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Abstract 

The study aimed to find out the extent to which administrative communication is applied in 

government schools in Al Batinah North in Oman and its relationship with electronic management 

based on administrative staff perspectives.  

The descriptive analytical design was used to achieve the objectives of the study. A questionnaire 

was designed and consisted of (48) items which were categorised under two headings: the first one 

is electronic administration and the second one is administrative communication. Its validity was 

achieved by sending it to some evaluators, and Alpha Cronbach was calculated to check its internal 

consistency. The questionnaire was distributed to a sample of (169) and (134) participants 

responded which represented 79.3% from the total population (359). 

The outcomes revealed that the availability of requirements to apply electronic management in 

Omani government schools in Al Batinah North was at a moderate level (3.08) with 61.6% of the 

average means which is also considered at the average level. The results also showed that there 

was a statistically significant relationship between applying electronic management and 

administrative communication (F value 5.670) at the level of significance (0.09) which is less than 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)475-498 Vo: 6, No:3, 2020 

 

476 
 

the level of significance (0.05). In addition, the findings revealed that there were no significant 

differences among the participants related to years of experience and the educational qualification.  

 

 ملخص البحث : 

يف املدارس احلكومية  ابإلدارة اإللكرتونية اإلدارة اإللكرتونية  مستوى االتصال اإلداري املدرسي وعالقته  هدف الدراسة إىل التعرف على  
الباطنة  مبحافظ  نظر  ة مشال  من وجهة  ُعمان  الوصفي  يف سلطنة  املنهج  الباحثني  استخدم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  التدريس،  هيئة 

ة، موزعة على حمورين األول متطلبات اإلدارة  ( عبار 48التحليلي ملالءمته ملوضوع الدراسة، وقام الباحثني بتصميم استبانة مكونة من )
اإللكرتونية والثاين حمور االتصال اإلداري، ومت التأكد من صدق األداة بطريقتني: صدق احملكمني، كما مت التأكد من ثباهتا عن طريق  

%(  79.3( بنسبة )134منها )  ( مدير مدرسة ومساعد مدير مت اسرتجاع 169ألفا كرونباخ، ومت توزيع االستبانة على عينة مكونة من )
( فرداً، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس احلكومية  359من اجملتمع البالغ عددهم )

%( من متوسطات إجاابت أفراد العينة وهي متثل بصفة  61.6( وبنسبة أمهية )3.08يف حمافظة مشال الباطنة يف سلطنة ُعمان مبتوسط )
عامة )درجة متوسطة(. كما أظهرت نتائج الدراسة جبود عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق اإلدارة اإللكرتونية واالتصال اإلداري  

ق ذات داللة إحصائية بني  (. كما أشارت نتائج الدراسة أنه ال توجد فرو 0.019( مبستوى داللة )5.670)  Fحيث كانت قيمة  
   متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة حول عالقة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية واالتصال اإلداري تعزى ملتغري عدد سنوات اخلربة واملؤهل. 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,  املدارس احلكومية, اإلدارة اإللكرتونية, االتصال اإلداري الكلمات املفتاحية :
Keywords: administrative communication, electronic management, government schools 

 

 املقدمة: 
من الركائز األساسية يف عمل أي مؤسسة، فمن خالل االتصال تتمكن املؤسسة من تبادل وتوزيع التعليمات    دارياالتصال اإل يعد  

والتوجيهات بني املستوايت اإلدارية املختلفة وبني العاملني، وال ميكن تنفيذ ذلك إال بوجود شبكة اتصاالت منظمة ختدم هذا اجلانب،  
وتزيد من مستوى    ،نسانية بني األفراد أنفسهم وبني األفراد ومسؤوليهمإ وُُتسس لعالقات    ،يسي جلميع العمليات فاالتصال هو احملرك الرئ 

العملية  و (.  2015  جداً يف حتقيق األهداف والكفاءة والفّعالية داخل املؤسسة )معمرين،   اً مهم  اً لذا يلعب االتصال اإلداري دور   ؛التفاعل
فاعلية وكفاءة وتنوع أساليب وقنوات االتصال املختلفة، فمن خالهلا يتم ربط الوحدات اإلدارية بعضها   اإلدارية يف أي نظام تعتمد على 

