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 ملخص البحث

 

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

لدى مدراء العموم من وجهة نظر اإلدارات الوسططططططى، ولتحقيا أهداف البحث اسطططططتخدما الباحثة المنهج 

وزارة التربية  ( من مدراء الدوائر ومساعديهم في203الوصفي الكمي التحليلي. تكّون مجتمع البحث من )

والتعليم بسططططلطنة عمان، واسططططتخدما الباحثة مقياسططططين عالميين معتمدين هما: مقياس مهارات االتصططططال 

القيادي، ومقياس صططنع القرار، وقد تم تقنينها باسطططتخدام معامل الثبات ألفا كرونبام، وتم التنكد من صطططد  

لإلجابة عن أسطططئلة البحث، اسطططتخرجا األدوات بصطططد  المحّكمين وصطططد  االتسطططا  الداخلي للعبارات، و

وذلك لتحديد درجة ممارسة  SPSSالباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية باستخدام برنامج 

مدراء العموم لمهارات االتصططال مع مويفيهم، ودرجة مشططاركة مدراء العموم مويفيهم في صططنع القرار، 

هارات االتصطال على صنع القرار، وأيهرت النتائج أن بعد وقد أشطارت النتائج عن وجود تنثير مباشطر لم

عمليات التواصل في مقياس مهارات االتصال القيادي أكثر تنثيرا على صنع القرار، من األبعاد األخرى، 

كما كشطططططفا النتائج عن وجود عالقة ارتباط قوية بين متغيري االتصطططططال والثقافة التنظيمية مما يدل على 

 تبادلية بين المتغيرين.وجود عالقة تنثير 

 وتوصلا الباحثة إلى التوصيات اآلتية:

تقديم مبادئ توجيهية لمدراء العموم بوزارة التربية والتعليم لتطبيا وممارسطططططة مهارات االتصطططططال  •

القيادي لدى مويفيهم، وذلك للتغلب على الممارسطططات الحالية المنخفلطططة لتلك المهارات من وجهة 

 نظر مويفيهم.

دراسطات مقارنة بين وزارة التربية والتعليم وبع  من وزارات الخدمة المدنية أو مؤسسات إجراء  •

 التعليم المختلفة، حول درجة ممارسة القيادات لمهارات االتصال القيادي.

 

 مفتاح البحث: مهارات االتصال القيادي، نموذج روبنسون لالتصال القيادي
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Abstract 

 

The degree to which Director- General practice leadership communication 

skills according to the Robbins and Hansaker model In the Ministry of 

Education in the Sultanate of Oman 

 

Researcher: Warda Hilal AL Busaidi 

 

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 

general managers 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 validity of the internal consistency of the 

statements, and to answer the research questions, the researcher extracted the 

arithmetic means and standard deviations using the SPSS program, in order to 

determine the degree to which general managers practice communication skills 

with their employees. And the degree of participation of general managers of their 

employees in decision-making, and the results indicated a direct impact of 

communication skills on decision-making, and the results showed that the 

dimension of communication in the leadership communication skills scale has 

more impact on decision-making than other dimensions, and the results also 

revealed a correlation relationship Strong between the variables of 

communication and organizational culture, which indicates the existence of a 

reciprocal influence relationship between the two variables. 

 

The researcher reached the following recommendations: 

• Provide guidelines to the general managers of the Ministry of Education to apply 

and practice the leadership communication skills of their employees, in order to 

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

employees. 

• Conducting comparative studies between the Ministry of Education and some 

of the civil service ministries or various educational institutions, on the degree to 

which leaders practice leadership communication skills. 
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 المقدمة:

 

تعدّ القيادة العنصر اإلنساني الذي يربط أفراد الجماعة بعلهم ببع  ويحفزهم على تحقيا األهداف    

بدأ مصطلح القيادة للتطوير منذ منتصف الثمانيات ؛ كونه العنصر الفاعل والمؤثر في تطوير المؤسسات

 ً ة األساسية على للمستويات القيادي ليشمل كافة الممارسة القيادية القابلة للتطبيا والتي تتطلب توزيعاً واسعا

نطا  المؤسسة ككل والذي أدى إلى تغيير الكثير من المفاهيم والسلوكيات اإلدارية، ونظرا لدور القيادة في 

نجاح أو فشل الكثير من المؤسسات والمنظمات، أوجدت المنافسة العالمية الشديدة اليوم اهتماما كبيرا ًبمفهوم 

 على النجاح.  المؤسساتدرة القيادة من أجل تعزيز ق

ويعّد االتصال وييفة تتصل بماهية العمل اإلداري من تخطيط وتنظيم وتنسيا وتوجيه ورقابة، حيث إّن 

العمل اإلداري يتطلب فهم طبيعة العمل وعالقاته الوييفية وطبيعة المسئوليات واالختصاصات، فاالتصال 

ف المشتركة الواجب تحقيقها داخل المؤسسة )العميان، يعد من طر  إيجاد الفهم المشترك لطبيعة األهدا

( أن للقادة تنثير كبير في نقل الرسالة من المستويات Witworth, 2011كما أكد "ويتوورث")(. 3002

العليا إلى الدنيا، أو من المستويات الدنيا إلى العليا، وهذا يدل على أن القيادة عامل حاسم للتواصل الداخلي 

 والمؤسسة وبالتالي يؤثر على المؤسسة.بين المويفين 

وتعدّ مهارات االتصال بين األشخاص والمديرين أمًرا حيويًا لتعزيز ارتباط المويف بالمؤسسة "أجارول 

وتعتمد العملية التربوية في أساسها على االتصال الفعال حيث ، (Agarwal& Garg,2012وجارج" )

وكية وفنية إضافة إلى مهارة استخدام التكنولوجيا في تحسين يحتاج المدير إلى مهارات عقلية وشخصية وسل

ألنمـاط  وجـود أثر( في دراسته إلى 3000وقد أثبا العنزي ) (.3002األداء الوييفي له )عطوي، 

 ووسـائل ومهـارات االتـصاالت اإلدارية فـي تحقيا فاعلية القـرارات اإلدارية.

وينتي الدور الهام لمهارات االتصال داخل المؤسسة التربوية معتمداً على الحالة المعنوية المهنية بين    

أفراد المنظومة التعليمية، فكلما كانا العالقة بين المدير ومساعديه مبنية على أساس متين من العالقات 

ت اإلبداع والتميز في جميع المجاالو لإلنجازاإلنسانية والمشاركة والتفاعل المتبادل كلما كان الحافز قوياً 

 (. 3002)العبادي، 

كما أن المويفين بإمكانهم تطوير عالقاتهم بشكل أفلل مع وجود منظمة تتمتع ببيئة جاذبة تشجع التواصل 

ولتطوير أي جماعة البد من تطوير االتصال لديهم، وتظهر أهمية االتصال في مدى قدرة المفتوح بإيجابية، 

األفراد على تحقيا الفهم المتبادل، والعمل على مشاركة المعلومات لتحقيا أهداف مشتركة تتعلا بالمنظمة 

 (.3002التي يعملون بها )الفارسي، 

(، والخاطرية 3002قد تناول العديد من الباحثين في سلطنة عمان أمثال: البدرية )وعلى الصعيد العماني ف

موضوع االتصال التربوي، وقد أوصا بحوثهم  ،(3002الريامي )و (،3002(، والفارسي )3002)

بنهمية تصميم وتنفيذ برامج إنماء مهني لتدريب المعلمين والتربويين، على مهارات االتصال اإلداري، 

وتعزيز أنماط االتصال من خالل األنشطة والندوات واللقاءات، باإلضافة إلى تقويم عملية االتصال، 

 من التقنيات الحديثة لممارسة االتصال اإللكتروني بين أفراد المؤسسة التعليمية. وضرورة االستفادة 

هارات موفي حدود اطالع الباحثة وبحثها الدؤوب، اتلح لها أن هناك مازال شح في الدراسات التي تناولا 

الله ، وأنها بحاجة إلى جهد كبير، وعليه توصلا إلى وجود حاجة ماّسة إلى بحث يمكن من خاالتصال
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تحقيا مهارات اتّصال قيادي فعّال معتمد على مهارات اتصال القيادي واضحة فعّالة يمكن أن تساعد 

 التربوية. تالمؤسسا تطويروالمدراء العموم في تحقيا أهداف المديريات التعليمية 

 

 

 

 

 : الدراسةمشكلة 

تكمن مشكلة الدراسة في أن مختلف البحوث والدراسات اإلدارية والتربوية كما سينتي الحقا، قد أثبتا 

ضعف في مهارات االتصال لدى القادة التربويين في المؤسسات التربوية وقلة الخبرة وضعف استخدام 

كل كبير في والذي أثر بش ،بشقيه الكمي والكيفيالمهارات اإلدراكية وعمليات التفسير والتحليل للبيانات 

والذي يرجع إلى عدم وجود دورات تدريبية متخصصة في وتحقيا أهدافها، المؤسسات التربوية  تطوير

 تطوير مهارات االتصال وكيفية استخدام لغة األرقام في الحصول على القرار المثالي. 

