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  الفاعلية التنظيمية في مديرات التربية والتعليم في األردنوعالقتها ب مليات االتصال اإلداريع
 

  * القداح إبراھيم محمد
 

  صـلخم
ردن، داري على الفاعلية التنظيمية في مديريات التربية والتعليم في األثر عمليات االتصال اإلأهدفت الدراسة التعرف على     

) فقرة موزعة على محورين لقياس درجة فاعلية 48قليم الجغرافي، وقد طور الباحث استنبانة من (تغير اإلة هذا األثر بمقوعال
داري والفاعلية التنظيمية متضمنة أربعة مجاالت هي األهداف والموارد والرضا الوظيفي واإلنتاجية، وبعد عمليات االتصال اإل

) مدير ورئيس قسم تم اختيارهم بطريقة عنقودية 63دراسة المكونة من (التحقق من صدقها وثباتها تم توزيعها على عينة ال
ظهرت فروقا دالة أكما  داري والفاعلية التنظيمية،وقد أفرزت النتائج درجة متوسطة كل من عمليات االتصال اإل عشوائية.

قليمي الوسط إإحصائيا لصالح  قليم الوسط في عمليات االتصال اإلداري، وفروقا دالةإحصائيا بين الوسط والجنوب لصالح إ
وفروقا بين الوسط والجنوب في مجاالت الموارد والرضا الوظيفي واإلنتاجية والفاعلية ككل، ووجود  هداف،والشمال في مجال األ

ا من إحصائيا لعمليات االتصال اإلداري على الفاعلية التنظيمية. واستنادا إلى تلك النتائج قدمت الدراسة عدد أثر إيجابي داال
  التوصيات ذات العالقة.

  .االتصال اإلداري، الفاعلية التنظيمية، مديريات التربية والتعليم :لدالةالكلمات ا
  

  المقدمة
  

تتطلب التحوالت النوعية التي عملت على صياغة القرن 
الحادي والعشرين إعادة بناء المؤسسات اإلدارية لتكون قادرة 

لسعي إلى تحقيق ريادة على تحقيق أهدافها المفترضة ؛بل وا
إدارية وميزة تنافسية أمام التنظيمات المماثلة، وقد شهدت تلك 
المؤسسات تغييرات متنوعة تمثلت في تطور واتساع الدائرة 
المفاهمية للمؤسسات اإلنتاجية أيا كان مجالها إضافة إلى كافة 
المؤسسات المجتمعية، وما ينجم عنها من عالقات ارتباطية، 

رز تلك المتغيرات ثورة غير مسبوقة في عالم ولعل من أب
االتصاالت؛ "إذ لم تعد الكرة األرضية قرية صغيرة يمكن 
الوصول إلى أركانها في دقائق ، بل صارت جزءا من المنزل 
والمكتب والمتجر والمصنع وغيره، وهذا األمر بطبيعة الحال 
سيفضي إلى تغيير منطقي في النمطية الحياتية لإلنسان 

  ).233، 2000اته االجتماعية والوظيفية "  (بوكنان ،وعالق
ومن الجدير ذكره أن المؤسسات التنظيمية تعتمد بدرجة 
أساسية على فاعلية العملية اإلدارية فيها ، كما أن عملية 
االتصال اإلداري من العمليات الحيوية التي تتداخل مع كافة 

اح تلك العمليات؛ العمليات اإلدارية ، بل إنها األداة الفاعلة لنج
إذ يؤدي االتصال دورا مهما في الحياة اإلنسانية بشكل عام 
وفي المؤسسات اإلنتاجية بشكل خاص باعتباره عملية تبادل 
األفكار والمعاني والمعلومات واآلراء بين األفراد العاملين في 
تلك المؤسسات مما يؤدي إلى التفاعل االجتماعي والمهني 

قات اإلنسانية من جهة، وعلى اإلنتاجية الذي ينعكس على العال
المنظمية من جهة أخرى. كما تبرز أهمية االتصال اإلداري في 
أنه يحقق التعاون الذهني والعاطفي بين أعضاء المنظمة نتيجة 
لتبادل اآلراء واألفكار والمشاعر مما يساعد على الترابط 
ة والتماسك الذي يحقق من خالله التأثير في تحريك الجماع

  ).2013نحو الهدف (العجمي وحسان، 
وهذا يعني أن المؤسسات التربوية بما تتمتع به من دور 
ريادي في بناء المجتمعات وتقدمها مطالبة قبل غيرها في 
اإلقالع عن الممارسات التقليدية واألداء الخطي ، وتفعيل دور 
الفرد في طرح األفكار التجديدية واألراء والمالحظات التي 

أثناء ممارساته األدائية ألنها تشكل معينا صادقا يستند  يقدمها
إليه في إعادة بناء الخطط وتطويرها، وهذا ال يمكن أن يتأتى 

  إال عبر نظام اتصال مفتوح بين كافة المستويات اإلدارية. 
ويهدف التنظيم إلى تقسيم العمل وتوزيع المهام واألدوار بين 

ء ما يمتلكون من قدرات األفراد العاملين في المؤسسة في ضو 
وخبرات متخصصة، وقد يراعى في ذلك طموحاتهم في النمو 

إلى حد  -الوظيفي والمهني ألن نجاح الفرد في عمله يتوقف 
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على درجة تفاعل الخصائص الشخصية للفرد مع  -كبير
خصائص المهمة الموكولة إليه في التنظيم اإلداري. ويعتبر 

فاعلة في تحقيق رؤية متكاملة الهيكل التنظيمي أحد األدوات ال
للتفاعالت السائدة في المؤسسة، وكلما اتسم الهيكل التنظيمي 
بالتوازن والمرونة واالستمرارية فإن من شأنه أن يتيح لألفراد 
المساهمة في صناعة القرارات، ورسم السياسات، وتحقيق سبل 
 اإلبداع في بيئة منظمية قادرة على تحفيز األفراد، ورفع الروح

المعنوية لديهم، وتطوير أدائهم الذي سيعزز الفاعلية التنظيمية 
  للمؤسسة.

وتتباين المؤسسات اإلدارية في تحديد مفهوم الفاعلية 
التنظيمية بتباين نشاطاتها، ومستوى الكفاءات العاملة 
فيها،ومقومات البيئة الداخلية والبيئة الخارجية لها، وفي الحقل 

ف التي تسعى األنظمة التربوية إلى التربوي فإن طبيعة األهدا
تحقيقها في تشكيل الشخصية اإلنسانية التي تتخذ من المعرفة 
المتجددة والمهارة األدائية حاجة عصرية تسعى إلى تلبيتها، 
ومن منظومة القيم األخالقية مرشدا لها فإن مفهوم الفاعلية 
يختلف في هذا النظام عن غيره من المنظمات األخرى، 

ف والتطلعات ال تتعلق بسلع أو مشاريع أو اتفاقات بل فاألهدا
على تصميمها وٕاخراجها، وهذا يزيد  - مستقبال –بمن سيقوم 

من العبء الذي يقع على عاتق التربويين بأن متطلبات 
الفاعلية التنظيمية لديهم قد ال تكون ميسورة كما هي لدى 

مية؛ غيرهم، ويستدل من ذلك على أنه ال يمكن قياسها بطرق ك
ما تكون تجريدية غير قابلة  -غالبا –إذ أن األهداف التروبية 

للقياس في حين أن األهداف التشغيلية التي تعد مؤشرا داال 
  على الفاعلية تقاس بأدوات كمية.

كما تختلف نظرة المنظمات التعليمية ذاتها إلى مفهوم 
الفاعلية؛ ففي القطاع الرسمي تقاس بأعداد الخريجين الذين 

تحقوا بسوق العمل الداخلي والخارجي، فيما يحكم عليها في ال
القطاع الخاص بأعداد الطلبة الملتحقين بالمؤسسات في بداية 
العام الدراسي، كما تختلف النظرة في تقييم الفاعلية التنظيمية؛ إذ 
يرتبط التقييم بالقيم الشخصية للفرد وتفضيالته، وهنا قد ال يكون 

تاج توجهات وأفكار شخصية قد ال يستدل بها التقييم مجديا ألنه ن
  ).2008على الموقف الحقيقي لفاعلية المنظمة. (السالم، 

وينظر إلى القادة التربوين في الميدان بما يتمتعون به من 
مهارات إدارية وأنماط تفكيرية ومنظومة قيمية على أنهم 
العنصر المحوري في تحقيق المؤسسة التربوية ألهدافها ؛ فهم 

لقة الوصل األساسية بين األطر النظرية والتوجهات التطويرية ح
التي تطرحها الوزارة بمجالسها ولجانها المختلفة من جهة 
والميدان التربوي بعملياته التطبيقية وتفاعل األفراد من طلبة 
ومعلمين وٕاداريين ومشرفيين تربويين من جهة أخرى، كما أنهم 

رة بمؤشرات وبيانات التغذية القنوات األمينة التي تزود الوزا
الراجعة لخطط التجديد والتطوير التي تعدها الوزارة على صعيد 
المناهج واستراتيجيات التعلم وبيئات التعلم وأدوات التقويم 
واالمتحانات لإلفادة منها في إجراء تعديالت أو تغييرات الزمة 