  ببعض، وكذلك ربط املؤسسة ابجملتمع احمليط هبا من خالل التواصل والتفاعل املتبادل، ومبا أن االتصال اإلداري يعمل على مجع املعلومات 
يسا ذلك  فإن  املنظومة  أرجاء  خمتلف  والقرارات  من  والتوجيهات  التعليمات  وإصدار  الفعل  ردود  وقياس  احلقائق  معرفة  على  عد 

 (. 2012)املطريف،
ومما سبق يتضح للباحثني أن االتصال اإلداري يهدف إىل خلق بيئة من التفاهم داخل البيئة املدرسية بشكل يعزز ويقوي العالقات  

و حتقيق األهداف املدرسية، حيث أن دور مدير املدرسة ال يقصر على نقل األوامر  والروابط بني مكوانت اجملتمع املدرسي، وحيفزها حن
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والتعليمات والقرارات للعاملني يف املدرسة فحسب بل يعمل على ترسيخ روح التعاون والدافعية واحلماس فيهم وإشراككم يف الطرح لبلوغ  
اعد على تعزيز العمل وحتسينه، وكذلك االستماع للعوائق اليت يواجهوا  اهلدف املنشود، واالستماع إليهم وملقرتحاهتم وأفكارهم اليت تس

واملشاكل اليت تعيق تنفيذ مهامهم املوكلة إليهم والتفاعل معها، ولكن هل ابإلمكان توظيف وسائل التكنولوجيا احلديثة يف أن تسرع  
 عمليات االتصال مما جيعلها أكثر فعالية وُتثرياً على العناصر السابقة. 

 كلة الدراسة: مش
أحد مظاهر  أمام ما توليه وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان من اهتمام ابإلدارة اإللكرتونية على املستوايت اإلدارية والفنية والتدريسية ك 

عمانية الذي اهتم بضرورة  التنمية البشرية احلديثة وتطوير املنظومة التعليمية بناًء على ما نص عليه املبدأ الثاين عشر من فلسفة التعليم ال
ومبا أن االتصال اإلداري يعترب أحد مكوانت األداء اإلداري، وفاعلية  إنشاء جمتمع تربوي معريف تقين وبناء إدارات مدرسية إلكرتونية،  

  ( 2017؛ القداح،  2016؛ البقعاوي،  2018تؤدي إىل حتسني كفاءة األداء اإلداري، وهذا ما أكدته دراسات )عبد اإلمام، كاظم،  
  حول إال أن مثت دراسات  أبن اإلدارة اإللكرتونية حتسن من مستوى االتصال اإلداري، والذي بدوره يؤثر إجياابً على األداء اإلداري.  

ضعف    جودنتائجها و واليت أظهرت    ،الصعوابت اليت يرى مديرو املدارس ومديراهتا يف سلطنة ُعمان أهنم يوجهوهنا من قبل اهليئة التدريسية
تناولت االتصال    - على حد علم الباحثني  –ونظراً لعدم وجود دراسة  .  (2018)البوسعيدي،  التواصل مع الزمالء يف املدارس األخرىيف  

 اإلداري يف املدارس احلكومية بسلطنة ُعمان وعالقته ابإلدارة اإللكرتونية.  
يف سلطنة  مشال الباطنة    مبحافظةيف املدارس احلكومية    داريعالقة االتصال اإلما  وعلية حتاول الدراسة اإلجابة على السؤال اآليت:  

 اهليئة اإلدارية؟ من وجهة نظر ابإلدارة اإللكرتونية  ُعمان 
 أسئلة الدراسة: 

 بناًء على ما سبق، حتاول الدراسة احلالية اإلجابة على األسئلة التالية:  
يف سلطنة ُعمان من وجهة نظر نظر    مشال الباطنة   ة املدارس احلكومية مبحافظ ما مستوى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف   .1

 ؟  اهليئة اإلدارية 
اهليئة  من وجهة نظر    ابإلدارة اإللكرتونيةيف سلطنة ُعمان    ة مشال الباطنةحافظمباملدارس احلكومية    عالقة االتصال اإلداري يفما   .2

 ؟  اإلدارية 
 الفرضية اآلتية: ولإلجابة على هذا السؤال مت صياغة 

الفرضة: توجد عالقة ُتثري لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية على االتصال اإلداري يف املدارس احلكومية بسلطنة ُعمان من وجهة نظر اهليئة  
 اإلدارية.  