(، إلى ضعف مهارة إدارة الحوار في جميع المحاور منها مهارة 3002) وقد كشفا نتائج دراسة الحكماني

( إلى انخفاض مستوى معرفة معلمات التربية 3002االتصال والتواصل، كما أكدت دراسة العريبي )

 اإلسالمية بمهارات االتصال، كما أن ممارستهن لمهارات االتصال جاءت درجة متوسطة.

 

كمديرة دائرة مساعدة بالمديرية العامة لتطوير المناهج بوزارة التربية وتالحظ الباحثة من خالل عملها 

( مدراء وجد أن هناك قصور واضح في تحقيا عملية االتصال 00والتعليم، وبعد إجراء عدة مقابالت مع )

ال لدى الكثير من مدراء العموم، ويرجع ذلك إلى عدم اصولهم على دورات تدريبية تهتم بتحقيا الفعّ 

ً للوائح  مهارات االتصال القيادي ضعف الوعي حول الواجبات والمسئوليات الملقاة على عاتقهم وفقا

ذلك ل والقوانين المشرعة لعمل المديريات التعليمية والذي أثر وبشكل واضح في اتخاذ وصنع القرارات.

وزارة  فيوم العملدى مدراء مهارات االتصال القيادي  درجة ممارسةدعا الحاجة إلى أهمية الكشف عن 

 التربية والتعليم بسلطنة عمان.

 

 أهداف البحث: 4 .1

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:

ممارسة مدراء العموم بوزارة التربية والتعليم لمهارات االتصال مع مويفيهم الكشف عن درجة  .0

 وفقا لنموذج روبنز وهانساكر بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.

ممارسة مدراء العموم بوزارة ( في درجة ≥α 0002الفرو  اإلحصائية عند مستوى داللة )تعّرف  .3

 : سنوات الخبرة، والمؤهل العلمييالتربية والتعليم لمهارات االتصال مع مويفيهم تعزى لمتغير

 في سلطنة عمان.

 

 أسئلة البحث: 5 .3

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

ما درجة ممارسة مدراء العموم بوزارة التربية والتعليم لمهارات االتصال مع مويفيهم وفقا لنموذج  .0

 روبنز وهانساكر بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان؟
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( في درجة ممارسة مدراء ≥α 0002هل توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3

رة، : سنوات الخبيزارة التربية والتعليم لمهارات االتصال مع مويفيهم تعزى لمتغيرالعموم بو

 والمؤهل العلمي في سلطنة عمان؟

 

 أهمية البحث: 6 .1

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

 والتطبيقية فيما يلي:

ستساهم هذه الدراسة في وضع استراتيجيات جديدة وإعادة تنظيم خطط اإلنماء المهني للقيادات في   .1

 وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية األخرى.

كمرجع للباحثين في مجال علم اإلدارة التربوية، وخصوصاً في مجال مهارات هذا البحث يتوقع أن يسهم  .2

 .واهميتها في تطوير المؤسسات التعليمية، االتصال القيادي

 

 مصطلحات البحث: 

 (:leadership communication skillsمهارات االتصال القيادي )

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

مع المويفين، وبين القدرة على التنثير اإليجابي على هذه التعريفات بين القدرة على التعامل بإيجابية 

 .المويفين

بننه سلسلة العمليات اإلدراكية االجتماعية اإليجابية التي إجرائياً:  وتعّرف الباحثة مهارات االتصال القيادي

لة في ثتنشن لدى المدراء العموم عند تعاملهم مع األفراد العاملين تظهر على هيئة مجموعة من العمليات متم

عدد من األبعاد الرئيسة والفرعية، بهدف إحداث تغيير إيجابي في سلوك العاملين بالمؤسسة التعليمية، األمر 

 الذي ينعكس بدوره على التفاعل الجيد مع أعلاء المؤسسة وينعكس تلقائيا على اتخاذ القرار المناسب.

 :(General directorateالمديريات العامة للتربية والتعليم )

وحدات إدارية تنشن في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وتختص بوضع السياسات التعليمية ومتابعة سير 

وتطوير القطاعات التعليمية المختلفة، والعمل على تنفيذ الخطط التربوية والسياسات التي وضعتها وزارة 

ته طط التعليمية كل حسب اختصاصاالتربية والتعليم ضمن التعليمات واألنظمة والقوانين، ومتابعة الخ

 الوييفية.

 

  (:General Directorالمدير العام )

من يشطغل وييفة إدارية في مسطتوى القيادة العليا في وزارة التربية والتعليم سطواء على مستوى ديوان عام 

ر مديري الدوائالوزارة أو المديريات التعليمية بالمحافظات ولها سلطة مباشرة على اإلدارات الوسطى من 

ومسطاعديهم ورؤساء األقسام ومن يقوم مقامهم، والتي يعول عليها الكثير من النجاحات باعتبارها أحد أهم 

المسططططتويات اإلدارية السططططائدة في التصططططنيف الوييفي الذي يلي منصططططب وكيل الوزارة في المؤسططططسططططات 

 الحكومية.

 (: (Middle Managementالوسطى  اإلدارة

اإلدارة الوسطططططططى اجرائيطا بطننها: مجموعة من يشططططططغلون وييفة إدارية في وزارة التربية تعّرف البطاحثطة 

والتعليم سططططططواء على مسططططططتوى ديوان عام الوزارة أو المديريات التعليمية بالمحافظات من مديري الدوائر 
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هم ا أحد أومسطاعديهم ورؤساء األقسام ومن يقوم مقامهم، والتي يعول عليها الكثير من النجاحات باعتباره

 المستويات اإلدارية السائدة في المؤسسات الحكومية.

 : البحثحدود 

 حددت الدراسة بالمجاالت والحدود اآلتية:

لمهارات  درجة ممارسة مدراء العمومالحدود الموضوعية: يركز موضوع الدراسة على الكشف عن  .1

 .لدى مويفيهم االتصال القيادي

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

 بسلطنة عمان.

 م(.3030-3030الحدود الزمانية: تطبا 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 الصد  والثبات. -

 دقة استجابة أفراد العينة، ودرجة الموضوعية. -

 يتم تطبيا األداة على المجتمع المتمثل باإلدارة الوسطى )مدراء الدوائر ومساعديهم(. -

-  

 أدوات البحث: 

 مقياس مهارات االتصال القيادي.  -

وتم االطالع على عدة نماذج ترتبط ، مهارات االتصال القياديل( عبارة، 02من ) المقياستكون 

 Robbins andبموضوع الدراسة، حيث تم اعتماد مقياس االتصال وفقا لنموذج روبنز وهانساكر )

Hunsaker  ،3002) التي اعتمدت في بنائها على نظرية القيادة التحويلية في االتصال القيادي. 

 

 اإلطار النظري:

يتناول هذا الفصططططططل شططططططرًحا توضططططططيحيًا لمتغير البحث )االتصططططططال القيادي( من حيث: مفاهيم كل متغير 

وخصطائصطه ومكوناته، باإلضطافة إلى تسطليط اللطوء على النماذج من الدراسطات السططابقة التي تم االعتماد 

الداعمة التي  عليها، واالسططططططتفادة منها كمنطلقات لهذا البحث، كما تطر  إلى بع  الدراسططططططات السططططططابقة

تناولا كل متغير وارتباطه بمتغيرات أخرى، وتحديد أوجه التشططططططابه واالختالف بين البحث الحالي وبين 

الدراسطططططات السطططططابقة التي تناولتها، وذلك لبيان الفجوة البحثية وتحديد أهداف وتسطططططاؤالت هذا البحث التي 

 ل مساهمة علمية تربوية.مثّ سوف يتم اإلجابة لت

 

 ول: مهارات االتصال القياديالمحور األ
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يتناول هذا المحور مفهوم االتصال ومهاراته باالستدالل بالدراسات السابقة واألدبيات، كما يتطر  إلى 

مفهوم القيادة والنظريات التي تم االستناد إليها في بناء اإلطار النظري وأدوات الدراسة، وذلك على النحو 

 اآلتي:

 مفهوم مهارات االتصال

المهارة بننها: القدرة على ترجمة المعرفة إلى فعل أو عمل أو تصّرف، لتحقيا أداء مرغوب، وقد تعّرف 

تكون المهارة مكتسبة ونامية، ونظرا ألهمية االتصال في تطوير المؤسسة، فقد حرصا بع  المؤسسات 

ل الفعّال؛ مهما على تنظيم برامج متنوعة إلكساب اإلداريين العديد من المهارات أهمها: مهارات االتصا

كان نمط االتصال أو أسلوبه؛ وال تكتمل عملية االتصال ولن تكون ذات فاعلية، إال بامتالك مهارات 

(، Cetin & etc,2012االتصال الستيفاء العملية إلى أهم شروط نجاحها أو فاعليتها" ساتين وآخرون" )

الذي يتم بين بين المرسل والمستقبل، وتحدث ( عملية االتصال: على أنها التفاعل 3003ويعّرف الطراونة )

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

( مفهوم االتصال بننه: اإلحساس باآلخر ومشاركته األفكار 3003يرضي المستقبل. كما وضح محمود )

فكار واالتجاهات واآلراء والمشاعر إلى شخص آخر يسمى والمشاعر، وهو عملية نقل المعلومات واأل

 المستقبل من أجل التنثير عليه لهدف ما يرغب بتحقيقه.