  في تلك الخطط .
ها اإلداريون ومن جهة أخرى فإن درجة االلتزام التي يبدي

بالقيم اإلنسانية والمثل األخالقية كالتسامح والعدالة والموضوعية 
والنزاهة تجعلهم قدوة للعاملين معهم، وهنا تتحول المؤسسة إلى 
مدرسة للتعلم والتدريب الذي يسهم في بناء السلوكات القويمة 
والكفايات المهنية المفترضة مما يضيف إسهامات جديدة في 

  تها التنظيمية.تحقيق فاعلي
ومما تجدر اإلشارة إليه أن كثيرا من المؤسسات اإلدارية 

عدم تفعيل تعاني من وجود بعض التحديات التي قم تنجم عن 
كما يمكن أن تنبثق عن  ،النهج الديمقراطي واإلدارة التشاركية

طبيعة اللوائح التنظيمية السائدة، وعدم وضوح المهمات أو 
 قد  مماشفافية أو ضبابية المعلومات تحديد األدوار، وغياب ال

يؤدي إلى غموض في الرؤية لدى العاملين، وبالتالي فإن ذلك 
أدائهم وٕانجازاتهم من جهة  وعلى اإلنتاجية  ينعكس علىس

  العامة للمؤسسة من جهة أخرى.
    مشكلة الدراسة :

تشكل عمليات االتصال اإلداري القائمة في المؤسسات 
ي نجاح هذه المؤسسات وتميزها؛ بل إنها التربوية أداة فاعلة ف

مؤشر دال على حيوية المؤسسة وٕانجازاتها، ويعتمد ذلك على 
تحديد المهمات ووضوح األدوار للعاملين فيها، كما يعتمد على 
درجة توافر المعلومات الالزمة وتدفقها بين الوحدات اإلدارية 

  والتعليمية سعيا لتحقيق األهداف المخطط لها.
ظ الباحث من خالل خبراته الوظيفية المتنوعة في الحوقد 

وزارة التربية والتعليم والسيما في مجال إدراة التربية والتعليم 
قصورا في عمليات االتصال اإلداري بين الوحدات المركزية في 
وزارة التربية والوحدات المنبثقة عنها في الميدان التربوي ، وغيابا 

ت في تدفقها أو توافرها لدى الطرفين أو تغييبا للمعلومات والبيانا
، كما أن التنسيق بين الوحدات اإلدارية على مستوى الميدان 

 –تقريبا  –التربوي قد يكون معدوما ، إذ تكتفي تلك الوحدات 
بالتعامل مع نظيراتها في مركز الوزارة ، مما يؤدي إلى غياب 

  مة .النهج الشمولي والتكامل األدائي لدى المؤسسة بصورة عا
 وتأتي هذه الدراسة محاولة لإلجابة عن التساؤل اآلتي:  ما

الفاعلية التنظيمية في و عمليات االتصال اإلداري  العالقة بين 
  مديريات التربية والتعليم في األردن ؟  

  أسئلة الدراسة :
  مجموعة األسئلة اآلتية : الرئيس  السابق نبثق عن التساؤلا
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صال اإلداري في مديريات ما درجة فاعلية عمليات االت .1
 التربية والتعليم في األردن ؟

- a)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2

في عمليات االتصال اإلداري تعزى إلى اإلقليم    (0.05
 الجغرافي ؟

ما درجة الفاعلية التنظيمية في مديريات التربية والتعليم  .3
 في األردن ؟

- a)عند مستوى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية .4

 في الفاعلية التنظيمية تعزى إلى اإلقليم الجغرافي ؟  (0.05

- a)داللة إحصائية عند مستوى  اتذ عالقةوجد تهل  .5

الفاعلية التنظيمية في و عمليات االتصال اإلداري بين    (0.05
 مديريات التربية والتعليم في األردن ؟

  أهمية الدراسة :
عرف درجة ممارسة مهارات تكمن أهمية هذه الدراسة في ت

االتصال اإلداري لدى فئة قيادية في وزارة التربية والتعليم 
باعتبارها حلقة الوصل المحورية بين مركز الوزارة الذي يمارس 
عمليات التخطيط والتطوير والرقابة والتقويم والواقع الميداني 
الذي تتم فيه العمليات والنشاطات التربوية والتعليمية، وهذا 

الضرورة سينعكس على درجة الفاعلية التظيمية وانعكاساتها ب
  على األداء واإلنتاجية في المؤسسة التربوية برمتها .

وٕاذا ما تم الوقوف على أثر عمليات االتصال اإلداري لدى 
تلك الفئة على الفاعلية التنظيمية فإن هذا من شأنه أن يوفر 

متخذي القرار معلومات علمية تمكن راسمي السياسة العامة و 
في وزارة التربية والتعليم من اتخاذ قرارات وٕاعداد خطط 
مستقبلية تكفل تفعيل مهارات االتصال اإلداري لدى هذعه الفئة 
من القيادات التربوية لزيادة تلك الفاعلية التي تترك بصمات 
واضحة في تحقيق الوزارة لرسالتها .هذا من جهة ومن جهة 

م نتائج هذه الدراسة في التوصل إلى أخرى فمن المتوقع أن تسه
إضافات معرفية يستفيد منها الدارسون والباحثون في الميادين 

  اإلدارية والتربوية.
  مصطلحات الدراسة : 

تضمنت الدراسة مصطلحات متعددة يمكن تعريفها على 
  النحو اآلتي .
يعرف االتصال بأنه اآللية التي تنظم العالقات  االتصال :
وتنميتها عن طريق األشكال والرموز ، ووسائل اإلنسانية ، 

  ) .31،  2009نقلها وحفظها (عبود ، 
وهذا يتطلب مهارة في تبادل األفكار واآلراء والمعلومات 
بين األطراف المتفاعلة عبر عملية االتصال ، وقد يكون 
االتصال رسميا يسعى إلى تحقيق أهداف مؤسسية مخطط لها 

شخصيا تتحقق به حاجات  ، كما يمكن أن يكون اتصاال

  ) . 2015خاصة بين أطراف عملية االتصال (القّداح ، 
األفكار والمعلومات والبيانات والمشاعر  االتصال اإلداري :

واالتجاهات التي يتم تناقلها بين األطراف اإلدارية في 
  المؤسسات التنظيمية لغايات تحقيق تلك المؤسسات ألهدافها .

تحديده بالوزن القيمي الستجابة أفراد ولغايات الدراسة يمكن 
  عينة الدراسة على فقرات األداة المعدة لهذه الغاية.

عرف كل من ستونر وفريمان  الفاعلية التنظيمية:
(stoner & freeman , 1989 )   الفاعلية التنظيمية بأنها

القدرة على تحديد األهداف المالئمة للمنظمة، والقيام بالعمل 
حقيقها، وضمان التوازن الديناميكي الذي الصحيح باتجاه ت

  يضمن لها النمو والبقاء.
ولغايات الدراسة يمكن تحديدها بالوزن القيمي الستجابة 
أفراد عينة الدراسة على فقرات األداة المعدة لهذه الغاية، 
وتتضمن أربعة أبعاد هي: القدرة على تحقيق األهداف 

الرضا الوظيفي ،والروح المؤسسية، واستثمار الموارد المتاحة ، و 
  المعنوية ، واإلنتاجية .
  تتحدد أداة الدراسة فيما يلي : :محددات الدراسة

على ثالث فئات قيادية عاملة في  ت الدراسةقتصر ا .1
مديريات التربية والتعليم وهم مديرو التربية والتعليم، ومديرو 

الشؤون التعليمية، ومديرو الشؤون اإلدارية، ورؤساء األقسام   
 . 2016/  2015للعام الدراسي 

أداتي الدراسة بأبعادهما المختلفة وخصائصهما  .2
 السيكومترية .

تضمن األدب النظري المتعلق بالدراسة : األدب النظري 
  مفهومين رئيسين هما االتصال اإلداري والفاعلية التنظيمية.

