نقاط ال�ضعف يف و�سائل خطوط
االت�صال ،والتقدم باالقرتاحات للتغلب عليها وتقومي
النتائج.
من خالل ما تقدم ،يت�ضح لنا أ�نه متى ما انتهجت
املن� أش�ة �إىل تدعيم العالقات ا إلن�سانية واالجتماعية
بني العاملني بروح الفريق الواحد وخلق جو �صحي
ودي بني العاملني واملديرين وامل�رشفني ،ف�إن ذلك
ي�ؤدي �إىل حت�سني قنوات االت�صال بها وتعزيز فر�ص
حتقيق أ�هدافها.و�سوف تكون من أ�وائل املن�ش�آت
املتفوقة يف جميع املجاالت بكل جدارة واقتدار.
(املعيلي.)2008 ،

م�شكلة الدرا�سة-:
لالت�صال ا إلداري دور مهم وحيوي يف عمل امل�ؤ�س�سات
عامة وجامعة القد�س املفتوحة خا�صة وذلك ألن فعالية
العملية ا إلدارية فيها ،تتوقف على فعالية وكفاءة
قنوات االت�صال املختلفة والتي تربط بني وحداتها
ا إلدارية الداخلية املختلفة وكذلك مناطقها التعليمية
وفروعها يف اخلارج ،وعليه فان هذه الدرا�سة حتاول
معرفة أ�ثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء يف
جامعة القد�س املفتوحة.

أ��سئلة الدرا�سة-:
 - 1ما أ�ثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء من
وجهة نظر العاملني يف جامعة القد�س املفتوحة؟
 - 2هل تختلف ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو أ�ثر
نظام االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء تبع ًا للمتغريات
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss2/6
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التالية ( :العمر ،اخلربة الوظيفية ،امل�ؤهل العلمي،
امل�سمى الوظيفي ،مكان العمل ).

واجلامعات أالخرى نظر ًا لقلة الدرا�سات التي
تتطرق لهذا املو�ضوع.

أ�همية الدرا�سة-:

أ�هداف الدرا�سة-:

�إذا كان االت�صال هام ًا يف حياة الفرد العادي ف�إنه ال
يقل أ�همي ًة يف حياة امل�ؤ�س�سات �صغريها وكبريها� ،إن
معظم م�شكالتنا اليوم لي�ست يف عامل أال�شياء ولكن
يف عامل أال�شخا�ص ،و�إن أ�كرب ف�شل ل إلن�سان كان
وما يزال ،هو عدم القدرة على التعامل مع ا آلخرين
وفهمهم� ...إنها م�شكلة االت�صال.
لذا تكمن أ�همية الدرا�سة فيما يلي-:
 )1تعد االت�صاالت ا إلدارية يف اجلامعة ذات طبيعة
خا�صة ب�سبب انت�شارها يف ربوع الوطن وخارجه،
وكذلك انت�شار دوائر الرئا�سة يف أ�كرث من موقع.
 )2لالت�صال ا إلداري دور يف جميع العمليات ا إلدارية
من تنظيم وتخطيط ورقابة وتن�سيق واتخاذ قرارات،
وال عجب أ�ن تعود أ�غلب امل�شكالت يف امل�ؤ�س�سات �إىل
�سوء فهم ممار�سة االت�صاالت ا إلدارية بني ا إلدارة
والعاملني.
 )3ت أ�تي هذه الدرا�سة للت أ�كد من كفاءة االت�صاالت
ا إلدارية على الرغم من التقدم التكنولوجي يف
و�سائل االت�صال.
 )4ا�ستفادة املوظفني با إلدارة العليا والو�سطى
والدنيا يف جامعة القد�س املفتوحة واجلامعات
أالخرى من نتائج الدرا�سة وذلك من خالل ما تقدمه
من معرفة أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء.
� )5إذا مل تكن االت�صاالت ا إلدارية ذات فاعلية فان
ذلك ي�ؤدي �إىل اتخاذ بع�ض القرارات اخلاطئة ،لذا
جاءت هذه الدرا�سة لتو�ضح أ�ثر نظام االت�صاالت
ا إلدارية يف أالداء.
 )6ي أ�مل الباحث أ�ن تكون هذه الدرا�سة مرجع ًا مهم ًا
للباحثني والدار�سني يف جامعة القد�س املفتوحة

تهدف الدرا�سة �إىل حتقيق ما يلي:
أ
 )1بيان أ�ثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف الداء من
حيث�( :رسعة أالداء ،توفر املعلومات ومعاجلتها،
اتخاذ القرار املنا�سب ،التفاعل ا إليجابي بني
امل�ستويات الوظيفية ،حتقيق أ�هداف امل�ؤ�س�سة).
 )2معرفة �إن كان هناك اختالف يف ا�ستجابات أ�فراد
عينة الدرا�سة نحو أ�ثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف
أالداء تبعا ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة.

فر�ضيات الدرا�سة-:
 )1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α=0.05يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو
أ�ثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء تعزى ملتغري
العمر.
 )2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α=0.05يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو
أ�ثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء تعزى ملتغري
اخلربة الوظيفية.
 )3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α=0.05يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو
أ�ثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء تعزى ملتغري
امل�ؤهل العلمي.
 )4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α=0.05يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو
أ�ثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء تعزى ملتغري
امل�سمى الوظيفي.
 )5ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
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الداللة ( )α=0.05يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو
أ�ثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء تعزى ملتغري
مكان العمل.

حدود الدرا�سة-:
حدود مكانية :دوائر رئا�سة اجلامعة واملناطق
التعليمية واملراكز الدرا�سية يف املحافظات ال�شمالية.
حدود زمانية :العام الدرا�سي (2007م2008/م)
حدود ب�رشية:
 .1مديرو الدوائر ور�ؤ�ساء أالق�سام يف الدوائر
التابعة لرئا�سة اجلامعة.
أ
. 2مديرو املناطق املراكز وامل�ساعدين الكادمييني
وا إلداريني ور�ؤ�ساء أالق�سام يف املناطق واملراكز
الدرا�سية.
 .3امل�رشفون أالكادمييون يف املناطق واملراكز
الدرا�سية

م�صطلحات الدرا�سة-:
ـ ـ جامعة القد�س املفتوحة هي جامعة عامة م�ستقلة
ماليا و�إداريا و أ�كادمييا ،أ�ن�شئت بقرار من منظمة
التحرير الفل�سطينية .با�رشت عملها منذ عام()1991
يف ار�ض الوطن مكونة فروعا لها يف حمافظات الوطن
كافة ،ويف بع�ض الدول العربية لتقدمي خدمات
التعليم اجلامعي املفتوح عن بعد ل�رشائح املجتمع
الفل�سطيني .جامعة القد�س املفتوحة.)2006 ،
ـ ـ حمافظات ال�شمال هي املحافظات املنت�رشة يف
ال�ضفة الغربية أ�ي �شمال فل�سطني وعلى اعتبار أ�ن
حمافظات اجلنوب هي حمافظات قطاع غزة .تعريف
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
ـ ـ أالداء هو درجة اجناز أالعمال التي يقوم بها
املوظف وتعك�س أ�ي�ضا كيف يحقق املوظف متطلبات
6
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العمل الذي يقوم به)Byars & Rue،1991( .
ـ ـ االت�صال ( )Communicationهو عملية
اجتماعية تبادلية تت�ضمن تبادل الفهم (ا إلدراك)
بني طريف االت�صال للو�صول �إىل تفاهم م�شرتك يحقق
أ�هداف املنظمة .جامعة القد�س املفتوحة.)2006 ،
ـ ـ االت�صال ا إلداري (Administrative Comm
 )municationهو وظيفة أ��سا�سية يف �إيجاد الفهم
امل�شرتك بني العاملني يف التنظيم لت أ�دية أالعمال
املطلوبة منهم والتي يتوقع ا إلداريون حتقيقها.
(يون�س.)1969 ،
ـ ـ الر�سالة ( )Messageهي متثيل للمعنى الذي
يحاول املر�سل أ�ن ينقله ،وحتدد أ�ي�ضا ولدرجة كبرية
املعنى الذي ميكن أ�ن يح�صل عليه امل�ستقبل( .هالل،
.)2005
ـ ـ و�سيلة االت�صال (Communication
 )Channel/Mediaهي الطريقة أ�و الو�سيلة
التي يتم بو�ساطتها نقل وتو�صيل الر�سالة
للم�ستقبلhtt ://ar . Wikipedia . org /(.
)wiki
ـ ـ االت�صاالت الر�سمية (Formal Commun
 )nicationهي االت�صاالت التي تتم عرب القنوات
واخلطوط املحددة وفق �سيا�سات املنظمة وتعليماتها
وهيكلها التنظيمي ومثال ذلك االت�صاالت العمودية
أ
والفقية.)Griffin، 2002( .
ـ ـ االت�صاالت غري الر�سمية (Informal Comm
 )municationهي االت�صاالت (ال�شخ�صية) التي
تتم خارج م�سارات وخطوط االت�صال الر�سمية.
(جامعة القد�س املفتوحة.)2006 ،
ـ ـ التغذية الراجعة ( )Feed Backهو رد فعل
 /ا�ستجابة امل�ستقبل على الر�سالة التي يبلغها
(اال�ستجابة) للم�ستقبل ،ويف هذه احلالة ي�صبح
امل�ستقبل مر�س ًالhtt://ar.Wikipedia. (.
)org/wiki
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss2/6
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ـ ـ ا إل�صغاء ( )Listeningهو عن�رص ًا أ��سا�سي ًا يف
عملية االت�صال ال�شفوي ،وتعني ال�سماع مع الرتكيز
الذهني (.جامعة القد�س املفتوحة.)2006 ،
ـ ـ الت�شوي�ش واملعوقات (Noise / Disturb
 )bancesهي أال�شياء التي ميكن أ�ن تقلل من دقة
وفاعلية عملية االت�صال ( .هالل.)2005،

الدرا�سات ال�سابقة-:

درا�سة ()lhan G-NBAYI،2007
هدفت هذه الدرا�سة ملعرفة اجتاهات املعلمني نحو
فعالية االت�صاالت التنظيمية يف مدار�سهم ومعرفة
وجود فروقات يف اجتاهات املعلمني يف املدار�س
أال�سا�سية واملدار�س املتو�سطة تبعا ملتغريات :
اجلن�س ،العمر ،احلالة االجتماعية،اخلربة الوظيفية
وامل�ؤهل العلمي .جمعت البيانات من عينة مكونة من
( )334معلما ينتمون �إىل ( )63مدر�سة يف مركز
افيون و و�ساك يف تركيا يف ربيع عام (2002-
 )2003و أ�ظهرت نتائج الدرا�سة أ�ن اجتاهات
املعلمني نحو فعالية االت�صاالت التنظيمية يف املدار�س
كانت عالية ب�شكل عام با إل�ضافة اىل عدم وجود
اختالفات ذات داللة يف اجتاهات املعلمني يف كل
من املدار�س أال�سا�سية واملتو�سطة تعزى لكل من
اجلن�س ،احلالة االجتماعية واخلربة يف حني وجدت
فروقات ذات داللة بالن�سبة ملتغري العمر وامل�ؤهل
العلمي و أ�خريا أ�و�صت الدرا�سة بتقدمي اقرتاحات
للو�صول �إىل فعالية االت�صاالت التنظيمية يف املدار�س
وم�ساعدة �صغار املعلمني يف العمر من ا�ستخدام
مهارات االت�صاالت الفعالة وزيادة و�سائل االت�صال
بني املدير واملعلمني.
درا�سة( LeMayو)Byrne، 2006
فح�صت هذه الدرا�سة ر�ضا العاملني عن نوعية
املعلومات املدركة يف ال�رشكة ووحداتها ا إلدارية
وكذلك نوعية أالخبار امللحة املنقولة عرب و�سائل
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االت�صال املختلفة ،وك�شفت نتائج الدرا�سة من
خالل املوظفني (املبحوثني) بوظيفة كاملة والذين
كان عددهم ( )598ان و�سائل االت�صال الغنية
مثل االت�صال وجها لوجه أ�كرث هذه الو�سائل ر�ضا
بالن�سبة للعاملني يف نقل نوعية املعلومات املدركة من
امل�سئولني ،يف حني كانت و�سائل االت�صال املعلقة مثل
جريدة ال�رشكة املعلقة على لوحة احلائط أ�كرث ر�ضا
يف نوعية املعلومات ال�صادرة من ا إلدارة العليا ،اما
و�سائل االت�صال املتو�سطة مثل الربيد الكرتوين
الوحيدة التي كانت ذات عالقة �إيجابية لر�ضا
العاملني املدرك بالن�سبة أللخبار امللحة وال�رضورية.
درا�سة (املانع)2006 ،
درا�سة أ�جراها املانع بعنوان «تقنيات االت�صال
ودورها يف حت�سني أالداء درا�سة تطبيقية على
ال�ضباط العاملني يف جهاز أالمن العام يف ال�سعودية»
وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي وكان
املجتمع ا إلح�صائي مكون من (� )500ضابطا وعامال
يف جهاز أالمن العام يف اململكة العربية ال�سعودية،
وعينة الدرا�سة بلغت (� )194ضابطا وكانت أ�داة
الدرا�سة هي اال�ستبانة وهدفت هذه الدرا�سة �إىل
التعرف على واقع تقنيات االت�صال املتوافرة يف
أالمن العام والك�شف عن املعوقات التي تواجهها.
وتو�صلت هذه الدرا�سة �إىل أ�ن واقع تقنيات االت�صال
متدين ومت أ�خر يف جهاز أالمن العام ،وان توظيف
وا�ستخدام تقنيات االت�صال �سيحقق بدرجة كبرية
جدا فعالية أالداء الوظيفي ملن�سوبي أالمن العام.
و أ�ما بخ�صو�ص املعوقات فان أ�فراد عينة الدرا�سة
أ�فادوا بدرجة كبرية أ�ن أ�هم املعوقات كانت قلة عدد
أ�جهزة االت�صال وقدم املتوفر منها وانخفا�ض تدريب
العاملني يف أالمن العام عليها وكذلك عدم �صيانتها
الوقائية مما يزيد من أ�عطالها.
درا�سة (ال�شهري)2005 ،
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على دور االت�صاالت
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ا إلدارية يف حل امل�شكالت التي تواجه من�سوبي أالمن
اجلنائي ،ودور تقنيات االت�صاالت امل�ستخدمة يف
رفع م�ستوى أالداء الوظيفي ومعوقات االت�صاالت
ا إلدارية التي تخف�ض م�ستوى أالداء الوظيفي
ملن�سوبي أالمن اجلنائي وتكون جمتمع الدرا�سة
من (� )122ضابطا ممن يعملون يف أالمن اجلنائي
يف العا�صمة الريا�ض ،وقد ا�ستخدم املنهج الو�صفي
التحليلي وكانت أ�داة جمع البيانات هي اال�ستبانة.
تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
 .1ت�ؤدي االت�صاالت ا إلدارية دور ًا مهم ًا يف حل
امل�شكالت التي تواجه من�سوبي أالمن اجلنائي
يف منطقة الريا�ض ،وذلك من خالل االنعكا�سات
ا إليجابية التالية :الدقة يف �إجناز املهام أالمنية ،تزويد
املر�ؤو�سني بالتعليمات املنا�سبة ملوجهة امل�شكالت
أالمنية ،وتوفري الوقت واجلهد.
 .2ت�ؤدي تقنيات االت�صال يف أالمن اجلنائي دور ًا
مهم ًا يف رفع م�ستوى أالداء الوظيفي ملن�سوبيه؛ وذلك
من خالل� :رسعة ودقة �إبالغ القيادات بتطورات
امل�شكالت أالمنية وال�رسعة يف �إي�صال التعليمات
واحل�صول على املعلومات.
أ
 .3أ�هم املعوقات التي تخف�ض م�ستوى الداء
الوظيفي ملن�سوبي أالمن اجلنائي هي :قدم و�سائل
االت�صال امل�ستخدمة ،عدم تدريب العاملني أ
بالمن
اجلنائي على ا�ستخدام أ��ساليب االت�صال احلديثة قلة
و�سائل االت�صال امل�ستخدمة.
أ
 .4لدى أ�فراد جمتمع الدرا�سة من من�سوبي المن
اجلنائي من ال�ضباط ر�ؤية مت�شابهة نحو دور
االت�صاالت ا إلدارية مهما اختلفت أ�عمارهم ،أ�و
م�ستوياتهم التعليمية ،أ�و خرباتهم العملية ،أ�و
رتبتهم الع�سكرية.
درا�سة ()Lotz &Donald، 2004
قام الباحثان ب�إجراء درا�سة بعنوان�" :ضغط العمل
واالت�صاالت يف امل�ستويات ا إلدارية املختلفة يف �رشكة
8