( فقد عّرفا االتصال: على أنها عملية تتم بين شخصين أو أكثر أحدهما مرسل واآلخر 3002أما الجابرية )

ة اتجاه عن طريا قنوات االتصال المختلفمستقبل، بهدف نقل معلومة، أو تعديل سلوك، أو تغيير قناعة، أو 

والتي أهمها مهارة االنصات واالستماع للطالب وأيلا مهارة إيصال رسائل واضحة للطالب. وقد عّرفا 

( أنماط االتصال بننها: عملية ديناميكية تفاعلية تحدث بين مرسل ومستقبل باستخدام وسائل 3002البدرية )

كات أو لغة كتابية أو عن طريا النظرات، بهدف إيصال رسالة واضحة مختلفة مثل: نبرات الصوت أو الحر

 لتحقيا هدف ما.

وتتفا العديد من الدراسات أّن مهارات االتصال عنصرا مركزيا مؤثرا في جميع جوانب اإلنسانية، 

ال الخاصة صفاالتصال جانب مهم من الحياة اليومية، وقد يغفل الكثير من القادة عن اآلثار الفعلية ألنماط االت

بهم على العديد من الجوانب منها: األداء الوييفي ورضا المويفين تحا إشرافهم، حيث يتحكم القادة في 

كل من المكافآت والعقوبات الشخصية والمادية التي غالبًا ما تشكل سلوكيات المويفين، وأداءهم الوييفي، 

 .(Men& Jiang, 2016)" مان وجيانج"ودوافعهم، وموقفهم. 

ناء على ما تم ذكره، تؤكد الباحثة أن عملية االتصال اإلداري في المؤسسات التعليمية تمثّل تبادال وب

للمعلومات والبيانات وحتى المشاعر واالنفعاالت بين المدير والمويفين وحتى أفراد المجتمع والبيئة 

، فهي المحرك األساسي المحيطة وتؤدي هذه العملية دورا محوريا وحيويا في نجاح المؤسسات التربوية

للعملية التعليمية، وجوهر العمل التربوي للمدير الناجح، وال يمكنه القيام بمهامه اإلدارية سواء كانا 

 تخطيط، أو توجيه، أو رقابة دون عملية االتصال.

( أن المويفين يطورون عالقات أفلل مع منظمة Men& stucks,2014وقد أشار "مان وستاكس" )

توح وجذاب وسريع االستجابة، الذي يعطي قيمة وأهمية آلراء المويفين وردود أفعالهم ذات تواصل مف

ويعزز التعاون والحوار والتفاهم المتبادل بين المنظمة ومويفيها، وأن من بين العوامل المؤثرة في التواصل 

ّضح ية المويف، كما ووالتي أكد عليها العديد من الباحثين هي: تمكين المويف، والعدالة التنظيمية، ورفاه

( أن القيادات التنفيذية والمشرفون في الخطوط األمامية للمنظمة، Berger,2019"بيرغر وآخرون" )

 والثقافة التنظيمية هي أسس االتصال التفاعلي بين المويفين.
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ى ل( أن للقادة تنثير كبير في نقل الرسالة من المستويات العليا إWitworth,2011وقد أكد "ويتوورث")

الدنيا، أو من المستويات الدينا إلى العليا، وهذا يدل ذلك على أن القيادة عامل حاسم للتواصل الداخلي بين 

المويفين، وتستنتج الباحثة من خالل ما تم عرضه في الدراسات السابقة أن القيادة الناجحة ترتبط ارتباطا 

أن توافر مجموعة من هذه المهارات في القائد كبيرا بعدة عوامل أهمها: مهارات االتصال. وتؤكد الباحثة 

 من األمور اللرورية لتحقيا تواصل فعّال.

 أنواع مهارات االتصال القيادي: -

هناك مجموعة من المهارات القيادية اللرورية للقائد أن يمتلكها حتى يكون قادرا على إنجاز مهامه بسرعة 

 : (8112وآخرون، )الخطيب ودقة، تتمثل تلك المهارات في اآلتي 

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

 والمتغيرات التي قد تحدث في أي جزء من أجزاء المنظمة.

  :وهي مقدرة القائد على التعامل مع المويفين وتنسيا الجهود والعمل بروح المهارات اإلنسانية

الفريا الواحد رغم اختالفهم في الصفات والطبائع والثقافات وتكوين عالقات طيبة معهم / مما يولد 

(، 8116)الحمد والعبادي، لديهم الرضا الوييفي واالنتماء وبالتالي رفع الكفاءة اإلنتاجية لديهم، 

 (.8112رية )والجاب

  :والتي تتعلا باألساليب والطرائا العلمية التي يستخدمها القيادي في ممارسته لعمله المهارات الفنية

ومعالجته للمواقف التي يصادفها، والقدرة على استثمار الفرص المناسبة لالتصال الفعال مع 

ى توزيع األعمال اآلخرين، وتشجيع العاملين وتحفيزهم ورفع دافعيتهم للعمل، والقدرة عل

 والمسؤوليات حسب حاجة المؤسسة وميول العاملين وامكاناتهم.

 :تستخدم مهارات االتصال في نقل األفكار لآلخرين، ونستخدم مهارات  مهارات االتصال الفكري

االتصال حينما نتصل بنشخاص آخرين ونتعامل معهم وجهاً لوجه أو غير ذلك، وإنها أمر حاسم ألنها 

 (.3002تجاهك وتجاه رسالتك )سليمان،  تحدد موقفهم

يتلح للباحثة مما سبا أن مهارات االتصال القيادي متنوعة منها: إنسانية، وفكرية، وفنية، وتقنية، 

وشخصية وغيرها، وقد تتوفر في القائد مجموعة منها أو بعلها، وكلما توافرت لدى القائد أكبر عدد ممكن 

ادة المويفين في المؤسسة بإيجابية ودعمهم وتحفيزهم ألداء مهامهم من المهارات، كلما كان أقدر على قي

 وبالتالي ينعكس ذلك تلقائيا على اتخاذ قرارات فاعلة.

  أهداف مهارات االتصال القيادي

يتمثل الهدف األساسي لالتصال في نقل المعنى، فاإلنسان ينشغل طول حياته في محاولة فهم اآلخرين وإتاحة 

، وتتنثر طبيعة اإلنسان واالتجاهات التي يكّونها واآلراء التي يعبر عنها ونجاحه وفشله المجال لهم لفهمه

في الحياة بمدى براعته في مهارات االتصال، فقد أشار أحد الباحثين إلى أن الهدف من االتصال هو محاولة 

ك أنه ال قيمة لباحثة من ذلالتنثير واالقناع وليس مجرد إرسال الرسائل باستخدام الوسائل المختلفة. ويتّلح ل

لالتصال دون تحقيا هدف، وال نجاح لالتصال دون إحداث تنثير، فالفرد يتواصل مع اآلخرين ليؤثر فيهم 

 ويتنثر بهم، من خالل المعلومات، والتعبير عن المشاعر، وقد يكون ذلك بطريقة لفظية أو غير لفظية.

هناك أهداف رئيسة لمهارات االتصال داخل المنظمة، إلى أن  (8111)النذير، كما أشار آخرون مثل:    

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

ً الحتياجاتهم، حيث يعتبر  والعمل على رفع معنوياتهم، واستخدام المعلومات وتوزيعها على األفراد وفقا

التعليمات والقوانين في المنظمة، كما يعمل على تحديد أهداف المنظمة بحيث  وسيلة للتعريف بالغرض من

 يتم بواسطته تحديد األعمال وكيفية إنجازها.
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ويشير األدب التربوي أن من أهم كفايات القائد التربوي في كل المستويات والمواقع اإلدارية القيادية، هي 

تصال اإلداري من حيث االتجاه داخل المنظمة التي يعمل مهارة القدرة على االتّصال الفعّال، وبخاصة اال

على قيادتها قيادة إدارية فعالة وإبداعية، أو اتصاله باآلخرين خارج المنظمة أو المؤسسة التربوية في 

الميدان التربوي وغيره وذلك ألثره اإليجابي على درجة فاعليّة المؤسسة التربوية التي يقودها، والممارسات 

القيادية الميدانية في المدارس وفي المؤسسات التربوية األخرى، حيث يعد االتصال اإلداري أحد  اإلدارية

الويائف والعمليات اإلدارية األساسية التي ال يمكن للعملية اإلدارية أن تكتمل بدونها "جيجليوتي وآخرون" 

(Gigliotti& others,2016.) 