  االتصال اإلداري : .1
 يشير مفهوم االتصال إلى انتقال األفكار واألحاسيس

والخبرات واالتجاهات والمهارات والمعلومات من طرف إلى 
طرف آخر أو أكثر ، "ويرى مارتن أندرسون أنه العملية التي 
من خاللها نفهم األخرين ويفهموننا، وألن االتصال ديناميكي 
فإن االستجابة له دائمة التغيير حسبما يكون عليه الوضع 

تقال المعرفة من طرف العام، ولذا الطريق الذي يتم بوساطتها ان
إلى آخر حتى تصبح مشاعا، وتؤدي إلى التفاهم بينهما " 

  ). 50، 2007(عبود ،
ويتوقف نجاح عملية االتصال على الفهم المشترك لموضوع 
االتصال من قبل المرسل والمستقبل، وطريقة تفكيرهما؛ إذ أن 
 إدراك األفراد للمواقف المختلفة يؤدي إلى اختالف المعاني التي

يضعونها لألشياء، إضافة إلى توافر مهارات تحدد مسار عملية 
  ).Robbins, 2010االتصال ونتائجه (

وتعد عملية االتصال المصدر األساسي للمعلومات التي 
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تيسر عمليات اتخاذ القرارات الرشيدة، وتؤدي إلى نجاح المؤسسة 
 في تحقيق أهدافها اإلنتاجية، فجوهر اإلدارة يكمن في مدى تفوق
اإلداري في االتصال الفعال مع اآلخرين، والتأثير فيهم، وحفزهم 

  ). 2001على العمل بدافعية وحماس ( الشامي ونينو، 
) أن تأسيس نظام فعال لالتصال، 2001ويرى الطويل (

والمحافظة على استمرارية فاعليته من أكثر األمور تحديا في 
د ، وهو المكون إدارة النظم التربوية المتنامية الحجم والتعقي

الذي يجعل النظام ممكنا ، وهو الوسيلة التي يتم عبرها القيام 
بوظائف اإلدارة األساسية وتبادل المعاني واألفكار، والتفاعل 

  مع البيئة، والتكيف معها.
ولعل التفجر المعرفي غير المسبوق في القرن الحادي 

يم نحو والعشرين قد ساهم في توجيه وظائف اإلدارة ومنها التنظ
االنفتاح على كل ما هو جديد في الحقول المعرفية عبر امتالك 
األفراد لمهارات متقدمة في االتصال التقني واإلنساني وصوال 
إلى ما يطلق عليه النضج المهني أو الحكمة العاطفية التي 
تحقق للقائد لونا من التوازن بين مهاراته اإلنسانية وكفاياته 

  .)2015المهنية (القداح، 
  الفاعلية التنظيمية :  .2

تعد الفاعلية التنظيمية مقياسا ألداء المنظمة وقدرتها على 
تحقيق األهداف المخطط لها، كما أنها المؤشر الدال على 
درجة التفاعل واالعتمادية المتبادلة بين المنظمة والبيئة التي 
تحتضنها الستثمار تلك البيئة ومواردها بأفضل صورة ممكنة 

ق أهداف المنظمة؛ إذ يشير مفهوم الفاعلية سعيا لتحقي
التنظيمية إلى درجة أداء المنظمة لوظائفها بما يحقق الرضا 

  .  (sprout , 1993)عنها 
ولعل من أنجح أدوات الفاعلية التنظيمية تقسيم المهمات 
على لجان متخصصة تمتلك قدرات تفكيرية متعمقة في 

لمدير أن يتفرغ للمهام المجاالت المعنية، وفي هذه الحال يمكن ل
االستراتيجية، كما يمكن أن يضمن لألفراد تقديرهم لذواتهم باحترام 
آرائهم وتحقيق طموحاتهم، وهذا يؤدي إلى دفعهم نحو المشاركة 
في العمل بقناعة وحماس، كما يدفعهم نحو تحقيق المزيد من 

تي اإلنجازات، وينمي لديهم مفاهيم الرقابة الذاتية، والتقويم الذا
  ضمن معايير ومحكات تتعدى حدود المؤسسة.

وقد تنوعت مداخل الفاعلية التنظيمية بتنوع المدارس 
اإلدارية ورؤيتها؛ فمنها ما ربطها بدرجة تحقيق المنظمة 
ألهدافها، ومنها ما استند إلى قدرة المنظمة على استثمار موارد 

على  البيئة المتاحة لتحقيق تلك األهداف أو على قدرة المنظمة
األداء الكفوء للوظائف اإلدارية المختلفة كالتخطيط والتنظيم 
واتخاذ القرارات، فيما أكدت مداخل أخرى على مستوى تقديم 
المنظمة لما يرضي المنتفعين بها سواء في البيئة الداخلية 

للنظام أو البيئة الخارجية المحيطة بها، أو القدرة على حل 
  ألفراد، وتطوير مهاراتهم.مشاكل التنظيم وتجديد قدرات ا

كما تنوعت أبعاد الفاعلية التنظيمية تبعا للنظريات اإلدارية 
فقد اعتبر رواد المدرسة الكالسيكية أنها تتحقق عن طريق 
التخطيط المبرمج والتحليل الدقيق واستخدام األساليب العلمية، 
أما علماء النفس فقد أكدوا على العامل النفسي ودرجة الدافعية 

ى العاملين، مما يتطلب العمل على تحقيق االندماج لد
االجتماعي بالعمل على تحقيق أهدافهم الخاصة ضمن 

  ).2005األهداف المؤسسية (العتيبي، 
وفي ظل التحوالت العصرية الجديدة ظهر البعد الثقافي 
الذي يرى أصحابه أن الفاعلية التنظيمية تعتمد على بناء ثقافة 

وى للقيم التنظيمية  ويستدلون على منظمية تولي أهمية قص
ذلك بالنجاحات البالغة التي حققتها المؤسسات األلمانية 
واليابانية التي تقدم الدعم االجتماعي الالزم لحفظ التوازن 
العاطفي والنفسي لدى العاملين، وهذا يؤدي إلى ظهور 
العالقات الشمولية التي ال تقتصر على عالقات العمل، ولذا 

األلفة والثقة والتفاهم ستنمو وتترعرع لديهم،  فإن مشاعر
ويتحقق بينهم االندماج االجتماعي إضافة إلى االندماج 
المهني، وهذا بدوره سيسهم في تشكيل  ثقافة تؤدي إلى فاعلية 

  في األدوار وجودة في المنتج.
ونتيجة لذلك فقد تعددت المؤشرات الدالة على الفاعلية 

ة ببعديها الكمي والنوعي، واالتصاالت التنظيمية ومنها اإلنتاجي
المفتوحة، واالحتفاظ بالعاملين والرضا الوظيفي، وارتفاع الروح 
المعنوية، والمرونة والقدرة على التكيف. وفي المؤسسات 
التربوية والتعليمية فقد تم التعبير عنها بالمخرجات المهنية 

نظام والنمو المهني للعاملين والرضا الوظيفي لألفراد، وال
المفتوح، وتفاعل الجماعة والنشاطات الجماعية، والقدرة على 

  .  (Cameron , 1981)استثمار الموارد 
ويالحظ هنا أن طبيعة التنظيم اإلداري في المؤسسات يسهم 
بفاعلية في تشكيل لون من الثقافة التنظيمية التي تحكم سلوك 

داء األفراد، وتحدد مسارات هذا السلوك بما ينعكس على األ
واإلنتاجية في آن واحد ، بمعنى أن زيادة مستوى الثقافة 
وتطورها اإليجابي يقود إلى زيادة الفاعلية في المنظمة؛ فقد 

 , Newman & Nollen)أوضح كل من نيومان ونولين 

أن دالالت التطابق بين الثقافة المنظمية والممارسات   ( 1996
مة بداللة العوائد اإلدارية تترك أثرا بينا في فاعلية المنظ

  المتحققة لها.
وتمثل المؤسسات  التربوية األداة المحورية والركن األساسي 
في تشكيل الشخصية اإلنسانية وما ينجم عنها من مواصفات 
وسلوكات تصب في بوتقة المؤسسات اإلنتاجية المختلفة، وترسم 
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صورة المجتمع، وتحدد موقعه على سّلم المجتمعات اإلنسانية 
أن وظيفة المؤسسات  (Jennifer  2000 )وترى جينيف ،  كافة،

التربوية تكمن في إعداد األفراد للحياة بما يضمن االنفتاح على 
الممكنات والمسؤوليات، ووضعها بطريقة بنائية صحيحة ويتأتى 
ذلك من خالل بناء المعتقدات والنظم الهيكلية التي تؤدي إلى 

ثقافة التنظيمية تتضمن أنماط سلوكية مقصودة ؛ فتأثيرات ال
  المجتمع ككل، واإلدارة وطريقة تشغيلها.

ولذا فإن نجاح اإلداريين في مهماتهم يتوقف على درجة 
توافر المعلومات الالزمة وسهولة تدفقها عبر نظام اتصال 
شبكي واضح المعالم، ويستند ذلك إلى قاعدة معلوماتية 

ة داخل هذه متجددة، وموارد بشرية قادرة على إدارة المعرف
المديريات واستثمارها في وضع الخطط وتصميم الهياكل، 
وتطوير النشاطات واتخاذ القرارات الرشيدة، "وهذا بدوره ال 
يمكن أن يتحقق بالصورة المثلى إال في ظل منهج إداري يتخذ 
من التشاركية مبدأ له، ومن الشفافية شعارا يسعى إلى تطبيقه 

مات أو التستر عليها في عصر صار فيه إخفاء المعلو 
  ).117،2011مستهجنا" (المحمدي، 

ومن المشكالت التي تعاني منها بلدان العالم غير المتقدم 
السرية في نمط العمل اإلداري؛ إذ ترى كثير من المؤسسات 
اإلدارية أن استراتيجيات العمل واإلنتاج قضايا سرية اليجوز 

لغة التفاهم في اطالع األخرين عليها إضافة إلى غياب الثقة و 
عالقات العمل بين أطراف العملية اإلنتاجية، وعدم االعتراف 
في حق الموظفين في إبداء أرائهم، أو تعرف مطالبهم أو خيبة 

  ).2000توقعاتهم (القريوتي، 
  الدراسات السابقة :

تعددت الدراسات المتعلقة باالتصال اإلداري؛ فقد أجرى 
الكفاءات التواصلية دراسة بعنوان  Johnes) 1997جونز (