424

تامني بعد اندماجها مع �رشكة أ�خرى" ،فقد بحثت
هذه الدرا�سة يف �إدراكات املوظفني يف امل�ستويات
ا إلدارية املختلفة ل�ضغوط العمل التي يعانون منها
يف مرحلة االندماج وكذلك فح�صت ر�ضا العاملني عن
االت�صاالت التنظيمية خالل هذه العملية  .وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )102موظف ًا ممن اندجموا
مع �رشكة أ�خرى ،و أ��شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم
وجود فروقات بني املديرين وامل�رشفني واملوظفني يف
امل�ستويات الدنيا يف كمية أ�و نوعية �ضغوط العمل التي
يعانون منها و أ�ي�ضا عدم وجود فروقات يف ر�ضاهم
عن االت�صاالت يف حني كان هناك عالقة عك�سية بني
االت�صاالت وم�صدر �ضغوط العمل.
درا�سة (املنجي)2003 ،
هدفت هذه الدرا�سة على التعرف �إىل واقع االت�صاالت
ا إلدارية داخل أالجهزة املدنية العمانية بناء على
اجتاهات و آ�راء املبحوثني .وهي درا�سة حتليلية
هدفت �إىل اختبار العالقة ما بني كل من (خ�صائ�ص
التنظيم ا إلداري ،و�ضوح االت�صاالت ،امل�شاركة
يف اتخاذ القرارات ،أ��ساليب االت�صال ،الو�سائل
امل�ستخدمة يف العملية االت�صالية) ،وبني فاعلية
االت�صاالت ا إلدارية ،وكذلك العالقة بني اخل�صائ�ص
ال�شخ�صية والوظيفية (اجلن�س ،العمر ،امل�ستوى
التعليمي ،امل�ستوى الوظيفي ،اخلربة الوظيفية)
وبني فاعلية االت�صاالت ا إلدارية.
وكما هدفت هذه الدرا�سة كذلك �إىل التعرف على أ�هم
املعوقات التي تعرت�ض العملية االت�صالية ،وتقلل من
كفاءتها من وجهة نظر مفردات البحث وا�ستخدم
املنهج الو�صفي التحليلي يف البحث وكذلك �صممت
ا�ستبانه للح�صول على املعلومات من أ�فراد عينة
البحث..
وقد تو�صلت هذه الدرا�سة �إىل عدد من النتائج
أ�همها:
 .1توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني خ�صائ�ص
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss2/6
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التنظيم ا إلداري ،وبني فاعلية االت�صاالت ا إلدارية.
 .2توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني و�ضوح
االت�صال ،وبني فاعلية االت�صاالت ا إلدارية.
 .3توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني امل�شاركة يف
اتخاذ القرارات ،وبني فاعلية االت�صاالت ا إلدارية.
 .4توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني معوقات
االت�صال ،وبني فاعلية االت�صاالت ا إلدارية.
 .5توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني أ��ساليب
االت�صال ،وبني فاعلية االت�صاالت ا إلدارية.
 .6توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني و�سائل
االت�صال ،وبني فاعلية االت�صاالت ا إلدارية.
 .7توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني العوامل
الدميوغرافية (اجلن�س ،العمر ،امل�ؤهل العلمي،
الوظيفة ،اخلربة) ،وبني فاعلية االت�صاالت ا إلدارية.
درا�سة ( ال�سبيعي)2003،
أ�جرى الباحث درا�سة بعنوان "دور نظم االت�صاالت
ا إلدارية يف اتخاذ القرارات يف أالجهزة أالمنية"
يف جامعة نايف العربية للعلوم أالمنية وا�ستخدم
الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ومت ا�ستخدام
اال�ستبانة جلمع البيانات ،وكان املجتمع ا إلح�صائي
مكون من ( )570فردا من القادة ا إلداريني
والع�سكريني العاملني يف دائرة اجلوازات يف منطقة
الريا�ض يف ال�سعودية ،وعينة الدرا�سة كانت ()208
فردا ،وقد هدفت هذه الدرا�سة ملعرفة دور نظم
االت�صاالت ا إلدارية يف اتخاذ القرارات يف أالجهزة
أالمنية يف اململكة العربية ال�سعودية وكانت أ�هم نتائج
الدرا�سة:
 .1تنمية مهارات العاملني يف ا�ستخدام و�سائل
االت�صاالت واالهتمام بالفروق الفردية بني العاملني
وعقد دورات ولقاءات بني الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني
لزيادة فعالية االت�صال ا إلداري وحتديث و�سائل
االت�صال.
 .2توجد فروق ذات داللة �إح�صائية �إزاء تقنيات
9
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االت�صاالت احلديثة أالكرث ا�ستخداما تعزى
ملتغري العمر ،مدة اخلدمة يف العمل ،عدد الدورات
التدريبية.
 .3توجد فروق ذات داللة �إح�صائية �إزاء فعالية
و�سائل االت�صاالت تعزى للم�ستوى التعليمي والرتبة
الع�سكرية وعدد الدورات التدريبية.
 .4توجد فروق ذات داللة �إح�صائية وحمور مدى
توافر مهارات االت�صال دى العاملني تعزى ملتغري
امل�ستوى التعليمي وعدد الدورات التدريبية.
 .5توجد فروق ذات داللة �إح�صائية وحمور
املعوقات التي حتد من كفاءة نظم االت�صاالت وتعزى
هذه الفروق �إىل امل�ستوى التعليمي.
درا�سة (ع�سريي)1998 ،
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على نظام االت�صاالت
الكتابية يف مراكز االت�صاالت ب�إمارات منطقة مكة
املكرمة واملدينة املنورة وتبوك ،وحتديد ال�سلبيات
وا إليجابيات باالت�صاالت الكتابية ,وحتديد املعوقات
التي حتول دون فاعلية االت�صاالت الكتابية والتو�صل
�إىل أ�ن�سب أال�ساليب لتطوير االت�صاالت الكتابية يف
تلك ا إلمارات ،وا�ستخدم املنهج الو�صفي ملالءمتة
لغر�ض الدرا�سة ومت تطوير ا�ستبانه جلمع البيانات
وكان جمتمع الدرا�سة مكون ( )94من موظفي
مراكز االت�صاالت الثالث انفة الذكر أ�عاله .
تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج من أ�همها:
� .1إن بع�ض ا إلمارات ما تزال تعتمد على مندوبي
املديرية العامة للربيد يف �إي�صال موادها الربيدية مما
أ�دى �إل ت أ�خر تلك املواد.
� .2إن مراكز االت�صاالت ا إلدارية تقوم بت�سجيل
املرا�سالت يف ال�سجالت الوارد العام قبل توجيهها
�إىل ا إلدارات املخت�صة ،مما أ�دى �إىل تكرار قيدها مرة
أ�خرى يف دفاتر التوزيع ل إلدارات.
� .3إن أ�غلب مراكز االت�صاالت ا إلدارية با إلمارات
الثالث ت�ستخدم ال�سجالت التقليدية يف ت�سجيل
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مرا�سالت الوارد.
� .4إن جميع مراكز االت�صاالت ا إلدارية با إلمارات
الثالثة مل تدخل ا آلالت احلديثة يف �إعداد مرا�سالتها
ل�صادرة مما أ�دى �إىل العديد من امل�شكالت.
� .5ضعف التن�سيق بني ا إلدارات ومراكز االت�صاالت
ا إلدارية يف بع�ض ا إلمارات مما ي�ؤدي �إعاقة وبطء
�سري املعامالت ،ويقلل من فاعلية االت�صال.
� .6إن عملية متابعة املرا�سالت الواردة مل جتد
اهتمام ًا كافي ًا يف جميع مراكز االت�صاالت با إلمارات
الثالث مما يرتتب عليه كرثة املراجعني.
� .7إن ا�ستخدام احلا�سب ا آليل يف مراكز االت�صاالت
ا إلدارية يرتتب عليه عدد من املزايا منها :ال�رسعة
والدقة يف �إجناز العمل ،عدم املعاناة يف �ضغوط
العمل ،احل�صول على املعامالت يف وقت وجيز،
�سهولة متابعة املعامالت.

التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:

�إن الدرا�سة احلالية تتفق مع بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة يف جماالت معينة ،وهناك اختالف كبري
بني هذه الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة ف أ�ما جوانب
االتفاق فهي كما ي أ�تي-:
 .1ا�ستخدم املنهج الو�صفي ،وكانت أ�داة الدرا�سة
هي اال�ستبانة لكل الدرا�سات ال�سابقة واحلالية
 .2اتفقت الدرا�سة احلالية مع درا�سة (املانع،
 )2006من حيث املو�ضوع ،وكذلك اتفقت مع درا�سة
( ال�سبيعي )2003،يف احد حماورها وهو أ�ثر نظام
االت�صاالت ا إلدارية يف اتخاذ القرارات واتفقت مع
نتائج درا�سة (املنجي )2003 ،يف وجود عالقة ذات
داللة �إح�صائية بني امل�شاركة يف اتخاذ القرارات،
وبني فاعلية االت�صاالت ا إلدارية.
 .3كما اتفقت مع درا�سة ( lhan G-NBAYI،
 (2007التي أ�ظهرت عدم وجود اختالفات ذات
داللة يف اجتاهات املعلمني نحو فعالية االت�صاالت
10
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التنظيمية يف كل من املدار�س أال�سا�سية واملتو�سطة
تعزى ملتغري اخلربة الوظيفية ،واتفقت مع درا�سة
(ال�شهري )2005 ،حيث أ�و�ضحت أ�ن لدى أ�فراد
العينة ر�ؤية مت�شابهة نحو دور االت�صاالت ا إلدارية
مهما اختلفت أ�عمارهم ،أ�و م�ستوياتهم التعليمية،
أ�و خرباتهم العملية ،أ�و رتبتهم الع�سكرية ،وكذلك
يف نتائج الدرا�سة التي بينت أ�ن أ�ثر االت�صاالت
له انعكا�سات �إيجابية على الدقة يف �إجناز املهام
أالمنية ،تزويد املر�ؤو�سني بالتعليمات املنا�سبة
ملواجهة امل�شكالت أالمنية ،وتوفري الوقت واجلهد
ورفع م�ستوى أالداء الوظيفي وذلك من خالل:
�رسعة ودقة �إبالغ القيادات بتطورات امل�شكالت
أالمنية وال�رسعة يف �إي�صال التعليمات واحل�صول
على املعلومات .واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع
درا�سة (ع�سريي )1998 ،يف �إن ا�ستخدام احلا�سب
ا آليل يف مراكز االت�صاالت ا إلدارية يرتتب عليه عدد
من املزايا منها :ال�رسعة والدقة يف �إجناز العمل ،عدم
املعاناة يف �ضغوط العمل ،احل�صول على املعامالت يف
وقت وجيز� ،سهولة متابعة املعامالت.
و أ�ما جوانب االختالف فهي:
 .1مكان الدرا�سة وهو حمافظات �شمال فل�سطني،
�إما الدرا�سات ال�سابقة فكانت خارج الوطن ،ومل يجد
الباحث يف حدود معلوماته أ�ن هناك درا�سات حمليه
م�شابهة .
 .2جمتمع وعينة الدرا�سة احلالية وهي موظفوجامعة
القد�س املفتوحة وهذه الدرا�سة خمتلفة عن الدرا�سات
ال�سابقة حيث كان جمتمع الدرا�سة موظفي و�ضباط
امن ،معلمني يف مدار�س ،موظفي احلكومة وموظفي
القطاع اخلا�ص.
 .3اختلفت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف
أ�ثر بع�ض العوامل الدميوغرافية نحو نظام االت�صاالت
فقد وجدت فروقات ذات داللة بالن�سبة ملتغري العمر
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss2/6
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وامل�ؤهل العلمي يف درا�سة (lhan G-NBAYI،
 ،(2007ويف درا�سة (ال�سبيعي )2003،وجدت

فروق ذات دالله �إح�صائية لكل من املتغريات ا آلتية:
العمر ،مدة اخلدمة يف العمل ،امل�ستوى التعليمي،
والرتبة الع�سكرية وكذلك يف درا�سة (املنجي،
 )2003وجدت عالقة ذات داللة �إح�صائية بني
العوامل الدميوغرافية (اجلن�س ،العمر ،امل�ؤهل
العلمي ،الوظيفة ،اخلربة) ،وبني فاعلية االت�صاالت
ا إلدارية.
 .4أ�ما درا�سة ( )Lotz &Donald، 2004فقد
اختلفت مع الدرا�سة احلالية ،و أ��شارت النتائج �إىل
عدم وجود فروق بني املديرين وامل�رشفني واملوظفني
يف امل�ستويات الدنيا يف كمية أ�و نوعية �ضغوط العمل
التي يعانون منها و أ�ي�ضا عدم وجود فروقات يف
ر�ضاهم عن االت�صاالت يف حني كان هناك عالقة
عك�سية بني االت�صاالت وم�صدر �ضغوط العمل.
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 .5ال توجد درا�سة يف الدرا�سات ال�سابقة تتطرق
ملو�ضوع أ�ثر االت�صاالت يف أالداء بنظرة �شمولية
كما تطرقت له الدرا�سة احلالية من خالل املحاور
اخلم�سة وهي �رسعة أالداء ،اتخاذ القرارات ،توفر
املعلومات ومعاجلتها ،التفاعل ا إليجابي بني العاملني
وحتقيق أ�هداف امل�ؤ�س�سة ،وهذه الفجوة العلمية التي
حاول الباحث تغطيتها يف هذه الدرا�سة..