ف االتّصال إلى أنها تختلف وفقا للموقف سواء كان تربويا أو وتؤكد الباحثة أنه على الرغم من تعدّد أهدا

إنسانيا، أو تعليميا؛ والقائد المتمّكن يستطيع أن يوّيف مهاراته في االتصال بما يتناسب مع الموقف والهدف 

 المراد تحقيقه. 

 معيقات تحقيق مهارات االتصال القيادي: -

ختلفين في اهتماماتهم وقدراتهم وحاجاتهم، ومن الطبيعي تتم عملية االتصال بين مجموعة من األفراد الم

أن تعترض هذه العملية بع  التحديات والصعوبات التي قد تعيا االتصال الفعّال، فقد تطر  بع  الباحثين 

 ويلسون، و(8113) سليمان(، وAgarwal .H, 2012، وأجارول )(Kabour,2010كابور)أمثال: 

(Wilson,2014و ،)( إلى بع  المعيقات التي قد تعيا عملية 8112) الريامي(، و8116) البدرية

 االتصال توجزها الباحثة في اآلتي: 

 المرسل والمستقبل( مثل: عدم وضوح الرسالة، وعدم وجود لغة  معيقات تتصل بطرفي االتصال(

 مشتركة.

 انةمثل: الثقافة، والمؤهل العلمي، والتخصص، ومستوى الخبرة، والمك معيقات ديموغرافية 

 االجتماعية.

 مثل: العمر، والخبرة، والتجربة الشخصية التي مر بها ويمر بها كل  العوامل الذاتية معيقات

 شخص، ويجب على القائد أالّ يقلل من وضع المويفين وجهودهم وأدوارهم ومكانتهم كمويفين.

 االتصال أو ، مثل: أحد أطراف االتصال من الطرف اآلخر، وعدم الرغبة في معيقات نفسية

التعصب للرأي، أو عدم الثقة في اآلخرين، فيلجؤون إلى عدم التفاعل مع العملية االتصالية والتعامل 

 معها بجمود.

 مثل: عدم توافر مهارات )التحدث، والكتابة، والقراءة، واالستماع، معيقات مهارات االتصال ،

 والتفكير(.

 ،يذ عرفة الدقيقة في التخصص، واالزدواجية في تنفمتعلقة بفهم طبيعة العمل والم معيقات تنظيمية

 األنشطة والمهام.

 ،مثل: قلة الموارد واإلمكانات المادية للمؤسسة وبالتالي قلة الحوافز المقدمة  معيقات مادية

 للمويفين.

  ،مثل: قلة برامج التدريب واالنماء المهني. معيقات فنية 

جود لغة حوار مشتركة واستخدام عبارات دقيقة ومفهومة وترى الباحثة أن من أهم عوامل نجاح القائد، و

لتحديد المطلوب وإنجاز المهام بكفاءة عالية، وكلما امتلك القائد مهارات اتصال جيدة، كلما انعكس ذلك على 

 .فعاّلةاتخاذ قرارات 

 نماذج االتصال القيادي: -
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احثة د العديد من النماذج، وقد تبنا البأفرزت نتائج دراسات الباحثين حول متغير االتصال القيادي عن وجو

، وقد أنشن هذا ( لالتصال القياديRobbins and Hunsaker,2003"روبنز وهانساكر") نموذج

النموذج العالمان "روبنز وهانساكر"،  واعتمد الباحثان في بناء هذه النموذج على النظرية التحويلية، حيث 

ن عددا من األنماط السلوكية تتمثل في: التواصل باستخدام إشارات أشارا إلى أن "المستمعين الفاعلين يتبنّو

العين، وإبداء االهتمام بموضوع الحوار أو النقاش، باإلضافة إلى تجنب األعمال أو اإليماءات المشتتة 

لالنتباه، وطرح األسئلة عن األشياء المبهمة، وتجنب مقاطعة الحديث، وانتقاء العبارات بعناية، واالنتقال 

لسلس بين دور المتحدث والمستمع، وإعادة الصياغة للتعبير عن المحتوى الواقعي لما تم فهمه بنسلوبهم ا

 الخاص، والتعبير عن مشاعر الداخلية أثناء الحوار.

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

واستنتجا أن معظم تلك المهارات تنتمي إلى ثالث فئات هي: القيادة، وعملية الشخصية المتكررة فيها، 

االتصال والدافعية، ثم تم تحديد المهارات الشخصية التي تندرج تحا كل بعد من األبعاد الثالث، حيث 

تلّمن بعد القيادة على مجموعة من المهارات، تمثلا في: نمط القيادة، التعامل مع النزاعات، وإدارة 

االجتماعات وبناء الفريا، ودعم التغيير. كما تلّمن بعد عملية االتصال على مجموعة من المهارات هي: 

إرسال الرسائل واالستماع وتقديم المالحظات، أما بعد الدافعية فقد تلّمن المهارات اآلتية، وهي: تحديد 

 األهداف، وتوضيح التوقعات، واإلقناع، والتفاوض، والتمكين.

وعليه اعتبر النموذج مناسبا لقياس مهارات االتّصال القيادي، فقد احتوى المقياس على ثالثة   أبعاد هي:    

"القيادة، عمليات التواصل، والدافعية"، كما اندرجا تحا تلك األبعاد مجموعة من األبعاد الفرعية كما هو 

 موضح في الشكل اآلتي: 

 

 النزاعات، إدارة االجتماعات، بناء فر  العمل، دعم التغيير(.القيادة: )نمط القيادة، التعامل مع 

o .)عمليات التواصل: )إرسال الرسالة، اإلنصات، تقديم التغذية الراجعة 

o .)الدافعية: )توضيح التوقعات، االقناع، التمكين، التفاوض 

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

 &Matinاعتمد النموذج على عدد من الدراسططططططات على هذا النموذج مثل: دراسططططططة " ماتن وآخرون" )

Others, 2010 .وقد أثبا النموذج كفاءته لقياس أداء القائد على المسططتويين الصططاعد والهابط مختلفين ،)

 أن يؤثر على أداء)حيطث تشططططططير المالحظطة العمليطة للقادة على المسططططططتوى الكلي إلى أن نمط القيادة يمكن 

وفي المقابل ينعكس ذلك على مهارات المويف وأدائه ليقدم مهارات خاصططة المجموعة ووجهات نظرهم، 

تتناسططططب مع نمط القائد، حيث يتم في هذا النموذج دراسططططة نمط القيادة على المسططططتوى الكلي(، حيث أثبا 

على أهم العناصططططططر الالزمة لنجاح عملية اشططططططتمل النموذج كفاءته لدراسطططططة األنماط القيادية المختلفة، فقد 

االتصال، حيث إن التواصل الفعّال يتطلب توفر أنماط قيادية قادرة على إدارة العملية االتصالية التي تؤثر 

 بدورها على صنع القرار في المؤسسات التعليمية.

ي يمكن ن النماذج القوية التوتؤكد الباحثة أن تلك المبررات كافية العتماد هذا النموذج في بحثها إذ يعتبر م

 اعتمادها لدراسة مهارات االتّصال القيادي مع متغيّرات أخرى

 الدراسات السابقة: 8. 4. 8

" واقع مهارات االتصال الفعال لدى مديري والتي جاءت بعنوان(، 8116الحمد، والعبادي ) هدفا دراسة

ف على درجة ممارسة مديري المدارس في إلى التعرّ المدارس في لواء االغوار الشمالية في األردن"، 
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لواء األغوار الشمالية في األردن لمهارات االتصال الفعّال، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، 

( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي: عالقة المدير مع المعلمين، 22ولتحقيا ذلك تم تطوير أداة مؤلفة من )

مع المجتمع المحلي، وتكونا عينة الدراسة من جميع مديري المدارس في لواء  عالقته مع الطلبة، عالقته

( مديراً ومديرة، وقد خلصا 22م، وعددهم )3002/3002االغوار الشمالية في األردن للعام الدراسي 

الدراسة إلى أن درجة ممارسة المديرين لمهارات االتصال الفعال حسب تقديراتهم ولكل المجاالت كانا 

( بين المتوسطات 0002ة(، كما خلصا إلى وجود فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ))كبير

الحسابية لتقديرات المديرين ككل ولكل مجال على حدى تعزى لمتغير التخصص، ولصالح المديرين من 

غيري تذوي التخصصات العلمية، وعدم وجود فرو  ذات داللة إحصائية عند نفس مستوى الداللة تعزى لم

 جنس المدير و المرحلة التعليمية للمدرسة.