الضرورية للقيادة التربوية الفعالة كما يدركها مديرو المدارس 
) مديرا في تكساس في 317الحكومية، تكونت عينة الدراسة من (

الواليات المتحدة، وقد أظهرت نتائجها أهمية توافر خمس مهارات 
أساسية تمثلت في تكوين العالقات، واالستماع، والمهارات 

بين األفراد، والعالقات العامة، والمهارات التنظيمية، التفاعلية 
والتزويد في التغذية الراجعة، كما أكدت النتائج على وجود حاجة 

  إلى مزيد من التدريب العالجي في مهارات االتصال.
هدفت إلى تعرف  Lu) 2001وفي دراسة قام بها لو (

لنتائج ظاهرة األسرار العامة في االتصال المؤسسي وأسبابها، وا
المتعلقة بالموضوعات التي تتعلق بتلك األسرار، وقد تكون 

) فرد من المؤسسات الصينية، 500مجتمع الدراسة من (
أداتي المقابلة والبريد اإللكتروني، وتوصلت  دراسةال تواستخدم
إلى أن ظاهرة األسرار العامة موجودة في البيئات  نتائجها

دارة آلراء الموظفين المؤسسية، وأن من أسبابها تجاهل اإل
ومقترحاتهم ، وضعف التفاعل معهم ، وتدني فاعلية نظام 
االتصال في تلك المؤسسات، ولم تظهر فروقا إحصائية دالة 

  تعزى لمتغيري الجنس، ومدة الخدمة في المؤسسة. 
ومن أكثر الدراسات صلة بموضوع هذه الدراسة ما قام به 

ى تعرف مستوى إذ سعى إل Arlesting) 2008أرليستينق (
التفاعل بين البنية التنظيمية للمدارس السويدية وبين االتصال 
اإلداري لمديري تلك المدارس مع معلميهم، وتكونت عينة 

) مديرا، وقد استخدمت 24) معلما و(150الدراسة من (
االستبانة والمقابلة لجمع البيانات، وأظهرت النتائج أن عملية 

روق في فاعلية االتصال تعزى االتصال تتم بسالسة وأن الف
إلى الهيكلية التنظيمية والعوامل الثقافية، كما أن عملية 
التواصل في المدارس األكثر نجاحا تتم بفاعلية أعلى بسبب 

  اهتمام المديرين بالتعلم والتدريب.
) 2008من جانب آخر فقد هدفت دراسة أبو كريم وطناش (

لدى القيادات إلى تعرف درجة فاعلية االتصال اإلداري 
األكاديمية  في الجامعات األردنية الرسمية، وقد شملت عينة 

) عميدا، 73) رئيسا، و (18) قادة منهم (306الدراسة (
درجة  نتائجت الظهر ) رئيس قسم أكاديمي، وقد أ215و(

متوسطة في فاعلية االتصال اإلداري لدى هذه القيادات في 
هتمام والمشاركة، مجاالت التوقيت المناسب لالتصال، واال

والتغذية الراجعة، في حين أظهرت درجة عالية من الفاعلية في 
مجاالت انفتاح نظام االتصال، ومصداقية المعلومات، واختيار 
الوسيلة المناسبة، كما أظهرت فروقا إحصائية دالة في تقدير 
فعالية االتصال تعزى للكليات األكاديمية، والمستويات اإلدارية، 

مثل هذه الفروق بالنسبة لمتغير الجنس، والجامعة ولم تظهر 
  التي تخرج منها القائد.

هدفت إلى   Oswalt) 2011وفي دراسة أجراها أسوالت (
التعرف على فاعلية اإلتصال لدى مدير المدرسة وبين المناخ 
التنظيمي المدرسي، وقد استخدمت االستبانة لجمع البيانات 

الغاية وتكونت عينة الدراسة  ودراسة الحالة كأداة نوعية لهذه
) مديرين من المدارس الحضرية في الس 3) معلما، و(90من (

فيغاس، وأظهرت النتائج عالقة إيجابية دالة بين فعالية 
االتصال اإلداري وبين المناخ التنظيمي، كما أظهرت عالقة 
إيجابية قوية بين االتصال المباشر لمدير المدرسة والمعلمين 

  خ التنظيمي المريح في تلك المدارس. وتعزيز المنا
) بدراسة سعت إلى 2013وقام كل من الشريف والناظر (

التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية األردنية 
في محافظة العاصمة لمهارات االتصال اإلداري وعالقتها 
بمستوى الثقة في تلك المدارس من وجهة نظر المعلمين. وقد 
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م بناء استبانة ت) معلما ومعلمة، و 350من (تكونت العينة 
رجم مقياس الثقة الذي بناه هوي تُ كما خاصة باالتصال اإلداري 

وتساكنن، وقد توصلت الدراسة إلى درجات مرتفعة في مهارات 
االتصال اإلداري ووجود عالقة دالة بين درجة امتالك المديرين 

  لتلك المهارات ومستوى الثقة في مدارسهم.
ا يتعلق بالفاعلية التنظيمية فلم يعثر الباحث على أما فيم

دراسات في المجال التربوي، وكان أغلب الدراسات في مجالي 
 Yani) 2004االقتصاد واإلدارة ومنها ما قام به ياني وتالكيلهو (

& Tal Keilho  ؛إذ سعت دراستهما إلى الوقوف على أثر
خارجيين على مستوى العوامل التنظيمية الداخلية وتأثير النظراء ال

تطبيق استراتيجيات الحكومة اإللكترونية للواليات المتحدة، و بيان 
أثر مجموعة من المتغيرات مثل ضغوط الجمهور الخارجيين 
وتأثير النظراء، والمساندة السياسية، وخصائص الحكومة 
اإللكترونية. وقد أشارت نتائجها إلى أن للقيادات السياسة وعبء 

عن البريد اإللكتروني، والخدمات المباشرة تأثيرا العمل الناتج 
  واضحا في تنفيذ استراتيجيات الحكومة اإللكترونية.

) بدراسة هدفت إلى التعرف على 2008كما قام العطوي (
مدى توافر وظائف إدارة المعرفة وأثرها على الفاعلية التنظيمية 

في  لدى العاملين في المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني
استبانة لجمع البيانات  تالمملكة العربية السعودية، وقد طور 

) فردا، وتوصلت 371ألفراد عينة الدراسة البالغ عددهم (
الدراسة إلى أن وظائف إدارة المعرفة قد جاءت بدرجة 
متوسطة، كما حققت أبعاد فاعلية المؤسسة مستوى متوسطا، 

يا في الفاعلية وقد تركت إدارة المعرفة أثرا ذا داللة إحصائ
  التنظيمية في المؤسسة.
) دراسة هدفت إلى التعرف على 2009وأجرى الخوين (

مستوى الثقافة التنظيمية وعالقتها بفاعلية المنظمة في جامعة 
بغداد قارن فيها بين الكليات العلمية واإلنسانية، وتكونت عينة 
الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسة في الجامعة، وقد 

ّورت أداتان لجمع البيانات إحداهما للثقافة التنظيمية واألخرى ط
لفاعلية المنظمة. وقد أظهرت النتائج فروقا ذات داللة إحصائية 
في مستوى الثقافة التنظيمية متمثلة بمبادئ االلتزام والثقة 
واالتجاه نحو المشاركة لصالح الكليات العلمية، كما أظهرت 

في فاعلية المنظمة بمجالي الرضا تفوقا في الكليات العلمية 
الوظيفي واإلنتاجية فيما كانت النتائج معكوسة في مجال تحقيق 

  الهدف إذ جاءت في صالح الكليات اإلنسانية.
) فقد أجرى دراسة سعى فيها إلى 2013أما الشدادي (   

تطوير الفعالية التنظيمية في مؤسسات البحث العلمي في اليمن 
مكونات السبعة لنموذج كوتر وتحليلها من خالل التعريف بال

وهي الترتيبات التنظيمية الرسمية، والعمليات التنظيمية 

األساسية، والبيئة الخارجية، والموارد البشرية، واألصول 
المادية، والنظام االجتماعي الداخلي، والتحالف السائد، والتقنية، 

وقد ومدى تأثير هذه المكونات في فعالية مركز البحوث. 
استخدم أسلوب البحث النوعي من خالل التفاعل المباشر بين 
الباحث وأفراد العينة، كما اعتمد استراتيجية التثليث المتمثلة في 
استخدام المنهج الوصفي التحليلي لألطر النظرية، والتحليل 
الوثائقي، ودراسة الحالة. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من 

في العمل، وضعف منظومة  أهمها غياب الفكر االستراتيحي
السياسات العامة وتقادم اإلطار القانوني والتشريعي، وعدم 
التجديد في الهياكل التنظيمية مما أدى إلى ظهور صراعات 
تنظيمية على مستوى القادة، وغياب الشفافية، وتخلف األساليب 
اإلدارية المتبعة، وضعف التواصل مع البيئة الخارجية رغم 

بشري يمتلك مؤهالت علمية متنوعة (دكتوراة، توافر رأس مال 
  ماجستير، بكالوريوس).