جمتمع الدرا�سة وعينتها:

يتكون جمتمع الدرا�سة من مديري املناطق التعليمية
ومديري الدوائر واملراكز الفنية وا إلنتاجية يف
اجلامعة �إ�ضافة �إىل امل�ساعدين ا إلداريني أ
والكادمييني
يف املناطق التعليمية ور�ؤ�ساء أالق�سام يف اجلامعة
و أ�خريا امل�رشفني أالكادمييني من حملة الدكتوراه
واملاج�ستري وكان عددهم ( )329موظفا .واجلدول
ا آلتي رقم ( )1يو�ضح املجتمع ا إلح�صائي وعينة
الدرا�سة.

جدول رقم ( )1املجتمع ا إلح�صائي وعينة الدرا�سة
العدد الكلي

امل�سمى الوظيفي واملوقع
مديرو املناطق واملراكز التعليمية
م�ساعدون �إداريون و أ�كادمييون يف املناطق
ر�ؤ�ساء أ�ق�سام يف الرئا�سة
ر�ؤ�ساء أ�ق�سام يف املناطق
مديرو دوائر ومراكز �إنتاجية يف الرئا�سة
م�رشفون أ�كادمييون يف املناطق
املجموع
واجلداول ا آلتية ذات أالرقام ( )6،5،4،3،2تبني توزيع عينة الدرا�سة تبعا ملتغرياتها:
17
23
21
69
17
182
329

عينة الدرا�سة الن�سبة املئوية()%
8
15
4
30
9
62
128

47
65.2
19
43.5
53
34
39

جدول رقم ( )2توزيع عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري العمر
العمر

من 25-35
من 36-45
أ�كرث من 45

املجموع
11

التكرار
28
42
58
128

الن�سبة املئوية()%
21.9
32.8
45.3
100.0
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جدول رقم ( )3توزيع عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري اخلربة الوظيفية
اخلربة الوظيفية
اقل من 5
5-10
11-15

أ�كرث من 16

املجموع

الن�سبة املئوية()%

التكرار

11.7
46.1
14.8
27.3
100.0

15
59
19
35
128

جدول رقم ( )4توزيع عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري امل ؤ�هل العلمي
امل�ؤهل العلمي
بكالوريو�س
ماج�ستري
دكتوراه
املجموع

الن�سبة املئوية()%

التكرار

18.0
29.7
52.3
100.0

23
38
67
128

جدول رقم ( )5توزيع عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري امل�سمى الوظيفي
امل�سمى الوظيفي
مدير دائرة /مركز
مدير منطقة
م�ساعد أ�كادميي
م�ساعد �إداري
م�رشف أ�كادميي
رئي�س ق�سم
املجموع

الن�سبة املئوية()%

التكرار

7.0
6.3
5.5
6.3
48.4
26.6
100.0

9
8
7
8
62
34
128

جدول رقم ( )6توزيع عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري مكان العمل
مكان العمل
رئا�سة اجلامعة
منطقة تعليمية
املجموع

منهج الدرا�سة :

اتبع يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي الذي يتفق
مع طبيعة الدرا�سة التي ت�ستوجب و�صف ظاهرة
12

التكرار
13
115
128

الن�سبة املئوية()%
10.2
89.8
100.0

االت�صاالت ا إلدارية و أ�ثرها يف أالداء حيث يتم يف هذا
املنهج جمع البيانات و�إجراء التحليل ا إلح�صائي
ال�ستخراج النتائج املطلوبة.
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أ�داة الدرا�سة :

اعتماد ًا على أ�دبيات البحث والدرا�سات ال�سابقة
وا�ست�شارة متخ�ص�صني يف ا إلدارة مت بناء ا�ستبانه

429

جلمع البيانات من عينة الدرا�سة ا�شتملت على ()37
فقرة موزعة �إىل خم�س جماالت كما يف اجلدول رقم
(. )7

جدول رقم ( )7فقرات اال�ستبانة تبع ًا ملجاالت الدرا�سة
عدد الفقرات

املجال
الرقم
أ
أ
� 1ثر االت�صاالت ا إلدارية يف �رسعة الداء
 2أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف اتخاذ القرارات
 3أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف توفر املعلومات و معاجلتها
 4أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف التفاعل االيجابي بني العاملني
 5أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف حتقيق أ�هداف امل�ؤ�س�سة
املجموع
وماج�ستري ،ودكتوراه
تقنني أ�داة الدرا�سة :
 .4امل�سمى الوظيفي وله �ستة م�ستويات مدير دائرة،
�صدق أالداة :
أ
ومدير منطقة ،وم�ساعد �كادميي وم�ساعد �إداري ،
مت عر�ض أ�داة الدرا�سة على �ستة حمكمني من
وم�رشف أ�كادميي  ،ورئي�س ق�سم
امل�رشفني أالكادمييني يف جامعة القد�س املفتوحة من
 .5مكان العمل وله م�ستويان ،وهما  :رئا�سة اجلامعة،
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص و أ�و�صوا ب�صالحيتها بعد
ومنطقة تعليمية
�إجراء بع�ض التعديالت  ،وبهذا مت �إخراج ا إل�ستبانة
ب.املتغريات التابعة وتتمثل يف �إجابات عينة
ب�صورتها النهائية.
8
7
6
7
9
37

ثبات أالداة:

للتحقق من ثبات أالداة ا�ستخدمت معادلة كرونباخ
أ�لفا ال�ستخراج الثبات فبلغت ن�سبته الكلية على
فقرات ا إل�ستبانة ( )0.875وهي ن�سبة ثبات ت�ؤكد
�إمكانية ا�ستخدام أالداة.

متغريات الدرا�سة:
أ� .املتغريات امل�ستقلة:

 .1العمر وله أ�ربعة م�ستويات أ�قل من �25سنة ،ومن
( ،)35-25ومن ( ،)45-36و(� )45سنة ف أ�كرث
 .2اخلربة الوظيفية ولها أ�ربعة م�ستويات أ�قل من 5
�سنوات ،و ،10-5و ،15-11و أ�كرث من �16سنة
 .3امل�ؤهل العلمي وله ثالث م�ستويات بكالوريو�س،

13

الفقرات

1-8
9-15
16-21
22-28
29-37

الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة
املعاجلة ا إلح�صائية:

بعد جمع البيانات مت �إدخال بياناتها للحا�سب لتعالج
بوا�سطة الربنامج ا إلح�صائي للعلوم االجتماعية(
 ،)spssوقد ا�ستخدمت الن�سب املئوية واملتو�سطات
احل�سابية املوزونة واختبار (ت) وحتليل التباين
أالحادي.

نتائج الدرا�سة:
أ�وال  :النتائج املتعلقة بال�س ؤ�ال أالول الذي
ن�صه:

ما أ�ثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء من وجهة
نظر العاملني يف جامعة القد�س املفتوحة؟
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من أ�جل ا إلجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدمت
املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية لكل فقرة من
فقرات كل جمال من جماالت اال�ستبانة.
وقد أ�عطي للفقرات ذات امل�ضمون ا إليجابي ()5
درجات عن كل �إجابة (موافق ب�شدة) ،و( )4درجات

430

عن كل �إجابة (موافق) ،و( )3درجات عن كل �إجابة
(حمايد) ،ودرجتان عن كل �إجابة (معار�ض) ،ودرجة
واحدة عن كل �إجابة (معار�ض ب�شدة) ،ومن أ�جل
تف�سري النتائج أ�عتمد امليزان ا آلتي للن�سب املئوية
لال�ستجابات كما هو يف اجلدول رقم ( )8ا آلتي:

جدول رقم ( )8ميزان الن�سب املئوية لال�ستجابات
الن�سبة املئوية

أ�قل من 50%
من 50%-59%
من 69% - 60%
من 79% - 70%
من  80%فما فوق

وتبني اجلداول ()13(،)12(،)11(،)10(،)9
النتائج  ،ويبني اجلدول ( )14خال�صة النتائج.

النتائج املتعلقة باملجال أالول ( أ�ثر االت�صاالت
ا إلدارية يف �سرعة أالداء)

يتبني من اجلدول رقم ( )9الالحق �إن م�ستوى
ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية
يف �رسعة أالداء يف جامعة القد�س املفتوحة كانت
مرتفعة جدا على معظم الفقرات حيث كان م�ستوى
اال�ستجابة عليها أ�كرث من ( )80%با�ستثناء
الفقرات رقم (  )2،4،5حيث كانت اال�ستجابات
مرتفعة حيث كان م�ستوى اال�ستجابة عليها أ�كرث من
( ،)70%وقد كانت الدرجة الكلية لال�ستجابات
على هذا املجال مرتفعة جدا وكانت الن�سبة املئوية
لال�ستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة
الن�سبة املئوية (.)80.68%
أ
ويعزو البحث هذه النتيجة �إىل �ن لالت�صاالت ا إلدارية
دور هام ورئي�سي يف �رسعة أالداء ،وال �سيما عندما
ت�صل التعليمات ا إلدارية يف الوقت املنا�سب.