الدراسة لدور تطبيق اإلدا(  α=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3 رة  بني متوسط تقديرات عينة 
سنوات اخلربة،  اجلنس، يف سلطنة ُعمان تعزى ملتغريات )  ة مشال الباطنة ابملدارس احلكومية مبحافظ  حتسني االتصال اإلدارياإللكرتونية يف  

 املؤهل العلمي(؟ و 
 ولإلجابة على هذا السؤال مت وضع فرضيتني وفق اآليت: 

حول عالقة  بني متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة  (  α=0.05الداللة ): توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  األوىل الفرضية  
 يف سلطنة ُعمان تعزى ملتغري سنوات اخلربة.  مشال الباطنة   ةيف املدارس احلكومية مبحافظ  ابالتصال اإلداريتطبيق اإلدارة اإللكرتونية  
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حول عالقة  بني متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة  (  α=0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  :نية الفرضية الثا
 . يف سلطنة ُعمان تعزى ملتغري املؤهل العلمي مشال الباطنة   ةيف املدارس احلكومية مبحافظ  ابالتصال اإلداريتطبيق اإلدارة اإللكرتونية  

 أمهية الدراسة: 
وتطور االتصال  فر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ابملدارس احلكومية  اتربز أمهية الدراسة احلالية من خالل سعيها لتحديد مدى تو 

لقلة الدراسات اليت  اإلداري يف ضوء اإلدارة اإللكرتونية العريب نظراً  . ومن املؤمل أن تكون إضافة إىل اإلنتاج يف سلطنة ُعمان وأيضاً 
الدراسة  املؤمل أن توفر  ومن    ابملدارس احلكومية بسلطنة ُعمان.   ية تطور االتصال اإلداري يف ضوء تطبيقات اإلدارة اإللكرتونتناولت  
من  كنها  متمعلومات ذات حقائق علمية متّكن متخذي القرار يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة ُعمان من إعداد خطط مستقبلية  احلالية  

لنتائج اليت سوف تتوصل إليها الدراسة احلالية، وزايدة  يف مدارس السلطنة بناًء على ا  حتسني االتصال اإلداري اإللكرتونية   عمل على ال
 فاعلية األداء اإلداري ابملدارس متاشياً مع أهداف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة ُعمان من خالل توظيف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.  

 أهداف الدراسة: 
 هتدف الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية: 

يف سلطنة ُعمان ة مشال الباطنة  تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس احلكومية مبحافظتوافر متطلبات  معرفة مستوى   -1
 .اهليئة اإلداريةمن وجهة نظر  

وعالقتها ابإلدارة يف سلطنة ُعمان    ة مشال الباطنةيف املدارس احلكومية مبحافظاإلداري    االتصالمعرفة مستوى   -2
 .ة اإلداريةاهليئمن وجهة نظر  اإللكرتونية 

اإللكرتونية يف   -3 اإلدارة  تطبيق  دور  ومساعديهم حول  املدارس  مديري  نظر  وجهة  اختالف  درجة  حتسني قياس 
املؤهل  و سنوات اخلربة،  اجلنس،  سلطنة ُعمان حسب )مبحافظة مشال الباطنة يف  يف املدارس احلكومية    االتصال اإلداري

 العملي(. 
 