 

العالقة بين مهارات االتصال  بعنوان:( (Matin& others,2010"ماتن وآخرون"  أما دراسة 

هدفا هذه الدراسة إلى تحديد إيران(، -وااللتزام التنظيمي )دراسة حالة: جهاد كيشافارزي وجامعة قم

تنظيمي، وتم استخدام المنهج الوصفي، حيث تم اعتماد النموذج الذي مهارات االتصال التي تعزز االلتزام ال

قدمه روبنز وهانساكر وألين وماير، لقياس مهارات االتصال بين األشخاص وااللتزام التنظيمي على 

التوالي، باستخدام أداة االستبيان، حيث شمل المجتمع اإلحصائي مؤسسات عامة في مدينة قم تم اختيار 

 002ينها بشكل عشوائي، وتم أخذ العينات عشوائيا في كال المنظمتين، وتم الحصول على  منظمتين من ب

من استجابات األفراد على بنود االستبيان، وقد أيهرت نتائج البحث أنه من بين المهارات الموجودة في 

 النموذج، فإن مهارة بناء الفريا لها عالقة كبيرة بااللتزام التنظيمي.

 

"أثر االتصاااااااالت اإلدارياة في تحقيق فاعلية القرارات  بعنوان(: 8111العنزي ) دراسططططططةكمطا جطاءت  

والتي هدفا إلى تعّرف دور االتصططططططاالت اإلدارية في تحقيا قرارات إدارية فاعلة في وزارة  اإلدارية"،

 صالعدل الكويتية، ولمعرفة مسططططتوى فاعلية االتصططططاالت اإلدارية المسططططتخدمة وأثرها في تحديد خصططططائ

وذلطك بطاعتمطاد المنهج التجريبي لدراسططططططة المعلومطات النطاتجطة عنهطا في تحقيا فطاعليطة القرارات اإلداريطة 

حيطث تكون مجتمع الطدراسططططططة من جميع العاملين اإلداريين في وزارة العدل في دولة الكويا  ،المشططططططكلطة

مجتمع الدراسة، قام  مويفا ومويفة، ولتحقيا أغراض الدراسة وجمع البيانات من 163)والبالغ عددهم) 

فقرة، موزعة على خمسة مجاالت هي: أنماط  )22الباحث بتطوير أداة )اسطتبانة االتصاالت( المكّونة من)

االتصطططاالت اإلدارية) الهابطة، الصطططاعدة، االتصطططاالت األفقية(، وسطططائل االتصطططاالت اإلدارية ) المكتوبة، 

الكتابة والتحدث والقراءة واإلنصططات(، وخصططائص (الشططفهية، اإللكترونية( مهارات االتصططاالت اإلدارية 

التوقيا المناسططب، والدقة، والشططمولية، والوضططوح، وسططهولة الحصططول عليها(، وخصططائص  (المعلومات 

القرارات اإلدارية ) توقيا اتخاذ القرار، سهولة تنفيذ القرار، قبول القرار من قبل المعنيين، وقـد توصـلا 

ألنمـاط ووسـائل ومهـارات االتـصاالت اإلدارية فـي وزارة العـدل  ـا وجـود أثرالدراسـة إلـى نتـائج أهمه

الكويتية فـطططي توفير معلومـطططات ذات خـطططـطططصائص تتـطططـطططسم بالتوقيا المناسـطططـطططب، والدقـطططـطططة، والشمولية، 

والوضـططـططوح، والمرونـططـططة، وسـططـططهولة الحـططـططصول عليها. كما أيهرت نتائج الدراسة وجود أثر لخصائص 

ومات تلـطططك فـطططي تحقيا فاعلية القـطططرارات اإلدارية، وتبين وجـطططـطططود فروقـطططـطططات فـطططـطططي أثـطططـطططر فاعلية المعل

االتـططـططصاالت اإلدارية فـططـططي توفير معلومـططـططات تحقـططـططا فاعلية القـططـططرارات اإلدارية فـططـططي وزارة العـططـططدل 

 المؤهــل العلمــي، وســنواتالكويتية تعــزى للنوع، فــي حين أنــه ال يوجــد فروقــات تعــزى للعمــر، و

 الخبــرة للعاملين فــي اإلدارة تتعلــا بفاعلية االتــصاالت.
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"واقع االتصاااال اإلداري لدى مديري مدارس التعليم األسااااساااي ( بعنوان 3002سطططعا دراسطططة الريامي)

إلى  "،وعالقته بالمشااااركة في اتخاذ القرار من وجهة نظر المعلمين في محافظة مساااقن بسااالطنة عمان

اسططتكشططاف واقع االتصططال اإلداري لدى مديري مدارس التعليم األسططاسططي وعالقته بمسططتوى المشططاركة في 

اتخاذ القرار من وجهة نظر المعلمين في سلطنة عمان، ولتحقيا أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي، 

( معلما ومعلمة تم 200)وتم اسططططططتخطدام االسططططططتبطانطة في جمع البيطانطات وتم تطبيقهطا على عينطة مكونة من 

أّن واقع االتصال اإلداري  :اختيارها بالطريقة العشوائية، وقد توصلا الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها

لدى مديري مدارس التعليم األساسي وعالقته بمستوى المشاركة في اتخاذ القرار من وجهة نظر المعلمين 

ن مشاركتهم في صنع القرار جاءت أيلا بدرجة عالية، في سلطنة عمان جاء بدرجة ممارسة عالية، كما أ

كما أن قيم معامالت االرتباط بين ممارسطططة االتصطططال اإلداري والمشطططاركة في اتخاذ القرار جاءت طردية 

تامة وموجبة، وقد أوصططططا الدراسططططة إلى تعزيز مهارات االتصططططال وكذلك مهارات المشططططاركة في اتخاذ 

اون مع مركز التدريب بوزارة التربية والتعليم ، واالسططتفادة من التقنيات القرار لدى مديري المدارس بالتع

الحديثة في ممارسططة مهارات االتصططال اإلداري وتدريب اإلداريين على الممارسططات 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 

ن بقية علبحث الحالي لالقيادي، وصنع القرار قد لقيا اهتماماً واسعاً، كما تبين أوجه االتفا  واالختالف 

مهارات االتصال القيادي الدراسات السابقة، وانفراد هذا البحث بهدفه المتمثل في الكشف عن أنموذج 

والثقافة التنظيمية للمؤسسة لدى المدراء العموم بوزارة التربية والتعليم في صنع القرار، ويمكن عرض 

 تلك األوجه من خالل اآلتي: 

  تتفا و على المنهج الوصططططفي لتحقيا أهداف البحث واالجابة على تسططططاؤالتهاعتمد البحث الحالي

(، Elayyan Al Shra'ah & Al shra’ah,2015) والشطططراه بذلك مع دراسطططة كل من: إليان،

كططططايططططود وآخططططرون (، وEjimabo,2015) إيططططجططططيططططمططططابططططو بططططيططططنططططمططططا تططططبططططنططططا دراسططططططططططتططططي

(Kayode&others,2014) .المنهج النوعي 

  تعددت وتنوعا الدراسات ذات العالقة بمهارات االتصال القيادي، والعديد منها تناول الكشف عن

(، 3002في المؤسسات التعليمية، مثل دراسة الحمد، والعبادي )واقع مهارات اتصال القيادات 

(، ودراسة 3002(، ودراسة المحيلبي )3002(، مثل دراسة العنزي )3000ودراسة كابور )

 (.3002عابدين )

 ( 3002اعتمد البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي الكمي، كدراسة كل من الحمد، والعبادي ،)

 (3002ودراسة العنزي )(، 3000ودراسة كابور )

  اسططتخدامها في  (3000( والعنزي )3002دراسططتي كل من: الريامي )اتفقا الدراسططة الحالية مع

دراسططططة " لي وقد اختلفا الدراسططططة الحالية مع  االسططططتبانة كنداة لقياس متغير مهارات االتصططططال ،

ة كمقيططاس ( التي اعتمططدت على تطبيا االختبططارات النفسططططططيططLi.N& others,2017وآخرون" )

 لدراسة متغيرات الدراسة. 

 

  :استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في اآلتي:جوانب االستفادة من الدراسات السابقة 
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  (.إعداد اإلطار النظري المتعلا بمحور الدراسة )مهارات االتصال  

 .اختيار منهج الدراسة المناسب 

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

 .تحديد مشكلة الدراسة وصياغة أسئلتها وأهدافها 

  بناء عناصطططر اإلطار النظري للدراسطططة الحالية واالهتداء إلى بع  المصطططادر العربية واالجنبية الهامة

 والتي تناولا موضوع الدراسة.

 الية.اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة الح 

 .مقارنة بع  النتائج في الدراسات السابقة بنتائج الدراسة الحالية 

  تحليل وتفسطططير النتائج التي توصططططلا لها الدراسطططة الحالية والمتعلقة بكل متغير من متغيرات الدراسططططة

 والعالقة بينها.