14

درجة اال�ستجابات
منخف�ضة جدا
منخف�ضة
متو�سطة
مرتفعة
مرتفعة جدا

النتائج املتعلقة باملجال الثاين ( أ�ثر االت�صاالت
ا إلدارية يف اتخاذ القرارات)

يت�ضح من اجلدول الالحق رقم (� )10إن معظم
ا�ستجابات عينة الدرا�سة كانت مرتفعة جدا على
الفقرات ( )13( ،)12( ،)11( ،)9حيث كان
م�ستوى اال�ستجابة عليها أ�كرث من ( )80%با�ستثناء
الفقرة رقم ( )10كانت مرتفعة حيث كان م�ستوى
اال�ستجابة عليها أ�كرث من ( )70%والفقرة رقم
( )14كانت منخف�ضة حيث كان م�ستوى اال�ستجابة
عليها أ�كرث من ( )50%وحيث أ�ن هذه الفقرة
�سلبية ممل يدل وب�شكل قاطع �إن خطوط االت�صال
يف اجلامعة ال تعرقل عملية اتخاذ القرارات و�إمنا
ت�ساعد يف هذه العملية وت�سهلها ،والفقرة أالخرية
رقم ( )15كانت اال�ستجابات عليها متو�سطة حيث
كان م�ستوى اال�ستجابة عليها أ�كرث من (.)60%
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جدول رقم ( )9املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية للمجال أالول
رقم
الفقرة

الفقرات

� 1إن ان�سياب التعليمات ا إلدارية ح�سب الت�سل�سل
الوظيفي ي�ؤدي �إىل �رسعة �إجناز العمل .
� 2إن قنوات االت�صال امل�ستخدمة يف اجلامعة بني الرئي�س
واملر�ؤو�س تو�صل التعليمات والقرارات يف الوقت
املنا�سب.
 3و�سائل االت�صال االلكرتونية امل�ستخدمة يف اجلامعة
أ��رسع من غريها ،أالمر الذي يرتتب عليه اجناز املهام
أ
والعمال املوكلة للموظف دون ت أ�خري.
 4التعميمات ا إلدارية ت�صل للموظفني عرب القنوات
االت�صالية ب�رسعة مما ي�ؤدي �إىل �رسعة يف أالداء.
أ
 5النماذج امل�ستخدمة يف اجلامعة توفر الوقت �سواء �كان
ذلك للمراجع ام للموظف.
 6االت�صاالت ت�ستخدم لتحقيق التما�سك بني وحدات
اجلامعة ا إلدارية وتعمل على حت�سني م�ستواها
ت�سهل ان�سياب
 7االت�صاالت الوا�ضحة يف اجلامعة ّ
املعلومات مما ي�ساعد يف رفع كفاءة أالداء فيها.
 8لالت�صاالت ا إلدارية دور يف حتديد معايري أالداء
وم�ؤ�رشاته.
الدرجة الكلية للمجال
أ�ق�صى درجة للفقرة ( )5درجات

4.29

85.80

درجة
اال�ستجابة
مرتفعة جدا

متو�سط الن�سبة
اال�ستجابة املئوية
3.82

76.40

مرتفعة

4.02

80.40

مرتفعة جدا

3.85

77.00

مرتفعة

3.91

78.20

مرتفعة

4.11

82.20

مرتفعة جدا

4.15

83.00

مرتفعة جدا

4.12

82.40

مرتفعة جدا

4.03

80.68

مرتفعة جدا

جدول رقم ( )10املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية للمجال الثاين
رقم
الفقرة
9

10

11

15

الفقرات
فاعلية قنوات االت�صال ت�ؤدي �إىل اتخاذ القرارات يف
الوقت املنا�سب.
قنوات االت�صال امل�ستخدمة يف اجلامعة تو�صل
املعلومات الالزمة بو�ضوح؛ التخاذ القرارات
املنا�سبة.
ؤ
ؤ
�سهولة التوا�صل بني العاملني يف امل��س�سة ي�دي �إىل
اتخاذ القرار املنا�سب.

متو�سط
اال�ستجابة
4.38

درجة
الن�سبة
املئوية اال�ستجابة
 87.60مرتفعة جدا

3.96

 79.20مرتفعة

4.23

 84.60مرتفعة جدا
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4.20
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 84.00مرتفعة جدا

 12فاعلية نظم تبليغ القرارات يعمل على حت�سني تنفيذ
القرارات.
4.34
 86.80مرتفعة جدا
 13االت�صال هو ع�صب العمليات ا إلدارية يف اجلامعة و
متطلب حتمي لها من اجل اتخاذ القرارات املنا�سبة.
2.76
 55.20منخف�ضة
 14خطوط االت�صال يف اجلامعة تعرقل عملية اتخاذ
القرارات
67.00
3.35
متو�سطة
 15يعتمد امل�سئولون يف �صنع قراراتهم على النظام
املحو�سب
77.77
3.89
مرتفعة
الدرجة الكلية للمجال
(املنجي.)2004 ،
أ�ق�صى درجة للفقرة ( )5درجات
ويعزو الباحث ذلك �إىل أ�ن امل�سئولون يعتمدون يف
النتائج املتعلقة باملجال الثالث ( أ�ثر االت�صاالت
�صنع قراراتهم على النظام املحو�سب املعمول به
ا إلدارية يف توفر املعلومات ومعاجلتها)
يف اجلامعة ولكن ب�شكل لي�س كبريا ويعود ال�سبب يف
يالحظ من اجلدول رقم ( )11التايل بان ا�ستجابات
ذلك �إىل حداثة النظام املحو�سب حيث أ�ن التحول �إىل
عينة الدرا�سة على فقرات هذا املجال كانت مرتفعة
هذا النظام مل يعتمد منذ فرتة طويلة ،وكانت الدرجة
جدا حيث كان م�ستوى اال�ستجابة عليها أ�كرث
الكلية مرتفعة وكانت الن�سبة املئوية لال�ستجابة
من ( )80%با�ستثناء الفقرة رقم ( )20كانت
على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة الن�سبة املئوية
مرتفعة حيث كان م�ستوى اال�ستجابة عليها أ�كرث
(.)77.77%
من ( ، )70%والدرجة الكلية كانت مرتفعة
وهذا يدل على أ�ن هناك أ�ثر ًا وا�ضح ًا لالت�صاالت
جدا حيث كان م�ستوى اال�ستجابة عليها أ�كرث من
ا إلدارية يف اتخاذ القرارات يف اجلامعة مما ي�ؤكد أ�ن
( )80%ويعزو الباحث هذه النتيجة اىل و�ضوح
اتخاذ القرارات يف اجلامعة تعتمد على االت�صاالت
االت�صاالت ا إلدارية الر�سمية يف اجلامعة التي تعد
والت�شاور فيما بني الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني وهذه
امل�صدر الرئي�س يف توفر املعلومات ،وهذه النتيجة
النتيجة تتفق مع النتيجة رقم ( )3من درا�سة
تتفق مع درا�سة(ال�شهري. )2005،

جدول رقم ( )11املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية للمجال الثالث
رقم
الفقرة
16
17
18

16

الفقرات
نق�ص املعلومات عن احلد املطلوب ي�ؤدي �إىل
�إرباك عملية االت�صال.
الت�شوي�ش يف االت�صال يزيد من �سوء الفهم بني
الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني.
فاعلية نظام املعلومات (الدقة ،التوقيت،
ال�شكل) تزيد من فهم الر�سالة.

متو�سط
اال�ستجابة

الن�سبة
املئوية

84.00

درجة
اال�ستجابة
مرتفعة جدا

4.34

86.80

مرتفعة جدا

4.43

88.60

مرتفعة جدا

4.20
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 19ان�سيابية انتقال املعلومات ومعاجلتها يدل على
وجود قنوات ات�صالية فعالة.
 20االت�صاالت ا إلدارية يف اجلامعة توفر معلومات
حول امل�شاكل و�سبل حلها.
 21حماية املعلومات ومنع ت�شوي�شها يعرب عن وجود
و�سائل ات�صالية كف�ؤة .
الدرجة الكلية للمجال
أ�ق�صى درجة للفقرة ( )5درجات

النتائج املتعلقة باملجال الرابع ( أ�ثر االت�صاالت
ا إلدارية يف التفاعل االيجابي بني العاملني)

اجلدول رقم ( )12التايل يو�ضح أ�ن كل فقرات هذا
املجال كانت اال�ستجابة عليها مرتفعة جدا حيث كان
م�ستوى اال�ستجابة عليها أ�كرث من ( )80%با�ستثناء
الفقرة رقم ( )24كانت مرتفعة حيث كان م�ستوى
اال�ستجابة عليها أ�كرث من ( ،)70%وبالتايل فان
الدرجة الكلية مرتفعة جدا وكانت الن�سبة املئوية
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4.30

86.00

مرتفعة جدا

3.91

78.20

مرتفعة

4.15

83.00

مرتفعة جدا

4.22

84.43

مرتفعة جدا

لال�ستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة
الن�سبة املئوية (.)85.09%
ويدل ذلك من وجهة نظر الباحث �إىل أ�ن هذه النتيجة
طبيعية الن االت�صاالت هي التي حتدث التفاعل
�سواء ال�سلبي او االيجابي بني العاملني ولكن
نظام االت�صاالت ا إلدارية يف اجلامعة يعزز التفاعل
االيجابي حيث انه بدون ات�صال ال يوجد تعاون وال
تفاعل.

جدول رقم ( )12املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية للمجال الرابع
رقم
الفقرة
22
23
24
25
26
27

17

الفقرات
و�سائل االت�صال القوية بني ا إلدارة والعاملني تزيد
من التفاعل بينهم.
توافر مهارات االت�صال و التفاعل بني املوظفني
ينعك�س ايجابيا على اجلامعة وبيئة العمل فيها.
االت�صاالت غري الر�سمية �رضورية يف نقل املعلومات
بني العاملني.
االت�صال ا إلداري الناجح يحقق التفاعل االيجابي بني
امل�ستويات الوظيفية يف امل�ؤ�س�سة.
االت�صاالت ا إلدارية يف اجلامعة تعمل على توفري
املناخ االيجابي الذي يرغّب العاملني يف االجناز.
أ�حبذ العمل �ضمن فريق ألنه ي�سهل االت�صال
والتوا�صل بني الفريق

متو�سط
اال�ستجابة

الن�سبة
املئوية

89.40

درجة
اال�ستجابة
مرتفعة جدا

4.44

88.80

مرتفعة جدا

3.70

74.00

مرتفعة

4.37

87.40

مرتفعة جدا

4.19

83.80

مرتفعة جدا

4.34

86.80

مرتفعة جدا

4.47
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4.27

434

85.40

28
االت�صاالت ا إلدارية تعمل على توجيه العاملني
ون�صحهم و�إر�شادهم.
4.25
 85.09مرتفعة جدا
الدرجة الكلية للمجال
والفقرات أالخرى كانت مرتفعة حيث كان م�ستوى
أ�ق�صى درجة للفقرة ( )5درجات
اال�ستجابة عليها أ�كرث من ( )70وكانت الن�سبة
النتائج املتعلقة باملجال اخلام�س ( أ�ثر
املئوية لال�ستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا
االت�صاالت ا إلدارية يف حتقيق أ�هداف
بداللة الن�سبة املئوية (.)81.33%
اجلامعة)
ويف�رس الباحث هذه النتيجة بان املوظفني يف اجلامعة
أ
يت�ضح من اجلدول الالحق رقم ( )13بان �كرث
يكون جل اهتمامهم يف االت�صاالت ا إلدارية هو العمل
من ن�صف فقرات جمال أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية
على حتقيق أ�هداف اجلامعة
يف حتقيق أ�هداف اجلامعة كانت مرتفعة جدا حيث
كان م�ستوى اال�ستجابة عليها أ�كرث من (،)80%