 مصطلحات الدراسة: 
هنا حتويل العمل اإلداري التقليدي إىل عمل إلكرتوين يعتمد على التقنيات احلديثة يف جمال املعلومات واالتصاالت  أب   اإللكرتونية:اإلدارة  

 .  (2017)بشري،هبدف تبسيط اإلجراءات وحتسني األداء، وحتقيق األهداف احملددة أبقل وقت وجهد وتكلفة 
توظيف إدارة املدرسة جمموعة من التقنيات احلديثة والربامج اليت تساعد على حتسني األعمال اإلدارية وتزيد    إجرائياً:  ثون يعرفها الباح

من فاعليها، وتسرع من وترية االتصال اإلداري هبدف تسهيل تبادل املعلومات يف العمل وجتويده وإجنازه بشكل دقيق وسريع مما يساهم  
 يف حتقيق أهداف املدرسة. 

 سة: حدود الدرا
اهليئة  نظر  من وجهة  وعالقته ابإلدارة اإللكرتونية  سلطنة ُعمان    احلكومية يف  دارس امليف  االتصال اإلداري  دراسة    احلدود املوضوعية: 

   اإلدارية.
 يف سلطنة ُعمان.   ة مشال الباطنة سوف تقتصر الدراسة احلالية على مديري املدارس ومساعديهم مبحافظاحلدود املكانية والبشرية:   -1
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 م. 2020/ 2019سوف جترى الدراسة احلالية خالل العام الدراسي  احلدود الزمانية: -2
 اإلطار النظري: 

دفعت التطورات املتسارعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واإلنرتنت املؤسسات إىل التفكري يف االستفادة من النظم احلديثة وتوظيفها يف  
لتطوير إجراءات العمل، هبدف  إجناز أعماهلا وأنشطتها،   وتعترب اإلدارة اإللكرتونية واحدة من أهم األنظمة احلديثة، اليت متثل مدخالً 

(. ويرى رواش يف دراسته اليت كانت بعنوان مسامهة  ,2017Alkhsabahزايدة اإلنتاجية وجتويد اخلدمات وتسهيل إجراءات العمل )
ارية جبامعة جدارا يف األردن اليت خلصت إىل أنه يف السنوات القادمة ستصبح اإلدارة اإللكرتونية  اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير الوظائف اإلد

أن تطبيق خمرجات تكنولوجيا  و .  (,2014Rawash)شرطاً أساسياً لعمل املؤسسات من أجل املنافسة وتقدمي خدمات ذات جودة عالية 
للعاملني فيها حيث يؤدي إىل حتسني فعالية العاملني مما يساهم يف حتسني إنتاجية    املعلومات يف إدارة  املنظمات يؤثر على األداء الوظيفي 

أي أنه ميكن توظيف    ؛ . ويكتسب استخدام تكنولوجيا املعلومات يف العملية التعليمة أمهية كبرية (,2015Salajeghe)املنظمات وكفاءهتا
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبل اإلدارة املدرسية يف العديد من اجملاالت كاجملاالت اإلدارية مثل جمال االمتحاانت، واخلطط  

الطلبة عل املعلمني، وتوزيع  املناسب، ومتابعة مستوى إجناز  الوقت  التقارير يف  البياانت، واحلصول على  الشعب  املدرسية، ومعاجلة  ى 
 . (2017)العساف؛ واملناعسة،الدراسية، ومعاجلة درجات الطالب ومتابعة التحصيل الدراسي للطلبة

 مفهوم اإلدارة اإللكرتونية: 
مت تعريف اإلدارة اإللكرتونية من قبل العديد من الباحثني واملفكرين ابلعديد من التعريفات منها ما هو مبسط ومنها ما هو مركب وأكثر  

أبهنا اإلدارة اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للقيام جبميع األعمال اإلدارية يف املؤسسة من    رواش د عرفها  فق  عمقاً: 
اإلدارة اليت تعتمد على استخدام التقنية احلديثة املتمثلة يف  هنا  فسرها أبمت ت. و ( ,2014Rawash)أجل حتسني األداء وتعزيز التنافسية 

أبهنا قدرة إدارة املنظمة على حتويل  تعرف أيضاً  . و (2018)الشهري،هلواتف النقالة وتطبيقاته، لتنفيذ األعمال اإلدارية احلاسب اآليل وا
كافة العمل اإلداري الورقي إىل عمل حموسب ابستخدام التقنيات احلديثة وتقنيات االتصال واملعلومات من أجل حتسني أداء املؤسسة  