  
يالحظ أن الدراسات السابقة قد ملخص الدراسات السابقة : 

تناولت جالين رئيسين هما االتصال اإلداري والفاعلية 
التنظيمية؛ ففي المجال األول تناولت دراسة كل من 

يري الكفايات التواصلية لدى مد  Johns) 1997جونز(
، كما حاولت دراسات كل من أبو كريم وطناش المدارس

الوقوف على درجة    Oswalt) 2011)، وأسوالت (2008(
فاعلية االتصال اإلداري لدى القيادات األكاديمية واإلدارية في 
المؤسسات التعليمية، وفي االتجاه ذاته فقد سعت دراسة 

سة ) إلى التعرف إلى درجة ممار 2013الشريف والناظر (
  عمليات االتصال اإلداري لدى مديري المدارس.

وقد تناول عدد من هذه الدراسات العالقة بين االتصال 
اإلداري ومتغيرات أخرى كالمناخ التنظيمي ومستوى الثقة في 

  المؤسسات التربوية.
أما في حقل الفاعلية التنظيمية فقد تناولت الدراسات العالقة 

ية التنظيمية كدراسة ياني وكيلهو بين الثقافة التنظيمية والفاعل
)2004( Yani & Kilho) والعالقة بين 2009، والخوين ،(

وظائف إدارة المعرفة والفاعالية التنظيمية كدراسة العطوي 
  ) 2013)، في حين هدفت دراسة الشدادي (2008(

  إلى تطوير الفعالية التنظيمية في المؤسسات البحثية.
رضه من الدراسات في أنها وتتميز هذه الدراسة عما تم ع

تناولت األثر المتوقع لعمليات االتصال اإلداري على الفاعلية 
التنظيمية لمديريات التربية والتعليم، كما أنها تفردت في 
تعرضها للحقل التربوي متمثال بمديريات التربية والتعليم التي 
تشكل موقعا متوسطا بين رسم السياسات في الوزارة وتطبيق 

  ت في المدارس.العمليا
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يتناول هذا الموضوع منهجية الدراسة  الطريقة واإلجراءات :
  ومجتمعها وعينتها، واألداة المستخدمة، وٕاجراءات الصدق والثبات.

ي رتباطاعتمد الباحث المنهج الوصفي اال منهجية الدراسة:
لغايات تعرف الوضع الراهن لمتغيري الدراسة، ومن ثم التوصل 

  يمكن أن تسهم في تطوير العمليات التربوية . إلى نتائج وتوصيات
  مجتمع الدراسة وعينتها :

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري التربية والتعليم،  
ومديري الشؤون التعليمية، ومديري الشؤون اإلدارية، ورؤساء 

-2015األقسام في مديريات التربية والتعليم للعام الدراسي 
ورئيس قسم موزعين على أقاليم ) مديرا 629، وعددهم ( 2016

  المملكة (شمال، وسط، جنوب).
) مديرا ورئيس قسم تم 63أما عينة الدراسة فقد تشكلت من (

اختيارهم بطريقة عنقودية من مديريات التربية والتعليم للواء 
قصبة عمان، ولواء بني كنانة، ولواء قصبة معان كما هو مبين 

  ) .1في الجدول (
  

  أفراد عينة الدراسةتوزيع : )1جدول (
 النسبة العدد الفئات

 38.1 24 وسط

 34.9 22 شمال

 27.0 17 جنوب

100.0 63  المجموع

  أداة الدراسة :
قام الباحث بتطوير أداة للدراسة من محورين استنادا إلى 
األدب النظري والدراسات ذات العالقة بموضوعهما؛ إذ يقيس 

، فيما يقيس المحور المحور األول مهارات االتصال اإلداري
الثاني الفاعلية التنظيمية للمؤسسة التربوية ضمن خمسة 
مجاالت هي القدرة على تحقيق األهداف، واستثمار الموارد، 
والرضا الوظيفي ، والروح المعنوية ، واإلنتاجية، وقد تضمنت 

) فقرة لمتغير 28)  فقرة بواقع (53األداة في صورتها األولية (
  ) فقرة لمتغير الفاعلية التنظيمية.25، (االتصال اإلداري

تم التأكد من صدق أداة الدراسة صدق األداة وثباتها : 
)  محكما متخصصا في اإلدارة التربوية من 11بعرضها على (

الجامعة األردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة الشرق 
االوسط، وقد أجريت التعديالت الالزمة على األداة في ضوء 

  فقرة مناصفة بين المتغيرين. )48( ؛ إذ استقرت علىحظاتهممال
وللتحقق من ثبات أداة الدراسة، فقد تم استخدام طريقة 

) بتطبيق المقياس، test-retestاالختبار وٕاعادة االختبار (
وٕاعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة 

تم حساب  ) مديرا ورئيس قسم، ومن ثم20الدراسة مكّونة من (
معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين. كما تم حساب 
معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ 

  ) يبين ذلك.2ألفا، والجدول (

  
  معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية: )2جدول (

التساق الداخلياثبات اإلعادة المجال
 0.88 0.91 االتصال اإلداري

 0.90 0.88الفاعلية التنظيمية

 0.76 0.89 مجال األهداف

 0.72 0.84 الموارد

 0.76 0.90 الرضا الوظيفي

 0.74 0.86 اإلنتاجية

  
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم حساب المعالجة اإلحصائية : 

ية لدرجة كل من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 
عمليات االتصال والفاعلية التنظيمية، كما تم استخدم تحليل 
االنحدار البسيط لبيان أثر عمليات االتصال على الفاعلية 
التنظيمية، وتحليل التباين األحادي ألثر اإلقليم على كل من 
االتصال اإلداري والفاعلية التنظيمية، واختبار شيفيه للمقارنات 

  البعدية.

وقد اعتمد الباحث سلم ليكرت الخماسي لتصحيح األداة في 
من   قليلة جدا   1.8  -  1من ضوء المقياس اآلتي : 

من    متوسطة  3.4 -2.61من  قليلة    2.6 -1.81
  . كبيرة جدا  5 -4.21من  كبيرة    4.2 -3.41
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها :
صال اإلداري ما درجة فاعلية عمليات االتالسؤال األول: 
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  في مديريات التربية والتعليم في األردن ؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 

درجة فاعلية عمليات االتصال اإلداري المعيارية لواالنحرافات 

في مديريات التربية والتعليم في األردن كما هو مبين في 
  :الجدول اآلتي 

  
درجة فاعلية االتصال اإلداري في مديريات التربية والتعليم في األردن لابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحس: )3جدول (

  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعياري

 عالية جدا 812. 4.22 تتسم مضامين الرسائل والكتب الرسمية بالدقة والوضوح. 8  1

 عالية 993. 4.17 يتم توثيق األعمال والنشاطات كتابيا. 7  2

الرسمية وغير الرسمية في الحصول على  يتم توظيف أدوات االتصال 3  3
 المعلومات.

4.13 .813 
 عالية

 عالية 888. 3.95 يتمكن كافة الموظفين من االتصال برؤسائهم بسهولة ويسر. 5  4

تنسيق بين أقسام المديرية ومرجعياتها المتخصصة في يسود نوع من ال 11  5
 مركز الوزارة.

3.94 .759 
 عالية

 عالية 848. 3.92 يسود تفاعل إيجابي بين أقسام المديرية والمدارس في الميدان. 12  6

 عالية 882. 3.89 تتدفق المعلومات بين المديرية والميدان بسهولة. 14  7

 عالية 913. 3.86 لموظفين ومشكالتهم باهتمام.يتم االستماع إلى شكاوي ا 22  8

 عالية 807. 3.84 يرتبط الموظفون بعالقات تواصل اجتماعية. 16  9

 عالية 1.125 3.73 تتم مراعاة مشاعر اآلخرين واحترام آرائهم أثناء عملية االتصال. 17  10

 عالية 947. 3.68 ا.يتم احترام آراء الموظفين حتى لو تعارضت مع رؤية اإلدارة العلي 24  11

يتم استخدام وسائل اتصال حديثة كالبريد االلكتروني وتطبيقات التواصل  6  12
 االجتماعي.

3.67 1.150 
 عالية

 عالية 986. 3.65 تعتمد عمليات االتصال على قاعدة شاملة متجددة من البيانات. 1  13

 عالية 1.034 3.65 الفنية.يسود في المديرية تنسيق متكامل بين الوحدات اإلدارية و  9  13

 عالية 1.005 3.63 يتم حل المشكالت المعترضة في ضوء رؤية المتخصصين. 20  15

 عالية 1.116 3.41 تعتمد المديرية نظام اتصال شبكي في كافة االتجاهات. 13  16

 متوسطة 1.248 2.92 يشارك الموظفون في صناعة القرارات. 19  17

 متوسطة 1.096 2.73 مكافأتهم بعد إنجازاتهم.يتم تعزيز المجدين و  21  18

 قليلة 1.213 2.59 يتم إطالع اإلدارة العليا على مقترحات الموظفين ومبادراتهم اإلبداعية. 23  19

 قليلة 1.304 2.57 يسود التعاون بين أقسام المديرية ونظرائها في المديريات األخرى. 10  20

 قليلة 1.329 2.43 في المديرية والميدان.البيانات متاحة لكافة الموظفين  2  21

 قليلة 1.211 2.22 قنوات االتصال مفتوحة بين المدارس واألقسام المركزية في الوزارة. 15  22

 قليلة 1.212 2.17 تتم مناقشة البدائل واألفكار قبل طرح التوجهات واتخاذ القرارات. 18  23

 قليلة 1.198 2.02 تصال اللفظي وغير  اللفظي.يتم تدريب الموظفين على توظيف مهارات اال 4  24

 متوسطة 549. 3.37 االتصال اإلداري    

  
 والتي تنص على) 8رقم ( ة، حيث جاءت الفقر )4.22- 2.02(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين أن ) 3يبين الجدول (
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في " تتسم مضامين الرسائل والكتب الرسمية بالدقة والوضوح"
، )4.22ى بدرجة عالية جدا وبمتوسط حسابي بلغ (المرتبة األول
) فقرات درجات قليلة؛ 6)  فقرة درجات عالية و (16كما حققت (

يتم تدريب "نصها ) في المرتبة األخيرة و 4إذ حلت الفقرة رقم (
الموظفين على توظيف مهارات االتصال اللفظي وغير  اللفظي." 