مرتفعة جدا

جدول رقم ( )13املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية للمجال اخلام�س
رقم
الفقرة

الفقرات

 29يتم حتديد أ�ولويات أالهداف الواجب حتقيقها من
خالل نظام االت�صاالت
ؤ
 30االت�صال البناء بني اجلامعة وبيئتها ي�دي �إىل
تطوير التفاعل بينهما.
أ
 31االت�صال ا إلداري الناجح يوفق بني �هداف اجلامعة
و أ�هداف العاملني فيها .
 32االت�صال ا إلداري الفعال ميكن من توليد أالفكار
التي ت�ساعد يف حتقيق أ�هداف اجلامعة.
 33يعود عدم حتقيق اجلامعة لبع�ض أ�هدافها �إىل �سوء
ممار�سة االت�صاالت ا إلدارية بني ا إلدارة و العاملني
 34هيكل اجلامعة التنظيمي الوا�ضح ي�سهل االت�صال
وكل موظف يتحمل م�س�ؤولياته
 35االت�صال ا إلداري يف اجلامعة يقلل من أالخطاء
 36لالت�صاالت ا إلدارية دور يف تقييم أالداء و�إنتاجية
العمل.
 37االت�صاالت ا إلدارية تعمل على �إحكام الرقابة
وبالتايل ت�صحيح االنحرافات
الدرجة الكلية للمجال
أ�ق�صى درجة للفقرة ( )5درجات
18

متو�سط
اال�ستجابة

الن�سبة
املئوية

78.20

درجة
اال�ستجابة
مرتفعة

4.22

84.40

مرتفعة جدا

4.25

85.00

مرتفعة جدا

4.20

84.00

مرتفعة جدا

3.91

78.20

مرتفعة

3.95

79.00

مرتفعة

3.95
4.12

79.00
82.40

مرتفعة
مرتفعة جدا

4.09

81.80

مرتفعة جدا

4.07

81.33

مرتفعة جدا

3.91
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و أ�خريا اجلدول رقم ( )14التايل يو�ضح خال�صة
نتائج أالبعاد اخلم�سة وكانت الن�سبة املئوية
لال�ستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة
الن�سبة املئوية (.)81.80%
وهذا يدل ب�شكل قاطع أ�ن لالت�صاالت ا إلدارية أ�ثر
وا�ضح يف أالداء وبالتايل يف حتقيق أ�هداف اجلامعة
ألن االت�صاالت هي ع�صب امل�ؤ�س�سات وبدونها ال
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ميكن اتخاذ قرارات وال تنفيذ تعليمات و�إن أ�ي خلل
يف نظام االت�صاالت يف اجلامعة ال ميكن اجلامعة أ�ن
ت�ستمر وتنمو ووجود هذا النظام ي�ساعد على تطور
اجلامعة وازدهارها.

خال�صة النتائج وترتيب أالبعاد والدرجة
الكلية لال�ستجابات:

جدول رقم ( ) 14املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية أللبعاد والدرجة الكلية لال�ستجابات
الرقم

املجال

 1أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف �رسعة أالداء
 2أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف اتخاذ القرارات
 3أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف توفر املعلومات و
معاجلتها
 4أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف التفاعل االيجابي بني
العاملني
أ
ؤ
 5أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف حتقيق �هداف امل��س�سة
الدرجة الكلية
أ�ق�صى درجة للفقرة ( )5درجات

ثانيا :النتائج املتعلقة بال�س ؤ�ال الثاين الذي
ن�صه :

هل تختلف ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو أ�ثر نظام
االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء تبع ًا للمتغريات
التالية ( :العمر ،اخلربة الوظيفية ،امل�ؤهل العلمي،
امل�سمى الوظيفي  ،مكان العمل ) .ول إلجابة على هذا
ال�س�ؤال فح�صت الفر�ضيات املتعلقة به وهي:

19

متو�سط
اال�ستجابة

الن�سبة
املئوية

80.68
77.77
84.43

درجة
اال�ستجابة
مرتفعة جدا
مرتفعة
مرتفعة جدا

4.25

85.09

مرتفعة جدا

4.07
4.09

81.33
81.80

مرتفعة جدا
مرتفعة جدا

4.03
3.89
4.22

نتائج فح�ص الفر�ضية أالوىل التي ن�صها:

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α=0.05يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو
أ�ثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء تعزى ملتغري
العمر.
واجلدول رقم ( )15يبني نتائج حتليل التباين
أالحادي لداللة الفروق يف أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف
أالداء تبعا ملتغري العمر.
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جدول رقم ( )15نتائج حتليل التباين أالحادي لداللة الفروق يف أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء
تبعا ملتغري العمر.
املجال م�صدر التباين
1
2
3
4
5

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

الدرجة الكلية

جمموع
مربعات
االنحراف

1.333
43.518
44.851
00.309
42.994
43.304
1.531
32.864
34.395
00.642
28.531
29.173
00.996
35.607
36.603
00.764
21.539
22.303

دال �إح�صائيا عند م�ستوى (ANOVA)0.05
يتبني من اجلدول رقم ( )15ال�سابق عدم وجود

فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
 )= 0.05يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو أ�ثر
االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء تبعا متغري العمر على
جميع أالبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان م�ستوى
الداللة لقيم (ف) عليها أ�كرث من ( )0.05وبهذا نقبل
الفر�ضية ال�صفرية.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل أ�ن متغري العمر
ال يلعب دورا هاما يف االت�صاالت أ�ي �سواء كان
املوظف �صغريا أ�م كبريا يف العمر فانه يخ�ضع لنظام
20

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

2
125
127
2
125
127
2
125
127
2
125
127
2
125
127
2
125
127

قيمة (ف) م�ستوى
الداللة

0.667
0.348

1.915

00.152

0.155
0.344

00.450

00.639

00.766
00.263

2.912

00.058

00.321
00.228

1.407

00.249

00.498
00.285

1.748

00.178

00.382
00.172

2.217

00.113

االت�صاالت املعمول به يف اجلامعة وبالتايل فان العمر
لي�س له أ�ثر يف االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء وهذه
النتيجة تختلف مع درا�سة( املنجي)2004 ،

نتائج فح�ص الفر�ضية الثانية التي ن�صها:

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α=0.05يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو
أ�ثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء تعزى ملتغري
اخلربة الوظيفية.
واجلدول رقم ( )16يو�ضح نتائج حتليل التباين
أالحادي لداللة الفروق يف أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف
أالداء تبعا ملتغري اخلربة الوظيفية.
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جدول رقم ( )16نتائج حتليل التباين أالحادي لداللة الفروق يف أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء
تبعا ملتغري اخلربة الوظيفية
املجال

م�صدر التباين

1

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

2
3
4
5

الدرجة الكلية

جمموع
مربعات
االنحراف

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة (ف)

م�ستوى
الداللة

3
124
127
3
124
127
3
124
127
3
124
127
3
124
127
3
124
127

00.237
00.356

00.666

00.575

00.393
00.340

1.157

00.329

00.091
00.275

00.330

00.803

00.154
00.232

00.666

00.575

00.506
00.283

1.787

00.153

00.098
00.177

00.553

00.647

00.711
44.141
44.851
1.180
42.124
43.304
00.273
34.122
34.395
00.463
28.711
29.173
1.517
35.086
36.603
00.294
22.008
22.303

دال �إح�صائيا عند م�ستوى (ANOVA)0.05
يتبني من اجلدول رقم ( )16ال�سابق عدم وجود

فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
 )= 0.05يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو أ�ثر
االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء تبعا متغري اخلربة
الوظيفية على جميع أالبعاد وعلى الدرجة الكلية
حيث كان م�ستوى الداللة لقيم (ف) عليها أ�كرث من
( )0.05وبهذا نقبل الفر�ضية ال�صفرية.
وهذه النتيجة تدل على أ�ن متغري اخلربة الوظيفية
بعدد �سنواتها �سواء كانت قليليه أ�و كثرية ال ت�ؤثر
يف االت�صاالت ا إلدارية ودورها يف أالداء مبعنى �إن
21

املوظف يتلقى االت�صاالت من رئا�سة اجلامعة أ�و
على امل�ستوى أالفقي من املناطق والدوائر أالخرى
بنف�س أال�سلوب وعرب و�سائل االت�صال املعمول بها
يف اجلامعة وهذه النتيجة تختلف مع درا�سة( املنجي،
)2004

نتائج فح�ص الفر�ضية الثالثة التي ن�صها:

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α=0.05يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو
أ�ثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء تعزى ملتغري
امل�ؤهل العلمي.
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واجلدول رقم ( )17يو�ضح نتائج حتليل التباين
أالحادي لداللة الفروق يف أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف
أالداء تبعا ملتغري امل�ؤهل العلمي .
اجلدول رقم ( )17الالحق يبني عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (  )α = 0.05يف
ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية
يف أالداء تبعا متغري امل�ؤهل العلمي على جميع أالبعاد
وعلى الدرجة الكلية حيث كان م�ستوى الداللة لقيم
(ف) عليها أ�كرث من ( )0.05وبهذا نقبل الفر�ضية
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ال�صفرية.
ومن وجهة نظر الباحث يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �نأ
امل�ؤهل العلمي الذي يحمله املوظفني (عينة الدرا�سة)
�سواء كان املوظف حا�صل على �شهادة الدكتوراه أ�و
املاج�ستري أ�و البكالوريو�س ال يت أ�ثر بنظام االت�صاالت
ا إلدارية الذي ي�ستخدم يف اجلامعة وحيث أ�نهم
يخ�ضعون لنف�س أ��ساليب االت�صاالت املعمول بها لذا
فان امل�ؤهل لي�س له ت أ�ثري وهذه النتيجة تختلف مع
درا�سة( املنجي.)2004 ،