 .االستفادة من مراجع الدراسات السابقة في التوصل لبع  المعلومات واألدوات 

 وصيات والمقترحات.تقديم الت 

 

 

 البحث : منهجيةالفصل الثالث

من الموضوعات  "درجة ممارسة مدراء العموم لمهارات االتصال القيادي مع موظفيهم يعّد موضوع " 

التي تحتاج إلى دقة وتحديد ووضطططوح، وتتنثر هذه المتغيّرات بعدة عوامل تربوية وتنظيمية وإدارية وفنيّة 

وتقنية، لذا دعا الحاجة إلى تناول هذا الموضططوع من منظورات عدة لالسططتفادة القصططوى والوصططول الى 

 نتائج أفلل. 

ي تسطططعى الباحثة إلى تحقيقها، اعتمد البحث على المنهج وبناًء على ما سطططبا، وطبيعة البحث واألهداف الت

"درجة ممارسااااة مدراء العموم لمهارات االتصااااال القيادي وفقا لنموذج الوصططططفي التحليلي في دراسططططة 

 روبنز وهانساكر في وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان".

 

 

 مجتمع البحث

دوائر اإلدارات الوسطى بديوان عام وزارة التربية ويتنلف مجتمع البحث الحالي من جميع مديري ونواب 

( وفقا لإلحصائيات الصادرة 222والتعليم والمحافظات التعليمية في سطلطنة عمان، ويبلغ إجمالي عددهم )

 من دائرة اإلحصاء بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

 عينة البحث 

صططططططحة نتائج البحث على العينة، وحجمها، وطريقة  تمثل العينة طريقة الباحث لفهم تلك الظاهرة، وتعتمد

قاما الباحثة بتوزيع االسططططططتبانات على جميع مجتمع واختيطارهطا، بطريقة تمّكن الباحث من تعميم النتائج. 

( من إجمالي المجتمع البالغ 203لالسططططططتجابات مكتملة البيانات)عينطة البحطث الفعليطة وفقا البحطث، وبلغطا 

( 021دوائر اإلدارات الوسطى )مدراء دوائر ومساعديهم(، وتم تقسيمها إلى )من مديري (، 222عددهم )

( من المدراء المساعدين في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والمحافظات التعليمية 022من المديرين و)
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ة ثفي سططططلطنة عمان، حيث تم اختيار العينة في هذا البحث، بما يسططططمى بالعينة القصططططدية نظرا لكون الباح

تنتمي إلى النظططام التعليمي ومطلعططة على قوانين ومكونططات النظططام التعليمي في سططططططلطنططة عمططان، ونظرا 

لظروف جائحة كورونا، وصطعوبة الوصول إلى المستجيبين على المقياس، قاما الباحثة بتحويل المقياس 

 إلكترونيا، والتواصل معهم بعدة طر  للتنكد من وصول األدوات واالستجابة عليها.

 أدوات البحث

 أوال: االستبانة  

يعتبر االستبيان من أكثر األدوات المستخدمة في جمع البيانات خاصة في العلوم االجتماعية، والتي تتطلب 

، وبططالرجوع إلى األدبيططات (8111)دوياادري، الحصططططططول على معلومططات أو تصططططططورات وآراء األفراد 

 االتصال القيادي.مقياس مهارات والدراسات السابقة، اعتمدت الباحثة 

وقد تم اعتماد األبعاد ذات الصطططلة الوثيقة بمتغير الدراسطططة، بعد االسطططتفادة من مالحظات المحكمين وحذف 

 : قسمينبع  العبارات غير المناسبة، وقد تكون االستبيان من 

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

 الوييفي، سنوات الخبرة(. 

 عبارة، "12" والذي تكون من مقياس مهارات االتصال القيادي : القسم الثاني

( دل 2ا الدرجة من )( لفقرات االستبيان، بحيث كلما اقترب2-0وقد تم اسطتخدام مقياس ليكرت الخماسي )

 ( يوضح ذلك: 0ذلك على الموافقة العالية على ما ورد في العبارة، والعكس صحيح، والجدول اآلتي )

مااوافااق بااادرجاااة  االستجابة

 كبيرة 

غير موافق بدرجة  

 كبيرة 

 1 8 3 4 5 الدرجة

 ( يوضح درجات المقياس المستخدم في االستبانة0جدول رقم )

 الدراسة االستطالعية: 

درجة ممارساااة مدراء العموم لمهارات االتصاااال القيادي وفقا  "أإلعداد أداة الدراسطططة )المقياس( لتحديد 

قاما الباحثة باتباع الخطوات  " في وزارة التربية والتعليم في سااالطنة عمان لنموذج روبنز وهانسااااكر

  :اآلتية

السابقة ذات الصلة بموضوع البحث واالستفادة منها في بناء االطالع على األدب النظري والدراسات  •

(، ودراسة Matin& Others,2010أداة الدراسطة وصياغة فقراتها، مثل: دراسة "ماتن وآخرون" )

 .( في االتصالSchneider,2015( ودراسة "تشيندر" )Compbell,2017"كومبيل" ) 

جال اإلدارة التربوية من الجامعة العالمية اسططططتشططططارة عدداً من اسططططاتذة الجامعات والمختصططططين في م •

 االسالمية الماليزية، وجامعة السلطان قابوس، لتحديد مجاالت االستبانة وفقراتها.

بعطد التحقا من صططططططد  األداة قطاما الباحثة بإجراء عدد من التعديالت بما يخدم أهداف البحث، إذ تم  •

ما لتشطططططابه ملطططططمونها مع فقرات أخرى، وإما حذف عدد الفقرات من بع  األبعاد، إما لتكرارها، وإ

لعدم انتمائها للبُعد الذي أُدرجا ضمنه، وقد جاء هذا الحذف بناًء على رأي المحكمين في عدم مناسبة 

 الفقرة لذلك البُعد، وتم تعديل إعادة صياغة عدد من الفقرات لتتالءم مع األبعاد المدرجة ضمنه. 

تم اعتماد مقياس لكل متغير من المتغيرات التي تم الحصططططططول عليها من الدراسططططططات السططططططابقة، وذلك  •

 لتصميم المقياس في صورته األولية. 
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 تم تنقيح ومراجعة المقياس من قبل المشرف األول والثاني.  •

تم عرض االسطططططتبانة على عدد من المحكمين، أعلطططططاء هيئة التدريس من جامعة السطططططلطان قابوس،  •

وجطامعطة نزوى للعلوم التطبيقيطة، والجطامعطة العطالمية االسططططططالمية الماليزية، والمركز القومي للبحوث 

 التربوية والتنمية بالقاهرة. 

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

 

 (:Validityصدق أدوات البحث )

 تم التنكد من صد  المقياس بطريقتين:     

 :الظاهريالصدق  .أ

" محكم من ذوي الخبرة واالختصطططاص  03تم عرض االسطططتبانة على مجموعه من المحكمين تنلفا من "

في الجطامعطة العطالميطة االسططططططالمية الماليزية، وجامعة السططططططلطان قابوس، وجامعة نزوى للعلوم التطبيقية، 

وقد اسططططططتجابا الباحثة آلراء المحكمين وبناء على ذلك قاما  تربويطة والتنميطةالمركز القومي للبحوث الو

 بحذف وإضافة وتعديل صياغة بع  الفقرات. 

 وقد استخدما الباحثة هذا النوع من الصد  للمبررات اآلتية:

  ألن األدوات تم أخذها من نموذج من الدراسات األجنبية، وتم اللجوء إلى صد  المحكمين للتحقا من

منطاسططططططبة تطبيقها على البيئة العمانية، من حيث توافقها لثقافة المجتمع العماني، وخصططططططائص العينة 

 المستهدفة.

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

 :صدق االتساق الداخلي .ب

 استخدما الباحثة هذا النوع من الصد  للمبررات اآلتية:   

  .للتنكد من مدى انتماء كل عبارة بالبعد الذي وضعا فيه 

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

 

لمعرفة االتسطططا  الداخلّي بين ُكّل عبارة، والبعد الذي تنتمي إليه، قاما الباحثة بإجراء معالجة إحصطططائية و

 Split halfوذلك للتنكد من موثوقية انقسططططام األبعاد في كل محور باسططططتخدام معامل ارتباط سططططبيرمان، 

correlation. 