وبلغ المتوسط  .)2.02بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (
  ) بدرجة متوسطة.3.37ككل ( التصال اإلداريلالحسابي 

ويالحظ أن الفقرات التي حققت درجات عالية قد ركزت على 
الجانب اإلنساني القائم على التواصل واالحترام المتبادل بين 
المتعاملين مع الحفاظ على الدقة والوضوح في مضامين الرسائل 

إلى التحول نحو النهج الديموقراطي  المهنية, ويعزو الباحث ذلك
في اإلدارة، والعمل بروح الفريق، وتطور أدوات االتصال التي لم 
يعد معها إخفاء المعلومات مجديا، ومع ذلك فإن عمليات 
التنسيق بين الوحدات اإلدارية في المديرية والوزارة ما زالت دون 

هارات الطموح، ويستدل على ذلك بغياب عمليات التدريب على م
  االتصال الذي يفترض أن يخطط لها من قبل الوزارة.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة أبو كريم وطناش 
)، لكنها اختلفت مع نتيجة دراسة الشريف والناظر 2008(
)2013.(  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  السؤال الثاني:
التعليم في عمليات االتصال اإلداري في مديريات التربية و 

  األردن تعزى إلى اإلقليم الجغرافي ؟
استخراج المتوسطات الحسابية لإلجابة عن هذا السؤال تم 

 حسب متغيرعملية االتصال اإلداري ل واالنحرافات المعيارية
  ) يوضح ذلك.4والجدول ( ،اإلقليم الجغرافي

  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )4جدول (

  اإلقليم الجغرافي حسب متغير صال اإلداريعملية االتل
المتوسط   العدد  الفئات  

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 581. 3.62 24 وسط 

التصال ا
 اإلداري

 504. 3.37 22 شمال

 361. 3.03 17 جنوب  

 549. 3.38 63المجموع  

  
) تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية 4يبين الجدول (

بسبب اختالف عملية االتصال اإلداري ل معياريةواالنحرافات ال
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية اإلقليم الجغرافي، فئات متغير 

بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي 
  ).5حسب الجدول (

  
  عملية االتصال اإلداريعلى  تحليل التباين األحادي ألثر اإلقليم الجغرافي: )5جدول (

  اإلحصائية الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  المصدر  
 002. 6.895 1.745 2 3.489  بين المجموعاتالتصال اإلداريا

   253. 60 15.181  وعاتمداخل المج

    62 18.670  الكلي

  
 وجود فروق دالة إحصائيا تعزى )5يتبين من الجدول (

ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين ، إلقليم الجغرافيل
المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة 

  ).6شيفيه كما هو مبين في الجدول (
  

 عمليات االتصال اإلداري على اإلقليم الجغرافيألثر شيفيه المقارنات البعدية بطريقة : )6جدول (

  جنوب شمال وسط المتوسط الحسابي  
    3.62 وسط  تصال اإلداريالا

   25. 3.37 شمال

  34. *59. 3.03  جنوب

  ).a  =0.05دالة عند مستوى الداللة (  *
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 بين) وجود فروق دالة إحصائيا 6يتبين من الجدول (
. وتعزى هذه وسطوجاءت الفروق لصالح ال جنوب،وال وسطال

والمدارس في النتيجة إلى البعد المكاني إذ تقع الوزارة والمديرية 
منطقة جغرافية محدودة ومتقاربة داخل العاصمة، كما تشكل 

عمليات مديرية قصبة عمان البوابة الرئيسة التي تبدأ بها 
في طرح األفكار والتوجهات التطويرية االتصال بالميدان 

  لمفردات العملية التعلمية.
ما درجة الفاعلية التنظيمية في مديريات السؤال الثالث: 

  ة والتعليم في األردن؟التربي
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 

درجة الفاعلية التنظيمية في مديريات المعيارية لواالنحرافات 
 والجدول أدناه يوضح ذلك. ،التربية والتعليم

  
  ديريات التربيةدرجة الفاعلية التنظيمية في ملالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )7جدول (

  والتعليم مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 

المتوسط   المجال  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعياري

 عالية 711. 3.52 مجال األهداف  1  1

  عالية 515. 3.52 الرضا الوظيفي  3  2
 متوسطة 695. 3.06 الموارد  2  3

  متوسطة 697. 2.88 اإلنتاجية  4  4
  متوسطة 596. 3.22 الفاعلية التنظيمية    

المتوسطات الحسابية قد تراوحت أن ) 7يبين الجدول (
 مجال األهداف كل من حيث جاء، )3.52-2.88مابين (

متوسط بأعلى في المرتبة األولى  ومجال الرضا الوظيفي
في المرتبة األخيرة  اإلنتاجية ، بينما جاء)3.52(حسابي بلغ 

فاعلية لل)، وبلغ المتوسط الحسابي 2.88بلغ (وبمتوسط حسابي 
). ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 3.22( ككل التنظيمية

امتالك أفراد عينة الدراسة القدرة على صياغة األهداف؛ فهم 
من القيادات المسؤولة عن التخطيط إلنجاز تلك المهمات، كما 

سبة أن مراكزهم الوظيفية تشعرهم بالرضا الوظيفي. أما بالن
لمجالي الموارد واإلنتاجية فقد حققت درجات متوسطة ألن 
اإلنتاجية ما زالت أقل من الطموح وال سيما في ظل عدم توافر 

  الموارد بالمستوى الذي يخطط له.
وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

، كل مجال على حدةلتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 
  كانت على النحو التالي:حيث 

  مجال األهداف 
  

  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةاالهداف المتعلقة بمجال  لفقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )8جدول (

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعياري

 عالية 900. 4.11 نحو الطلبة.يتم توجيه الفعاليات والنشاطات  1  1

2  3 
تسهم اللجان المتخصصة بإعادة صياغة األهداف للتكيف مع 

 المتغيرات الطارئة.
 عالية 787. 3.84

 عالية 1.028 3.56 تتحقق األهداف الخاصة بالموظفين من خالل أهداف المديرية. 2  3

4  5 
يتم تقديم أوراق عمل ومشاريع للعرض على لجنة التخطيط 

 ركزية.الم
 عالية 1.014 3.48

 عالية 1.060 3.46 يتم استثمار البيئة الخارجية بما ينعكس على تحقق األهداف. 6  5

متوسطة 1.416 2.65 تتاح الفرصة لظهور مبادرات إبداعية من قبل الموظفين. 4  6
 عالية 711. 3.52 مجال األهداف   
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وحت المتوسطات الحسابية قد تراأن ) 8يبين الجدول (
، حيث حققت الفقرات الخمس األولى )4.11-2.65مابين (

يتم " والتي تنص على) 1رقم ( ةدرجات عالية، وجاءت الفقر 
في المرتبة األولى " توجيه الفعاليات والنشاطات نحو الطلبة.