جدول رقم ( )17نتائج حتليل التباين أالحادي لداللة الفروق يف أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء
تبعا ملتغري امل ؤ�هل العلمي
املجال

م�صدر التباين

جمموع
مربعات
االنحراف

00.945
 1بني املجموعات
43.906
داخل املجموعات
44.851
املجموع
00.379
 2بني املجموعات
42.925
داخل املجموعات
43.304
املجموع
00.503
 3بني املجموعات
33.892
داخل املجموعات
34.395
املجموع
00.209
 4بني املجموعات
28.964
داخل املجموعات
29.173
املجموع
1.152
 5بني املجموعات
35.451
داخل املجموعات
36.603
املجموع
00.306
الدرجة الكلية
21.997
22.303
دال �إح�صائيا عند م�ستوى (ANOVA)0.05

22

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة (ف)

م�ستوى
الداللة

2
125
127
2
125
127
2
125
127
2
125
127
2
125
127
2
125
127

00.473
00.351

1.345

00.264

00.189
00.343

00.552

00.577

00.252
00.271

00.928

00.398

00.105
00.232

00.452

00.638

00.576
00.284

2.032

00.135

00.153
00.176

00.869

00.422
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نتائج فح�ص الفر�ضية الرابعة التي ن�صها:

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α=0.05يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو
أ�ثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء تعزى ملتغري
امل�سمى الوظيفي.
واجلدول رقم ( )18يو�ضح نتائج حتليل التباين
أالحادي لداللة الفروق يف أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف
أالداء تبعا ملتغري امل�سمى الوظيفي.
اجلدول رقم ( )18التايل يبني عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05
يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو أ�ثر االت�صاالت
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ا إلدارية يف أالداء تبعا متغري امل�سمى الوظيفي على
جميع أالبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان م�ستوى
الداللة لقيم (ف) عليها أ�كرث من ( )0.05وبهذا نقبل
الفر�ضية ال�صفرية.
ويعزى ال�سبب من خالل خربة الباحث العملية يف
اجلامعة �إىل أ�ن كافة امل�ستويات وامل�سميات الوظيفية
يف اجلامعة تتلقى التعليمات أ
والوامر ح�سب الت�سل�سل
ا إلداري من خالل نظام ات�صاالت واحد لذا ال يوجد
فروق ذات داللة �إح�صائية وهذه النتيجة تختلف مع
درا�سة( املنجي.)2004 ،

جدول رقم ( )18نتائج حتليل التباين أالحادي لداللة الفروق يف أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء
تبعا ملتغري امل�سمى الوظيفي
املجال

م�صدر التباين

 1بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
 2بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
 3بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
 4بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
 5بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
الدرجة الكلية

23

جمموع
مربعات
االنحراف
2.947
41.904
44.851
00.654
42.650
43.304
1.263
33.132
34.395
00.360
28.813
29.173
00.836
35.767
36.603
00.357
21.945
22.303

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة (ف)

م�ستوى
الداللة

5
122
127
5
122
127
5
122
127
5
122
127
5
122
127
5
122
127

00.589
00.343

1.716

00.136

00.131
00.350

00.374

00.866

00.253
00.272

00.930

00.464

00.072
00.236

00.305

00.909

00.167
00.293

00.571

00.722

00.071
00.180

00.397

00.850
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نتائج فح�ص الفر�ضية اخلام�سة التي ن�صها:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α=0.05يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو
أ�ثر نظام االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء تعزى ملتغري
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مكان العمل.
واجلدول رقم ( )19يو�ضح نتائج حتليل التباين
أالحادي لداللة الفروق يف أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف
أالداء تبعا ملتغري مكان العمل.

جدول رقم ( )19نتائج اختبار (ت) تبع ًا ملتغري مكان العمل
رقم

املجال

منطقة تعليمية
رئا�سة اجلامعة
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف

 1أ�ثر االت�صاالت
ا إلدارية يف �رسعة
أالداء
3.79
 2أ�ثر االت�صاالت
ا إلدارية يف اتخاذ
القرارات
4.23
 3أ�ثر االت�صاالت
ا إلدارية يف توفر
املعلومات و
معاجلتها
4.15
 4أ�ثر االت�صاالت
ا إلدارية يف التفاعل
االيجابي بني
العاملني
4.16
 5أ�ثر االت�صاالت
ا إلدارية يف حتقيق
أ�هداف امل�ؤ�س�سة
4.04
الدرجة الكلية
دال �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ()0.05
3.85

0.58

4.05

0.60

0.39

3.90

0.60

0.63

0.60

4.22

0.51

0.07

126

0.61

4.26

0.46

0.77

126

0.44

0.54

4.06

0.54

0.68

126

0.50

0.54

4.10

0.54

0.37

126

0.53

اجلدول رقم ( )19ال�سابق يبني عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( α
 )= 0.05يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو أ�ثر
االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء تبعا متغري مكان العمل
على جميع أالبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان
م�ستوى الداللة لقيم (ت) عليها أ�كرث من ()0.05
24

(ت) احلرية الداللة
1.19

126

0.24

126

0.53

0.95

وبهذا نقبل الفر�ضية ال�صفرية.
و�سبب هذه النتيجة يعزوه الباحث �إىل أ�ن نظام
االت�صاالت ا إلدارية الفعال والتكنولوجيا امل�ستخدمة
فيه كافية إلي�صال املعلومات �إىل أ�ي مكان يف اجلامعة
�سواء كان ذلك يف دائرة تابعة لرئا�سة اجلامعة أ�و
يف أ�ي منطقة تعليمية أ�و مركز �إنتاج فان أالوامر
والتعليمات ا إلدارية ت�صل متزامنة وال يوجد ت أ�خري
وهذا احد أ��سباب متا�سك اجلامعة
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss2/6
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التو�صيات:

بناء على نتائج الدرا�سة خرج الباحث مبجموعة من
التو�صيات وهي:
 .1تعزيز دور و أ�همية االت�صاالت ا إلدارية يف جامعة
القد�س املفتوحة ملا لذلك من أ�ثر يف �رسعة أالداء
وحتقيق أ�هداف اجلامعة.
.2االت�صاالت ا إلدارية تعترب حيوية بل هي ع�صب
اجلامعة وال �سيما يف ظل تباعد مناطق اجلامعة
ودوائرها لذا ال بد من مواكبة التطورات التكنولوجية
يف جمال االت�صاالت.
.3تفعيل �شبكة االنرتنت كو�سيلة ات�صال ملا لها
من أ�ثر يف تخفي�ض تكاليف االت�صاالت واحلد من
ا�ستخدام املكاتبات الورقية عرب الفاك�س.
.4ا�ستخدام البوابة أالكادميية وا إلدارية حيث أ�نها
توفر يف اجلهد والوقت.
.5العمل على حت�سني و�سائل االت�صاالت والبنية
التحتية بالتعاون مع �رشكة االت�صاالت الفل�سطينية.
 .6عمل دورات تدريبية للعاملني يف جمال االت�صاالت
ملواكبة التطورات احلديثة يف و�سائل االت�صال
أ
 .7تقوية االت�صاالت الر�سمية بكافة أ�نواعها لنها
حتد من االت�صاالت غري الر�سمية يف اجلامعة وتزيد
من التفاعل االيجابي بني املوظفني.

املراجع:
املراجع العربية:

 .1أ�بو أ��صبع � ،صالح اخلليل  ،العالقات العامة
واالت�صال ا إلن�ساين  ،الطبعة الثانية ،دار الن�رش
والتوزيع  ،عمان أ
،الردن.)2004(،
 .2البكري ،ف�ؤاد عبد املنعم ،االت�صال
ال�شخ�صي ،الطبعة أالوىل،عامل الكتب ،القاهرة،
م�رص.)2002(،
 .3جامعة القد�س املفتوحة ،املرا�سالت التجارية،
برنامج التعليم امل�ستمر ،القد�س ،فل�سطني،
(.)2006
25
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 .4جامعة القد�س املفتوحة ،اخلطة ا إل�سرتاتيجية،
رام اهلل ،فل�سطني.)2006( ،
 .5فيرن،و�شريود ،التنظيم ا إلداري ،مكتبة النه�ضة
امل�رصية ،القاهرة ،م�رص.)1965( ،
 .6املعيلي ،نا�رص عبدا هلل  ،أ�همية االت�صاالت ا إلدارية
على تنمية املوارد الب�رشية  ،جملة عامل االقت�صاد،
عدد .)2008( ،1-4-2008 ، 195
 .7هالل ،عبد الغني ح�سن ،مهارات االت�صال ،الطبعة
أالوىل ،مركز تطوير أالداء والتنمية ،القاهرة ،م�رص،
(.)2005
 .8يون�س ،عبد الغفور ،ا إلدارة العامة ،املكتبة
امل�رصي للطباعة والن�رش ،ا إل�سكندرية ،م�رص،
(.)1969

ر�سائل املاج�ستري:

 .1ال�سبيعي ،هزاع ،ر�سالة ماج�ستري من�شورة
بعنوان دور نظم االت�صاالت ا إلدارية يف اتخاذ
لقرارات يف أالجهزة أالمنية ،جامعة نايف العربية
للعلوم أالمنية ،الريا�ض.)2003( ،
 .2ال�شهري ،علي ح�سن ،االت�صاالت االدارية ودورها
يف االداء الوظيفي من وجهة من�سوبي االمن اجلنائي
يف منطقة الريا�ض .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،الريا�ض،
(.)2005
 .3املانع ،حممد بن علي ،تقنيات االت�صال ا إلداري
وعالقته مع أالداء من وجهة نظر املوظفني يف
أالجهزة أالمنية ،ر�سالة ماج�ستري ،الريا�ض،
ال�سعودية.)2006( ،
 .4املنجي ،زهراء �سيف ،االت�صاالت ا إلدارية يف
أالجهزة احلكومية ،ر�سائل ماج�ستري� ،سلطنة عمان،
(.)2003
أ
 .5ع�سريي ،عاي�ض�� ،ساليب تطوير االت�صاالت
االدارية يف االجهزة االمنية با�ستخدام تقنيات
احلا�سبات االلية :درا�سة ميدانية على مراكز
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االت�صاالت االدارية بامارات منطقة مكة املكرمة
واملدينة املنورة وتبوك ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة  ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية،
الريا�ض.)1998( ،