 وقد استخدما الباحثة هذا النوع من الصد  للمبرات اآلتية:

 .للتحقا من ارتباط المحاور الثالث مع المحور الكلي 

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

 

 .(10( إلى )8االرتباط سبيرمان كما هو موضح في الجداول اآلتية ) تم احتساب معامالت

 مقياس مهارات االتصال القيادي: .أ

يتلططططح من نتائج االتسططططا  الداخلي، أنب جميع أبعاد المقياس، وعباراته دالة إحصططططائيًا عند مسططططتوى داللة 

 .المحور الكليّ (، وترتبط ارتباًطا عاليًا مع 0000)

(، وتراوحططا قيم االرتبططاط لعبططارات بعططد 91.( إلى )72.لعبططارات بعططد القيططادة بين )تراوحططا قيم االرتبططاط 

( 63.(، في حين تراوحا قيم االرتباط لعبارات بعد الدافعية بين )90.( إلى )82.عمليات االتصطططططال بين )

 (.91.إلى )
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 ( معامل االتسا  الداخلي للبعد مع المحور: 3جدول )

 معامل االرتباط عدد الفقرات األبعاد المحور

مطططهطططارات االتصطططططططططال 

 القيادي

 **99. 2 القيادة

 **93. 2 عمليات االتصال

 **93. 2 الدافعية

 (0000**دالة إحصائيًا عند مستوى )

 

 ( معامل االتسا  الداخلي للمحور مع البعد الكلي:2جدول )

 معامل االرتباط عدد الفقرات األبعاد المحور

 **96. 2 القيادة مهارات االتصال القيادي

 (0000**دالة إحصائيًا عند مستوى )

 

يتبلططططح من نتائج الدراسططططة االسططططتطالعيّة أنب جميع مؤشططططرات الثبات مرتفعة وجيدة، وكذلك قيم االتسططططا  

الطداخلّي لفقرات محطاور الدراسططططططة، وعليه تتمتع أداة الدراسططططططة بثبات عال، وبالتالي مقدرتها على تحقيا 

 أهداف هذه البحث.

 

 ثبات أدوات البحث:

عة من عينة الدراسططة االسططتطالعيبة البالغ عددها ) ( مدير دائرة ومدير مسططاعد، 20تم إدخال البيانات المجمب

لتحليلها، وللتحقا من ثبات أداة الدراسططططة تم احتسططططاب  (SPSS) باسططططتخدام برنامج المعالجة اإلحصططططائيبة

 .Cronbach`s alpha)باستخدام معادلة ألفا كرونبام )معامل االتسا  الداخلّي لألبعاد، ولألداة ككّل 

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

يُعد اختبار الثبات من أشططهر األسططاليب اإلحصططائيبة اسططتخداًما لقياس الثبات الداخلّي لالسططتبانة التي تتلططمن 

ا للتطبيا، ويقصطططد بالثبات أنب النتائج التي يتم الحصطططول عليها تكون عددًا من العبارات، حتى يكون جاهزً 

ثطابتطة إذا ُطبقّقطا األداة أكثر من مرة، وفي يروف ممطاثلطة، وقد تم التحقا من ثبات مقاييس الدراسططططططة من 

 (.2خالل تطبيا اختبار )ألفا كرونبام( كما هو موضح في الجدول رقم )

 

 ألفا كرونبام عدد الفقرات األبعاد المحور

مطططهطططارات االتصطططططططططال 

 القيادي

 94. 2 القيادة

 90. 2 عمليات االتصال

 81. 2 الدافعية

 96. 19 المجموع

 99. 49 الثبات الكلي

 Cronbach`s alpha)( يوّضح نتائج تحليل معامل ألفا كرونبام )2جدول رقم )

 

( 96(، وبلغا نتائج ثبات المقياسطططططين )00212) ( أّن معامل الثبات الكلّي ممتاز2يوضطططططح الجدول رقم )

(، وتراوحا قيم الثبات لألبعاد الثالثة 96حيث بلغ معامل الثبات لمقياس مهارات االتصال القيادي الكلّي )

 (، إذ تُعد قيمة الثبات جيدةً لجميع أبعاد المقياس، 94( إلى )81للمقياس بين )

جميع مؤشرات قيم الثبات مرتفعة، ويمكن الوثو  بها، وبالتالي ( أنب 2يتبلح من خالل نتائج الجدول رقم )

  تُعطي انطباًعا على أنب أداة الدراسة تتمتع بثبات عال بصورة عامة، وتساعد على تحقيا أهداف الدراسة.
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 إجراءات جمع البيانات:

يًا النهائيّة؛ لتوزيعها ميدانبعد االنتهاء من إجراءات الصططد ، والثبات لالسططتبانة تم وضططعها في وصططورتها 

على الفئة المسطتهدفة، وستقوم الباحثة باإلجراءات اآلتية حتى تتمكن من الحصول على العدد المناسب من 

 :االستجابات، وضمان عدم التنخير في جمع االستبانات من قبل أفراد عينة الدراسة، وهي في اآلتي

 

 العالميّة اإلسالميّة بماليزيا تشهد بنن الباحثةالحصول على رسالة من إدارة الجامعة  •

تدرس بها وأنبها تقوم بهذه الدراسططة من أجل اسططتكمال متطلبات الحصططول على شططهادة الدكتوراة وذلك 

 .لمن يهمه االمر

 الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان على إجراء الدراسة على •

 .الباحثة عند تطبيا األدواتمؤسستها، وذلك لتسهيل مهمة 

تقوم الباحثة بالتواصطططل شطططخصطططيًا مع العينة المسطططتهدفة لتوضطططيح أهداف البحث، وتوضطططيح محتوى  •

 االستبانة عند الحاجة لذلك.

بعد تطبيا األدوات على عينة الدراسة، وتجميع العدد المطلوب من االستجابات، تقوم الباحثة بالتدقيا  •

 ا، ومن ثبم البدء بعمليّة إدخال البيانات في برنامج التحليل االحصططططططائيّ عليهطا، ومعطالجة النواقص فيه

(SPSS). 

 

 إجراءات، وطرق تحليل البيانات:

 

 بعد االنتهاء من عمليّة جمع االستبانات، ومراجعتها، تم إدخالها في برنامج الحزم اإلحصائيبة

، (SPSS) المعروف باختصططططار (Statistical Package for Social Sciences)للعلوم االجتماعيّة 

 تقوم الباحثة بفحص البيانات، والتنكد من أنبها مكتملة، ومنطقيّة، وجاهزة للتحليل. إذ

 

 األساليب والمعالجات اإلحصائية

 باستخدام األدوات االحصائية التالية:اإلحصائي  SPSSقاما الباحثة من خالل برنامج 

البيانات التي تم تجميعها، استخدما الباحثة العديد من األساليب االحصائية لتحقيا أهداف الدراسة وتحليل 

 ( وهي: SPSSالمناسبة بعد إدخالها 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 Frequents and percent’sسطططب المئوية )األعداد والن •

 لكل مفردة من مفردات االستبانة. 

للتعرف على  ((Standard Deviation( واالنحرافات المعياريةMeansالمتوسطات الحسابية ) •

 االستجابات ومدى ارتفاعها أو انخفاضها لكل عبارة من محاور االستبانة. 

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 : خصائص عينة الدراسة
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 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي وسنوات الخبرة (5الجدول )
 

 المؤهل العلمي

 

 

 سنوات الخبرة

 المجموع أخرى دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم

 0 ( سنوات1-5)
9 12 1 

0 22 

 31 0 5 9 16 1 ( سنوات6-11)

 94 0 6 31 57 0 ( سنة11-15)

 155 2 31 78 44 0 سنة فأكثر 16

 302 2 43 130 126 1 المجموع

 

( توزيع عينة الدراسططة حسططب المؤهل العلمي وسططنوات الخبرة، وجاءت النتائج تشططير إلى أن توزيع عينة 2يوضططح الجدول )

 ( سططنوات02-00)) ( ل%31.1و) ( سطنوات00-2)( %10.8و) ( سطنوات2-0)( %7.3) الدراسطة حسططب سططنوات الخبرة:

 للدبلوم( %0.3هل العلمي: )ؤ، جاءت النتائج تشططير أيلططا إلى توزيع عينة الدراسططة حسططب المسططنة فنكثر02 ( ل%51.3و)

 ( ألخرى.%0.7( للدكتوراه و)%14.2و) ( للماجستير%43و) للبكالوريوس( %41.7و)

 

 :ونصه ومناقشتها، األول بالسؤال المتعلقة النتائج: أوال

 ممارسة مدراء العموم بوزارة التربية والتعليم لمهارات االتصال مع موظفيهمما درجة 

 ( تدريج قيم المتوسطات الحسابية لمقياس ليكرت الخماسي2) الجدول

 درجة الموافقة المتوسط المرجح

 غير موافا بشدة 1-1.79

 غير موافا 1.80-2.59

 محايد 2.60-3.39

 موافا 3.40-4.19

 بشدةموافا  4.20-5

 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مدراء العموم بوزارة التربية والتعليم لمهارات 2الجدول )

 االتصال مع مويفيهم

 

مهارات االتصال 

 القيادي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

 

 

درجة 

 الموافقة

 غير موافا 0.67 2.01 302 القيادة

 غير موافا 0.66 1.82 302 عمليات االتصال

 غير موافا 0.72 2.06 302 الدافعية
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نشطير النتائج إلى أن مدراء العموم بوزارة التربية والتعليم يمارسون مهارات االتصال مع مويفيهم بدرجة قليلة، وقد جاءت 

مدراء العموم في ويعزى ذلك إلى كثرة انشططططغال ، أعلى درجة ممارسططططة للدافعية، وأقل درجة ممارسططططة لعمليات االتصططططال

وزارة التربية والتعليم بالعديد من المهام وكثرة االجتماعات، باإلضططططططافة إلى االلتزامات األخرى التي ال تتيح لهم مسططططططاحة 

كافية من الوقا للتواصل مع عدد كبير من المويفين، وقد يعزى لعدم شفافية المدير العام مع مويفيه في الموضوعات التي 

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

( التي أشارت إلى ارتفاع درجة 3002اإلنسطانية وضعف التواصل مع المويفين، وال تتفا هذه النتيجة مع دراسة الريامي )

 ممارسة مهارات االتصال لدى المدراء.