 وهيبينما جاءت فقرة واحدة ، )4.11وبمتوسط حسابي بلغ (
إبداعية من قبل تتاح الفرصة لظهور مبادرات "ونصها ) 4(رقم 

وبلغ  .)2.65بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (الموظفين" 
  ).3.52المتوسط الحسابي للمجال ككل (

في وزارة  ويفسر الباحث ذلك بأن عينة الدراسة من القياديين
التربية والتعليم على اطالع متواصل على عمليات التطوير 

لطلبة على أنهم التربوي، والتوجهات العصرية بالنظر إلى ا
محور عمليات التعلم، وتطوير االستراتيجيات األدائية بتوجيه 
األهداف نحو عمليات التفكير واإلبداع، كما أنهم المعنيون 
بترجمة األهداف والسياسات العامة عمليا في الميدان إضافة 

  إلى خبراتهم الغنية في مجال التخطيط. 
  الموارد

  
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالموارد المتعلقة بمجال  لفقراتلة واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابي: )9جدول (

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعياري

1  12 
لدى المديرية (المركز والميدان) عالقات تعاون مع مؤسسات 

 المجتمع المحلي.
 عالية 1.058 3.57

2  8 
لك الموظفون خبرات تربوية متطورة نتيجة عمليات التعلم يمت

 والتدريب.
 عالية 998. 3.49

3  10 
يلتزم الموظفون بالقيم التنظيمية كالتنافس والصراحة واحترام 

 الوقت .
 عالية 931. 3.48

 متوسطة 1.150 3.00 تتحول المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة متاحة للجميع. 9  4

5  11 
فين إدراك لقواعد السلوك المهني كالتقويم الذاتي لدى الموظ

 وتفويض السلطة واتخاذ القرارات.
 متوسطة 1.080 2.65

 قليلة 1.171 2.17 تستقطب الميرية كفاءات نوعية من اإلداريين والمعلمين. 7  6

متوسطة 695. 3.06 الموارد   
  

المتوسطات الحسابية قد تراوحت أن ) 9يبين الجدول (
، وقد حققت درجات عالية ومتوسطة )3.57-2.17مابين (

لدى " والتي تنص على) 12رقم ( ةوقليلة، حيث جاءت الفقر 
المديرية (المركز والميدان) عالقات تعاون مع مؤسسات 

في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " المجتمع المحلي
تستقطب المديرية "ونصها ) 7(رقم  ةبينما جاءت الفقر ، )3.57(

بالمرتبة األخيرة ات نوعية من اإلداريين والمعلمين" كفاء
وبلغ المتوسط الحسابي للمجال  .)2.17وبمتوسط حسابي بلغ (

  ).3.06ككل (
وقد يشير ذلك إلى تحوالت واضحة نحو النهج التشاركي 
في تحقيق األهداف التربوية في البيئتين الداخلية للنظام التربوي 

ة الستقطاب الكفاءات النوعية والبيئة الخارجية، أنما بالنسب
للموظفين فتعود نتيجته إلى المعايير واألسس المعتمدة في النقل 

    الخارجي لدى وزارة التربية والتعليم.  
  الرضا الوظيفي
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  مرتبة الرضا الوظيفي المتعلقة بمجال  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل: )10جدول (

  سب المتوسطات الحسابيةتنازليًا ح

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعياري

 عالية 861. 4.03 تتاح للموظفين فرص النمو المهني. 16  1

يسود في المديرية مناخ تنظيمي قائم على العالقات  13  2
 الودية والتفاعل المهني.

 عالية 984. 3.67

 عالية 933. 3.67 ة العالقات بين الموظفين.تسود الثقة المتبادل 14  2

تطبق المديرية نظام تقويمي يتسم بالموضوعية  15  4
 والشفافية.

 متوسطة 1.047 3.25

 متوسطة 1.244 2.97 تتاح للموظفين فرص االرتقاء الوظيفي بعدالة. 17  5

 عالية 515. 3.52 الرضا الوظيفي   

  
ابية قد تراوحت المتوسطات الحسأن ) 10يبين الجدول (  
، حيث حصلت ثالث فقرات على درجات )4.03-2.97مابين (

) 16رقم ( ة، وفقرتان على درجة متوسطة، وجاءت الفقر ةعالي
في " تتاح للموظفين فرص النمو المهني" والتي تنص على

بينما جاءت ، )4.03المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ (
فرص االرتقاء الوظيفي  تتاح للموظفين"ونصها ) 17(رقم  ةالفقر 

وبلغ  .)2.97بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (بعدالة" 
  ).3.52المتوسط الحسابي للمجال ككل (

ويعزو الباحث ذلك إلى الثقافة التنظيمية السائدة والمنبثقة 

، وأثر البرامج عن توجهات نحو الديموقراطية والعمل التعاوني
ن لها، وينقلون فعالياتها إلى التدريبية المتطورة التي يخضعو 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيبدو أن نظم التقويم  مديرياتهم
واالرتقاء الوظيفي ما زالت تعاني من السرية والضغوطات 
االجتماعية. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

في أن المؤسسات ما زالت تعاني من ظاهرة    LU)2001لو(
  ال اإلداري.األسرار العامة في االتص

  اإلنتاجية

  
مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات نتاجية اإل المتعلقة بمجال  لفقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )11جدول (

  الحسابية

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعياري

الثقافية  تحقق المديرية مستويات متقدمة في المسابقات 24  1
 والرياضية.

 عالية 954. 3.73

 متوسطة 958. 3.22 يسجل الطلبة الموهوبون نسبة متزايدة في مدارس المديرية. 21  2

 متوسطة 1.148 3.19 تسجل حاالت الرسوب تراجعا في مدارس المديرية 20  3

 وسطةمت 1.211 2.98 تتزايد نسبة الطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة. 23  4

 متوسطة 1.242 2.52 تسجل حاالت التسرب تراجعا في مدارس المديرية. 19  5

 متوسطة 1.075 2.52 تتزايد نسبة الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة. 22  5

 قليلة 1.114 2.02تسجل المشكالت السلوكية للطلبة تراجعا في مدارس المديرية. 18  7

 وسطةمت 697. 2.88 اإلنتاجية   
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المتوسطات الحسابية قد تراوحت أن ) 11يبين الجدول (
والتي ) 18رقم ( ة، حيث جاءت الفقر )3.73-2.02مابين (

تحقق المديرية مستويات متقدمة في المسابقات " تنص على
في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " الثقافية والرياضية

وحلت  )، فيما حققت خمس فقرات درجات متوسطة،3.73(
تسجل المشكالت السلوكية للطلبة "ونصها ) 18(رقم  ةالفقر 

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي تراجعا في مدارس المديرية" 
وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل  .) بدرجة قليلة2.02بلغ (

)2.88.(  
وقد يعود ذلك إلى غياب االستراتيجيات الناجحة في إحداث 

تويات متقدمة في مؤشرات نقالت نوعية في تحقيق مس
اإلنتاجية، وفيما يتعلق بالمشكالت السلوكية للطلبة فقد يرجع 
ذلك إلى متغيرات اجتماعية واقتصادية ال تتوقف تأثيراتها عند 

  حدود النظام التربوي.
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  السؤال الرابع:

في األردن الفاعلية التنظيمية في مديريات التربية والتعليم 
  تعزى إلى اإلقليم الجغرافي ؟

استخراج المتوسطات الحسابية لإلجابة عن هذا السؤال تم 
اإلقليم  حسب متغيرلفاعلية التنظيمية ل واالنحرافات المعيارية

  والجدول أدناه يوضح ذلك. ،الجغرافي
  

   لفاعلية التنظيميةل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )12جدول (
  اإلقليم الجغرافي حسب متغير

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الفئات  
 589. 3.89 24 وسط مجال األهداف

 697. 3.51 22 شمال  

 574. 3.00 17 جنوب  

 711. 3.52 63المجموع  

 756. 3.28 24 وسط الموارد

 633. 3.10 22 شمال  

 564. 2.71 17 جنوب  

 695. 3.06 63المجموع  

 445. 3.76 24 وسط الرضا الوظيفي

 570. 3.45 22 شمال  

 392. 3.26 17 جنوب  

 515. 3.52 63المجموع  

 771. 3.19 24 وسط اإلنتاجية

 610. 2.80 22 شمال  

 531. 2.56 17 جنوب  

 697. 2.88 63المجموع  

 607. 3.51 24 وسطالفاعلية التنظيمية

 549. 3.19 22 شمال  

 427. 2.85 17 جنوب  

 596. 3.22 63المجموع  
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) تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية 12يبين الجدول (
بسبب اختالف فئات  لفاعلية التنظيميةل واالنحرافات المعيارية

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين اإلقليم الجغرافي، متغير 

يل التباين األحادي حسب المتوسطات الحسابية تم استخدام تحل
  ).13الجدول (

  
  لفاعلية التنظيميةلعلى  تحليل التباين األحادي ألثر اإلقليم الجغرافي: )14جدول (

مجموع   المصدر  
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

  اإلحصائية
 000. 10.061 3.933 2 7.865  بين المجموعات مجال األهداف

   391. 60 23.452  جوعاتداخل الم

    62 31.317  الكلي

 030. 3.717 1.651 2 3.303  بين المجموعات الموارد

   444. 60 26.659  المجوعات داخل

    62 29.961  الكلي

 006. 5.675 1.308 2 2.617  بين المجموعات الرضا الوظيفي

   231. 60 13.834  داخل المجوعات

    62 16.451  الكلي

 012. 4.808 2.083 2 4.166  بين المجموعات إلنتاجيةا

   433. 60 25.992  داخل المجوعات

    62 30.157  الكلي

 002. 7.221 2.133 2 4.266  بين المجموعات الفاعلية التنظيمية

   295. 60 17.723  داخل المجوعات

    62 21.989  الكلي

  
لة إحصائية وجود فروق ذات دال )14يتبين من الجدول (

في جميع  إلقليم الجغرافيل تعزى )0.05=�عند مستوى الداللة (
ككل، ولبيان الفروق الزوجية  الفاعلية التنظيميةالمجاالت وفي 

الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات 
  ).15البعدية بطريقة شيفيه كما هو مبين في الجدول (

  
 الفاعلية التنظيميةعلى  اإلقليم الجغرافيألثر  شيفيهت البعدية بطريقة المقارنا: )15جدول (