املراجع أالجنبية:

1. Byars, Lloyd L. and Rue,
Leslie W.( 1991), Human Resource
Management 3rd. Ed. Irwin Inc.
Boston, USA. p.250.
2. Byrne, Zinta and LeMay,
Elaine (2006), Different Media
for Organizational Communicatr
tion: Perceptions of Quality and
& Satisfaction. Journal of Business
Vol. 21 Issue 2, p.149؛Psychology173.
3. Griffin, Ricky W.(2002), Manar
agement 7th. Ed. Houghton Mifflin
Company, Boston & New York,
USA. p.563.
4. T. Lotz and F. Donald, (2004),
Stress and communication across
job levels after an acquisition.
School of Human and Community
Development, University of the
Witwatersrand, Private Bag 3, Wits
2050, Republic of South Africa
NBAYI,ـ5.Yrd. Doç. Dr. ‹lhan G
(2007), The Organizational Commr
munication Process in Schools. Akdr
deniz University, Faculty of Educatr
tion, Department of Educational
Sciences, Dumlup›nar Bulvar›,
Kampus, 07058 Antalya- Turkey.

اال�ستبيانة:

يقوم الباحث ب�إجراء درا�سة بعنوان « أ�ثر نظام
االت�صاالت ا إلدارية يف أالداء من وجهة نظر املوظفني
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ا إلداريني وامل�رشفني أالكادمييني يف جامعة القد�س
املفتوحة يف حمافظات ال�شمال» فن أ�مل منكم ا إلجابة
على أال�سئلة الواردة يف ا إل�ستبانة علم ًا ب أ�ن البيانات
التي �ستقدمها �ستحاط بال�رسية التامة و�سوف
ت�ستخدم ألغرا�ض البحث العلمي فقط.

مالحظات -:

ا إل�ستبانة التي بني يديك تق�سم اىل ق�سمني -:

الق�سم أالول

ي�شتمل على ( )5فقرات تتعلق باملعلومات ال�شخ�صية
للم�ستجيب ،ويرجى منك اختيار البديل الذي ين�سجم
مع حالتك ال�شخ�صية من خالل و�ضع �إ�شارة ( )xيف
املوقع املخ�ص�ص لذلك.

الق�سم الثاين

ي�شتمل على ( )37فقرة تتناول أ�ثر نظام االت�صاالت
ا إلدارية يف أالداء ،يرجى منك و�ضع ا�شارة ( )xامام
كل فقرة يف امل�ستوى الذي ينا�سب ر أ�يك.

الق�سم أالول
البيانات ال�شخ�صية

يرجى التكرم بو�ضع �إ�شارة ( )xيف املكان الذي
ينطبق عليك-:
 )1العمر
أ�قل من �25سنة ( ) من � 25-35سنة ( )
من � 36-45سنة ( ) � 45سنة ف أ�كرث ( )
 )2اخلربة الوظيفية
أ�قل من (� )5سنوات ( ) من (� )5-10سنة( )
من(� )11-15سنة ( ) أ�كرث من �16سنة ( )
 )3امل�ؤهل العلمي
بكالوريو�س ( ) ماج�ستري ( ) دكتوراه ( )
 )4امل�سمى الوظيفي
مدير منطقة ( )
مدير دائرة( )
م�ساعد أ�كادميي ( ) م�ساعد �إداري ( )
م�رشف أ�كادميي ( ) رئي�س ق�سم ( )
 )5مكان العمل  :رئا�سة اجلامعة () منطقة تعليمية
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss2/6
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الق�سم الثاين :يتناول الق�سم الثاين حماور الدرا�سة الرئي�سة وهي:
املحور أالول -:أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف �رسعة أالداء
الرقم الفقرات
1

�إن ان�سياب التعليمات ا إلدارية ح�سب الت�سل�سل
الوظيفي ي�ؤدي �إىل �رسعة اجناز العمل .
�إن قنوات االت�صال امل�ستخدمة يف اجلامعة بني الرئي�س
واملر�ؤو�س تو�صل التعليمات والقرارات يف الوقت
املنا�سب.
و�سائل االت�صال االلكرتونية امل�ستخدمة يف اجلامعة
أ��رسع من غريها ،أالمر الذي يرتتب عليه اجناز املهام
أ
والعمال املوكلة للموظف دون ت أ�خري.
التعميمات ا إلدارية ت�صل للموظفني عرب القنوات
االت�صالية ب�رسعة مما ي�ؤدي �إىل �رسعة يف أالداء.
النماذج امل�ستخدمة يف اجلامعة توفر الوقت �سواء كان
ذلك للمراجع او للموظف.
االت�صاالت ت�ستخدم لتحقيق التما�سك بني وحدات
اجلامعة ا إلدارية وتعمل على حت�سني م�ستواها
ت�سهل ان�سياب
االت�صاالت الوا�ضحة يف اجلامعة ّ
املعلومات مما ي�ساعد يف رفع كفاءة أالداء فيها.
لالت�صاالت ا إلدارية دور يف حتديد معايري وم�ؤ�رشات
أالداء.

9

فاعلية قنوات االت�صال ت�ؤدي �إىل اتخاذ
القرارات يف الوقت املنا�سب.
قنوات االت�صال امل�ستخدمة يف اجلامعة تو�صل
املعلومات الالزمة بو�ضوح التخاذ القرارات
املنا�سبة.
�سهولة التوا�صل بني العاملني يف امل�ؤ�س�سة
ي�ؤدي �إىل اتخاذ القرار املنا�سب.
فاعلية نظم تبليغ القرارات يعمل على حت�سني
تنفيذ القرارات.

2
3
4
5
6
7
8

املحور الثاين -:أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف اتخاذ القرارات
الرقم الفقرات

10

11
12

27

موافق موافق ال ر أ�ي معار�ض معار�ض
جد ًا
جد ًا
يل

موافق موافق ال ر أ�ي معار�ض معار�ض
جد ًا
جد ًا
يل
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 13االت�صال هو ع�صب العمليات ا إلدارية يف
اجلامعة و متطلب حتمي لها من اجل اتخاذ
القرارات املنا�سبة.
 14خطوط االت�صال يف اجلامعة تعرقل عملية
اتخاذ القرارات
 15يعتمد امل�سئولون يف �صنع قراراتهم على النظام
املحو�سب
املحور الثالث -:أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف توفر املعلومات و معاجلتها
موافق موافق ال ر أ�ي معار�ض معار�ض
الرقم الفقرات
جد ًا
جد ًا
يل
 16نق�ص املعلومات عن احلد املطلوب ي�ؤدي �إىل
�إرباك عملية االت�صال.
 17الت�شوي�ش يف االت�صال يزيد من �سوء الفهم بني
الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني.
 18فاعلية نظام املعلومات (الدقة ،التوقيت،
ال�شكل) تزيد من فهم الر�سالة.
 19ان�سيابية انتقال املعلومات ومعاجلتها يدل
على وجود قنوات ات�صالية فعالة.
 20االت�صاالت ا إلدارية يف اجلامعة توفر معلومات
حول امل�شاكل و�سبل حلها.
 21حماية املعلومات ومنع ت�شوي�شها يعرب عن
وجود و�سائل ات�صالية كف�ؤة .
املحور الرابع -:أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف التفاعل االيجابي بني العاملني
موافق موافق ال ر أ�ي معار�ض معار�ض
الرقم الفقرات
جد ًا
يل
جد ًا
 22و�سائل االت�صال القوية بني ا إلدارة
والعاملني تزيد من التفاعل بينهم.
 23توافر مهارات االت�صال و التفاعل بني
املوظفني ينعك�س ايجابيا على اجلامعة وبيئة
العمل فيها.
 24االت�صاالت الغري ر�سمية �رضورية يف نقل
املعلومات بني العاملني.
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 25االت�صال ا إلداري الناجح يحقق التفاعل
االيجابي بني امل�ستويات الوظيفية يف
امل�ؤ�س�سة.
 26االت�صاالت ا إلدارية يف اجلامعة تعمل على
توفري املناخ االيجابي الذي يرغّب العاملني يف
االجناز.
27
أ�حبذ العمل �ضمن فريق ألنه ي�سهل االت�صال
والتوا�صل بني الفريق.
أ
املحور اخلام�س -:أ�ثر االت�صاالت ا إلدارية يف حتقيق �هداف امل�ؤ�س�سة
موافق موافق ال ر أ�ي معار�ض معار�ض
الرقم الفقرات
جد ًا
يل
جد ًا
 29يتم حتديد أ�ولويات أالهداف الواجب حتقيقها
من خالل نظام االت�صاالت
ؤ
 30االت�صال البناء بني اجلامعة وبيئتها ي�دي �إىل
تطوير التفاعل بينهما.
أ
 31االت�صال ا إلداري الناجح يوفق بني �هداف
اجلامعة و أ�هداف العاملني فيها .
 32االت�صال ا إلداري الفعال ميكن من توليد أالفكار
التي ت�ساعد يف حتقيق أ�هداف اجلامعة.
 33يعود عدم حتقيق اجلامعة لبع�ض أ�هدافها �إىل
�سوء ممار�سة االت�صاالت ا إلدارية بني ا إلدارة
و العاملني
 34هيكل اجلامعة التنظيمي الوا�ضح ي�سهل
االت�صال وكل موظف يتحمل م�س�ؤولياته.
 35االت�صال ا إلداري يف اجلامعة يقلل من أالخطاء
 36لالت�صاالت ا إلدارية دور يف تقييم أالداء
و�إنتاجية العمل.
 37االت�صاالت ا إلدارية تعمل على �إحكام الرقابة
وبالتايل ت�صحيح االنحرافات
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