االنتقال من أداء العمل يف اإلدارة من األسلوب    أو عملية.  (2012)األعور،واًل لتحقيق أهداف املؤسسة ورفع كفاءهتا وفعاليتها، وص
التقليدي إىل االسلوب اإللكرتوين أو التقين من خالل تطبيق تقنيات املعلومات واالتصاالت وإاتحتها للمستفيدين بشكل أكثر فعالية  

أن اإلدارة اإللكرتونية وسيلة لتنفيذ كافة العمليات اإلدارية    نيتقدم يظهر للباحث. ومن خالل ما  (2012)حسانني،وأبقل جهد ووقت
وتقدمي اخلدمات للمستفيدين بشكل إلكرتوين من خالل توظيف وسائل التقنية احلديثة واالتصاالت دون التقيد مبوقع جغرايف معني أو  

ودة األداء، وتبسيط اإلجراءات، وتوفري املعلومات وسهولة وسرعة  وقت حمدد، مما يساهم بشكل كبري يف خفض تكلفة التشغيل وزايدة ج 
 ودقة تقدمي اخلدمات للمستفيدين منها. 

 مزااي اإلدارة اإللكرتونية: 
واملستفيدين  تتمتع اإلدارة اإللكرتونية ابلعديد من املزااي اليت تؤثر بشكل إجيايب على أداء املؤسسة، كما هلا ُتثري على العاملني يف املؤسسة  

 ( يف اآليت: 2010الدايين،من خدماهتا، واليت سوف يتم توضيحها وفق ما أشار له )
إن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية هلا مزااي يعود ريعها على املؤسسة اليت تطبق فيها واليت ميكن  مزااي اإلدارة اإللكرتونية على املؤسسة:  -1

ولة إدارة ومتابعة اإلدارات املختلفة التابعة للمؤسسة وكأهنا وحدة مركزية، ومتتاز ابلدقة  رصدها على النحو اآليت: تساعد املؤسسة على سه
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ملسامهة يف  والسرعة يف إجناز األعمال، وزايدة اإلنتاجية اإلدارية، وتوفري املعلومات الالزمة للمؤسسة إلكرتونياً جلميع املستوايت اإلدارية، وا
 احلد من خمالفة األنظمة. زايدة الكفاءة والفعالية للمؤسسة، و 

إن لإلدارة اإللكرتونية مزااي تساهم يف حتسني أداء العاملني يف املؤسسة وحتفزهم    مزااي اإلدارة اإللكرتونية على العاملني يف املؤسسة:  -2
للعام  اإللكرتونية  اإلدارة  تقدمها  اليت  املزااي  تلك  أبرز  من  ولعل  الوظيفي  وانتمائهم  اجلهد  من  املزيد  بذل  وضوح  على  ابملؤسسة،  لني 

االختصاصات واملسئوليات يف ضوء تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية، تساهم يف تنمية مهارات وقدرات العاملني التقنية، تسهل أداء األعمال  
واملستوايت  من خالل توحيد مناذج وإجراءات العمل مما خيفف الضغط على العاملني، ختلق نوع من التواصل املستمر والفعال بني العاملني  

قهم  اإلدارية مما خيلق نوع من األلفة يف التعامل، كما حتقق الالمركزية اإلدارية مما حيقق سرعة أداء املهام بسهولة، وحتفظ للعاملني حقو 
 تميز. وجهودهم يف العمل من خالل الصالحيات املتاحة إلكرتونياً لكل ملوظف مما يساهم يف توثيق عمله وجهده مما حيفزهم لإلبداع وال 

بطبيعة احلال فإن كل مؤسسة خدمية أو جتارية هلا مستفيدين ومدى رضا    مزااي اإلدارة اإللكرتونية على املستفيدين من املؤسسة:   -3
املستفيدين من خدمات املؤسسة هي املعيار الذي تقيم من خالله جودة العمل واخلدمات املقدمة وعليه فإن اإلدارة اإللكرتونية سامهت  