  جنوب شمال وسط المتوسط الحسابي  
    3.89 وسط  مجال األهداف

   38. 3.51 شمال

  *51. *89. 3.00  جنوب

    3.28 وسط  الموارد

   18. 3.10 شمال

  39. *57. 2.71  جنوب

    3.76 وسط  الرضا الوظيفي

   30. 3.45 شمال

  20. *50. 3.26  جنوب
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  جنوب شمال وسط المتوسط الحسابي  
    3.19 وسط  اإلنتاجية

   39. 2.80 شمال

  24. *63. 2.56  جنوب

    3.51 وسط  الفاعلية التنظيمية

   32. 3.19 شمال

  33. *65. 2.85  جنوب

  ).0.05=  �دالة عند مستوى الداللة (  *
  

 بين ا) إلى وجود فروق دالة إحصائي15يشير الجدول (
الجنوب من جهة وكل من الوسط والشمال من جهة أخرى 

مجال وجاءت الفروق لصالح كل من الوسط والشمال في 
، وفروق بين الوسط والجنوب لصالح الوسط في األهداف
ككل  الفاعلية التنظيمية، و اإلنتاجية، و الرضا الوظيفي، و الموارد

  لصالح الوسط.
ت الوظيقية والمؤهالت وقد تعود هذه النتيجة إلى أن الخبرا

العلمية والموارد المتاحة تتوافر في إقليمي الوسط والشمال 
بدرجة أكبر من الجنوب بسبب قربها من المركز، واالحتكاك 

  المباشر بالجامعات ومراكز البحث والتدريب.
داللة إحصائية  اتذ عالقةوجد ت السؤال الخامس: هل

ل اإلداري عمليات االتصابين   (a -0.05)عند مستوى 
  الفاعلية التنظيمية في مديريات التربية والتعليم في األردن ؟و 

البسيط تم استخدام تحليل االنحدار  لإلجابة عن هذه السؤال
المجاالت والدرجة الكلية عملية االتصال اإلداري على ألثر 

لفاعلية التنظيمية في مديريات التربية والتعليم، كما هو مبين ل
  ة:االتيول افي الجد

  أوال: األهداف
  

  االهدافلعملية االتصال اإلداري على ألثر  البسيط االنحدار نتائج تحليل: )16جدول رقم (
  االحصائية الداللة  قيمة فBالمعامل R2 معامل التحديدR معامل االرتباط  المتغير المستقل
 175.262.000 1.115 742. 861.االتصال اإلداري

  فاألهداالمتغير التابع: 
  

) 0.742أن التباين المفسر بلغ ( )16(يتبين من الجدول 
، األهدافمن  %74.2فسر ما قيمته  االتصال اإلداريأي أن 

لعملية االتصال كما تبين وجود أثر إيجابي دال إحصائيا 

وبداللة   175.262إذ بلغت قيمة ف  ،األهدافاإلداري على 
  . 0.000احصائية 
  المواردثانيا: 

  
 المواردلعملية االتصال اإلداري على ألثر البسيط   االنحدار نتائج تحليل: )17جدول رقم (

  اإلحصائية الداللة  قيمة فBالمعامل R2معامل التحديدRمعامل االرتباط  المتغير المستقل
 146.950.000 1.065 707. 841.االتصال اإلداري

  المواردالمتغير التابع: 
  

) 0.707تباين المفسر بلغ (أن ال )17(يتبين من الجدول 
، المواردمن  %70.7فسر ما قيمته  االتصال اإلداريأي أن 

لعملية االتصال كما تبين وجود أثر إيجابي دال إحصائيا 

وبداللة  146.950إذ بلغت قيمة ف  ،الموارداإلداري على 
  . 0.000إحصائية 
  الرضا الوظيفيثالثا: 
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  الرضا الوظيفيلعملية االتصال اإلداري على ألثر البسيط   راالنحدا نتائج تحليل: )18جدول رقم (
  اإلحصائية الداللة  قيمة فBالمعامل R2 معامل التحديدR معامل االرتباط  المتغير المستقل
 39.952.000 591. 396. 629.االتصال اإلداري

  الرضا الوظيفيالمتغير التابع: 
  

) 0.396بلغ ( أن التباين المفسر )18(يتبين من الجدول 
الرضا من  %39.6فسر ما قيمته  االتصال اإلداريأي أن 
لعملية كما تبين وجود أثر إيجابي دال إحصائيا ، الوظيفي

إذ بلغت قيمة ف  ،الرضا الوظيفياالتصال اإلداري على 
  . 0.000وبداللة إحصائية   39.952

  اإلنتاجيةرابعا: 
  

  اإلنتاجيةلعملية االتصال اإلداري على ألثر سيط  الب االنحدار نتائج تحليل: )19جدول رقم (

 معامل االرتباط  المتغير المستقل
R 

معامل 
 R2 التحديد

 الداللة  قيمة ف Bالمعامل 
  االحصائية

 000. 208.322 1.118 774. 879. االتصال اإلداري

  اإلنتاجيةالمتغير التابع: 
  

) 0.774أن التباين المفسر بلغ ( )19(يتبين من الجدول 
، اإلنتاجيةمن  %77.4فسر ما قيمته  االتصال اإلداريأي أن 

لعملية اإلتصال كما تبين وجود أثر إيجابي دال إحصائيا 

وبداللة   208.322إذ بلغت قيمة ف  ،اإلنتاجيةاإلداري على 
  . 0.000إحصائية 

  الفاعلية التنظيمية خامسا:
  

  الفاعلية التنظيميةلعملية االتصال اإلداري على ألثر  البسيط االنحدار نتائج تحليل: )20جدول رقم (
  االحصائية الداللة  قيمة فBالمعامل R2 معامل التحديدR معامل االرتباط  المتغير المستقل
 318.268.000 994. 839. 916.االتصال اإلداري

  الفاعلية التنظيميةالمتغير التابع: 
  

) 0.839( أن التباين المفسر بلغ )20(يتبين من الجدول 
الفاعلية من  %83.9فسر ما قيمته  االتصال اإلداريأي أن 
لعملية كما تبين وجود أثر إيجابي دال إحصائيا ، التنظيمية

إذ بلغت قيمة ف  ،الفاعلية التنظيميةاالتصال اإلداري على 
  . 0.000وبداللة إحصائية   318.268

وهذا يعني أن االتصال اإلداري عامل حاسم في تحقيق 
اعلية التنظيمية، وزيادة درجتها في مديريات التربية والتعليم، الف

وتبدو هذه النتيجة منطقية ألن مهارات اإلتصال اإلداري تسهم 
في توضيح القوانين والتعليمات والتوجهات، وتلبية االحتياجات، 
وتقريب وجهات النظر مما يؤدي إلى زيادة في الفاعلية 

هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  التنظيمية لتلك المؤسسات. وتتفق
في وجود أثر  Yani & Keliho) 2004ياني وتالكيلهو (

  لالتصال اإلداري على تنفيذ االستراتيجيات وتحقيق األهداف.
: استنادا إلى نتائج الدراسة يوصي الباحث بما  التوصيات

  يلي:
يريات التربية والتعليم لبرنامج دإخضاع الموظفين في م -

ت االتصال اإلداري في ضوء المتغيرات تدريبي في مهارا
 المستجدة، والنقالت النوعية المتسارعة في عالم االتصال.

إصدار تعليمات جديدة تقضي بفتح قنوات اتصال  -
مباشرة بين الوحدات اإلدارية في المديرات ونظيراتها في مركز 

 الوزارة، واالبتعاد عن لنهج البيروقراطي في االتصال.

األنظمة والتشريعات المتعلقة بعمليات تطوير القوانين و  -
تقويم األداء، وفرص االرتقاء الوظيفي لتطال المبادرات 
اإلبداعية، والتوجهات العصرية في العمليات اإلدارية 

 والتعليمية.

زيادة االهتمام بإقليم الجنوب من حيث تطوير الكفايات  -
لالزمة، المهنية للعاملين في مديريات التربية، وتزويده بالموارد ا

  وتفعيل عمليات االتصال والمتابعة لمديرياته.
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Managerial Communication Operations and their relationship to the Organizational 

Effectiveness in the Directorates of education in Jordan 

 

Mohammad I. Alguddah* 

 
ABSTRACT 

The study aimed at identifying the effect of managerial communication operations on the organizational 

effectiveness in the directorates of education in Jordan and the relationship of this effect with the variable of 

geographic region. The researcher developed a questionnaire of (48) items distributed upon two axes to measure 

the degree of effectiveness of the managerial communication operations and the organizational effectiveness 

including four domains namely objectives, resources, job satisfaction and productivity. After verifying their 

validity and reliability, they were distributed on the study sample which consisted of (63) managers and 

department heads who were chosen following the random cluster method. The results revealed an average level 

of each of the managerial operations and the organizational effectiveness and showed statistically significant 

differences between the middle and south in favor of the middle region in the managerial communication 

operations and statistically significant differences in favor of the middle and north regions in the domain of 

objectives in addition to differences between the middle and south in the fields of the resources, job satisfaction 

and productivity and effectiveness as a whole. There was a statistically significant positive effect of the 

managerial communication operations on the organizational effectiveness. Based on those results, the study 

produced a number of relevant recommendations. 

Keywords: managerial communication, organizational effectiveness, education directorates. 
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