 

 :ونصه ،الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج :ًثانيا

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

 

(: نتيجة تحليل التباين األحادي لداللة الفر  بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على متغير مهارات 1الجدول )

 الخبرةاالتصال باختالف سنوات 

 

 المتغير
مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

قيمة 

 االحتمال
 حجم األثر

مهارات 

 االتصال

بين 

 المجموعات
1.719 2 0.859 

2.095 0.125 

0.014 

داخل 

 المجموعات
122.673 299 0.410 

 (α=0000عند مستوى داللة ) (                  ** دالα=0002دال عند مستوى داللة )

 

 

يظهر تحليل التباين األحادي وجود فرو  دالة إحصطططائيا لمتغير صطططنع القرار باختالف سطططنوات الخبرة، وتشططططير المقارنات 

سطططنة  02( سطططنة و)02-00( سطططنوات وكال من الفئتين )00-0البعدية إلى وجود الفرو  الدالة إحصطططائيا بين متوسطططط الفئة )

لى أن األكثر سنوات الخبرة قد تعرضوا لخبرات تدريبية وقاموا بإنجاز ( سنوات، ويعزى ذلك إ00 -0فنكثر( لصالح الفئة )

العديد من المهام ، والمشططاركة في العديد من اللجان إلنجاز مهام عديدة مما دفعهم للتواصططل مع فئات عديدة إلنجاز مهامهم، 

 أكثر من ذوي الخبرة األقل.

 

 

فر  بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على متغير مهارات (: نتيجة تحليل التباين األحادي لداللة ال2الجدول )

 االتصال باختالف المؤهل العلمي

 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 حجم األثر االحتمالقيمة  قيمة ف

مهارات 

 االتصال

بين 

 المجموعات
2.378 2 1.189 

2.914 0.056 0.019 
داخل 

 المجموعات
122.014 299 0.408 

 (α=0000(                  ** دال عند مستوى داللة )α=0002دال عند مستوى داللة )

 

 

يظهر تحليل التباين األحادي وجود فرو  دالة إحصطططائيا لمتغير مهارات االتصطططال وصطططنع القرار باختالف المؤهل العلمي، 

الفرو  الدالة إحصططططائيا بين متوسططططط فئة حملة )البكالوريوس( وفئة حملة )الدكتوراه( وتشططططير المقارنات البعدية إلى وجود 
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وقد يعزى ذلك إلى ان جميع المدراء على الرغم من تنوع مؤهالتهم إلى أنهم يواجهون نفس الواقع راة، لصططالح حملة الدكتو

 التربوي، ويتلقون نفس التعليمات ويعايشون نفس بيئة العمل.

 

 العربية واألجنبية:المراجع 

 ( 3002البدرية، سططامية بنا سططعيد بن محمد .) أنماط االتصااال اإلداري لدى مديري مدارس التعليم األساااسااي"

. )رسطالة ماجستير غير منشورة(، كلية وعالقتها بالرضاا الوظيفي للمعلمين في منطقة الداخلية بسالطنة عمان"

 العلوم واآلداب، جامعة نزوى، سلطنة عمان.

 واقع مهارات االتصاااااال الفعّال لدى مديري المدارس في (. 3002د، أنور قاسططططم، والعبادي، أحمد عبد   )الحم

 .332_022( 02)3مجلة اتحاد الجامعات العربية وعلم النفس،  لواء األغوار الشمالية في األردن،

 ( 3002الحكمانية، سطططططهام خميس .)ري التعليم األسااااااساااااي درجة توافر مهارات إدارة الحوار لدى مديري مدا

 -رسطططالة ماجسطططتير غير منشطططورة، كلية العلوم واآلداب، جامعة نزوىبسااالطنة عمان من وجهة نظر المعلمين، 

 سلطنة عمان.

 ( 3002الجابرية، يسطططرى بنا بن محمد حمد ".) مهارات التواصااال لدى مديري مدارس الحلقة الثانية بسااالطنة

اجستير غير منشورة(، كلية العلوم واآلداب، جامعة نزوى، سلطنة . )رسالة معمان وعالقتها ببعض المتغيرات"

 عمان.

 ( دور االجتماعات األلكترونية في تفعيل مهارات االتصال بين اإلدارة المدرسية 3002الخاطرية، فاطمة سطالم .)

اإلبداع الثقافة التنظيمية وعالقتها ب(. 3002المعمري، ناصططططططر خلفان )والمطديريات التعليمية بسططططططلطنة عمان، 

)رسططالة ماجسططتير غير منشططورة(، ، اإلداري لدى مديري مدارس شاامال الباطنة من وجهة نظر المعلمين األوائل

 كلية التربية، جامعة نزوى، سلطنة عمان. 

 ( .3001الخطيب، فريال يوسطف عبد المجيد، وعاشور، محمد علي ذيب" .) النمن القيادي الممارس لدى رؤساء

اه )رسططططالة دكتوراألقسااااام األكاديميين في جامعتي اليرمول والعلوم والتكنولوجيا األردنية وعالقته باالتصااااال" 

  غير منشورة(. جامعة اليرموك، اربد.

 ( 3002ديوب، محمد :)لعامة دراسااااة حالة الشااااركة ا -أثر الثقافة التنظيمية عمى المشاااااركة في صاااانع القرار

، مجلة جامعة تشططرين للبحوث والدراسططات العلمية _ سططلسططلة العلوم االقتصططادية والقانونية المجلد لمصاافاة بانياس

 (.3( العدد )21)

 ( 3002الريامي، هالل بن علي بن سططططالم :) واقع االتصااااال اإلداري لدى مديري المدارس التعليم األساااااسااااي"

)رسططططالة  نظر المعلمين، في محافظة مسااااقن بساااالطنة عمان"، وعالقة بالمشاااااركة في اتخاذ القرار من وجهة

 ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان. 

 ( سيكولوجية االتصال اإلنساني ومهاراته. عالم الكتب. القاهرة، مصر.3002سليمان، سناء محمد .) 

 ،األردن. والتوزيع للنشر الثقافة دار: عّمان. المشكالتبداعي اإل (. الحل3002)محمود  الحكيم عبد الصافي . 

 ( 3001الصطططططيرفي، محمد .)دار الفكر الجامعي، جمهورية مصططططططر القرار اإلداري ونظم دعمه. اإلساااااكندرية :

 . 0العربية، ط

 ( 2014الصيرفي، محمد .).القاهرة: دار الفجر للنشر. جمهورية مصر العربية.  االحتراف اإلداري الحكومي 

 األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع.نظريات اإلدارة الحديثة ووظائفها"(."3003) لطراونة، هاني خلفا . 

 ،والتوزيع، للنشر وائل دار: عّمان. 6ط. األعمال منظمات في التنظيمي السلول(. 3002)سلمان  محمود العميان 

 . األردن
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 ( 3001العجمي، محمد حسططنين .) دار المسططيرة للنشططر القيادة اإلدارية والتنمية البشااريةاالتجاهات الحديثة في ،

 .0والتوزيع والطباعة، ط

 0(. القياس والتقويم في العملية التدريسية، دار دجلة، بغداد، ط3001) العزاوي، رحيم يونس. 

 ( 3000كابور، هند .)"تية "مهارات اتصااااال المدير بمعلميه من وجهة نظر المعلم وعالقتها بكفاءة المعلم الذا 

 .233-322، 32دراسة ميدانية في مدارس مدينة دمشا الحلقة األولى تعليم أساسي". مجلة جامعة دمشا، مج

 ( 3003محمود، عبد الفتاح رضططططوان :)القاهرة، جمهورية مصططططر العربية القيادة مهارات تحفيز المرؤوسااااين ،

 .0المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، ط

  القيادة اإلدارية وعالقتها بمشاااااروع اساااااتراتيجية االتصاااااال بالمؤساااااساااااة العمومية (. 3000) النذير، عبد

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة السانية، وهران، الجزائر. االقتصادية الجزائرية.

 ( موقع بوابة سططططططلطنة عمان التعليمية: 3030وزارة التربية والتعليم :) ://www.moe.gov.om/portal/http 
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