يف هذا اجلانب من خالل إاتحة جمموعة من املزااي تقدم للمستفيدين ومنها، أهنا تقدم شفافية ووضوح أكثر يف كيفت احلصول  بشكل كبري  
على اخلدمات، وإمكانية التواصل مع املؤسسة يف أي زمان ومن أي مكان مما يسهل على املستفيد من تكبد عناء الطريق أو االقتصار  

اخلدمة، املشاركة يف رسم سياسة املنظمة من خالل ما يبديه من ردت فعل حول اخلدمات املقدمة، حتقق  على وقت ضيق يف احلصول على  
 للمستفيد ضمان سرية املعلومات وأمنها. 

م رهمن خالل العرض السابق من املمكن القول أن اإلدارة اإللكرتونية مل تغفل العناصر الثالثة األساسية )املؤسسة كنظام، والعاملني ابعتبا
املشغل للنظام، واملستفيد ابعتباره املوجه له اخلدمة( حيث أفردت لكل فئة من الفئات السابقة جمموعة من املزااي اليت تساهم بشكل  

خالل طرح  من  ني فاعل يف حتسني صورة املؤسسة ورفع من مستوى األداء لدى العاملني، وكسب رضا املستفيدين، وهذا ما تبينه الباحث
 أهنا قد تساهم يف تعزيز من مستوى األداء.   وناي املقدمة لكل عنصر واليت ير اخلصائص واملزا 

 مفهوم االتصال اإلداري: 
يشري األدب الرتبوي إىل تباين يف تفسري ماهية االتصال اإلداري من حيث التخصص، أو وسائل االتصال املستخدمة. فالبعض يصنفه  

التقليدية يف التواصل مثل: )املراسالت الورقية، والتحاور املباشر، واالجتماعات، ولوحات  ابلنمط التقليدي والذي يعتمد على الوسائل  
اإلعالانت، وغريها(، والبعض األخر يراه مردوفاً ابلوسائل احلديثة املتبعة يف االتصال احلديث، والذي أطلق علية االتصال اإللكرتوين  

اإللك املراسالت  وأنظمة  اإللكرتوين،  )الربيد  لتخصص  مثل:  وفقاً  تصنيف اثلث  وهناك  وغريها(.  االفرتاضية،  التواصل  ومواقع  رتونية، 
 املؤسسة كاالتصال اإلداري الرتبوي، وميكننا أن نوجز أبرز تلك املفاهيم يف اآليت: 

أو الرغبات  ( االتصال على أنه "نشاط تفاعلي يتم بني طرفني، هبدف نقل معلومات أو األفكار أو االجتاهات 2015ويعرف ابلعيد )
من طرف يدعى مرساًل إىل طرف أخرى يدعى مستقباًل، وذلك بتوظيف قنوات ارسال مناسبة مثل اللغة اللفظية، أو الرسال غري اللفظية،  

( يف دراسته أبنه نقل األفكار واملعلومات وتوصيلها أو  2018ويعرفه زغدودي وسيوان  )  هبدف احداث االستجابة املطلوبة والتفاعل.
ا ابلكالم أو الكتابة أو اإلشارة، وحيدث هذا التبادل بني مرسل ومستقبل واحد، أو مرسل وجمموعة مستقبلني، أو عدد من املرسلني  تبادهل

( أبنه عملية ربط وتشبيك بني أفراد مؤسسة ما من خالل تبادل األفكار واملعلومات، وحتقيق  2017وعدد من املستقبلني. وعرفه األغا ) 
دارة والعاملني فيها، مما يساهم يف رفع أدائهم، واختيار القرارات اإلدارية املناسبة لتحقيق أهداف املؤسسة. ويرى البدري  االنسجام بني اإل
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( أبنه عملية ديناميكية تتم بني شخصني أو أكثر، يعمل أحد الطرفني بتوصيل رسالة أو فكرة ما إىل الطرف األخر، ابستخدام  2016)
( حبالة من  2013ات وكافة حركات اجلسد، من أجل إيصال الرسالة بشكل واضح وبليغ. ويفسره اشتيوي )الرموز واإلشارات والكلم

 الرتابط والتشبيك املشرتك ابستخدام كافة التقنيات املتوفرة لالتصال هبدف اجناز املهام اإلدارية اليت حتقق أهداف املنظمة.  
هنا جوانب تقاطع مشرتكة بني التعاريف اليت طرحها الباحثني أو الكتاب كما هو    أن   ني ويف ضوء التعريفات اآلنفة الذكر، يظهر للباحث

( أمجعت مجيعها على أن االتصال يؤدي وظيفة نقل  2017(، واألغا )2013مشار إليه أعاله ولعلنا نالحظ أن تعاريف أشتيوي)
أبن االتصال    ني الثانية كقاسم مشرتك وعليه خيلص الباحث  وتبادل املعلومات وهذا القاسم املشرتك، وجاء حتقيق أهداف املؤسسة يف الرتبة 

اإلداري ركيزة حمورية لتبادل املعلومات ومتريرها عرب خمتلف املستوايت التنظيمية، هبدف حتقيق أهداف املؤسسة مما يعزز من رفع مستوى  
 كفاءة العمل. 

 أمهية االتصال يف اإلدارة املدرسية:  2.3.2
االتصال أمهية كبرية يف مجيع املؤسسات بشكل عام، واملؤسسات التعليمية بشكل خاص، فاالتصال اجليد هو أساس  تشكل عملية  

املنظمة   حتتاجها  اليت  والشكاوي  واالستفسارات  واألفكار  واآلراء  واحلقائق  والبياانت  املعلومات  توفر  يضمن  إذ  منظمة،  أي  استمرار 
لتوجيهات والتعليمات والقرارات الالزمة لتسري العمل داخل املنظمة، وتساعد العاملني يف  كمدخالت، واليت على أثرها يتم إصدار ا 

يط  احلقل الرتبوي على إدراك أهداف املدرسة والواجبات املناطة هبم، وخلق بيئة تعاون فيما بينهم بطريقة بناءة، كما أن هلا أمهية يف ختط 
 (. 2013لقرارات املناسبة )عبد املوىل،العمل املدرسي وتنظيمه، وحل املشكالت، واختاذ ا 

وتكمن أمهية االتصال يف اإلدارة املدرسية فعرب الربط بني الوظائف اإلدارية، حيث تساعد على ُتسس عالقات إنسانية بني مجيع أفراد  
ة الدقيقة؛ مما حيسن من عملية اختاذ  اجملتمع، وبناء عالقة قوية بني املدرسة واجملتمع احمللي، وتساهم يف تقدمي املعلومات والبياانت املدرسي

 (. 2016القرارات، وتساهم يف تنظيم املشاريع واملوارد البشرية واملادية مما حيقق أعلى كفاءة يف األداء اإلداري )الواعر؛ زحاف، 
التأثري املطلوب على    وتتحدد أمهية االتصال يف اإلدارة املدرسية من خالل مسامهته يف تناول املشكالت املدرسية، ويساعد يف إحداث 

الفئة املستهدفة، وتوجيهها لتحقيق األهداف املطلوبة، وهو وسيلة أساسية لرفع مستوى اإلجناز يف العمل، وحل املشكالت اليت تواجه  
ادل اخلربات  خطط التنفيذ، وتقدمي االقرتاحات املناسبة حلل إشكاليات العمل للقيادات العليا، وتوحيد اجلهود املختلفة يف التنظيم، وتب

 .(2012واألفكار واآلراء، وتغيري االجتاهات وأمناط السلوك الوظيفي )املطريف، 
( أبنه يساهم يف حتقيق األهداف املدرسية، واختيار مدخالت العملية التعليمية، ويساعد يف تنفيذ املهام والوظائف  2012ويضيف اليخ )

 كفاءهتا، ويلخص ذلك الدور يف اآليت: اإلدارية، وحتديد خمرجات العملية التعليمية، وقياس  
فعملية االتصال تساعد يف حتقيق األهداف املرسومة للمدرسة، حيث تساعد اإلداريني على    يساهم يف حتقيق األهداف املدرسية: -

ملني يف البيئة  فهم أهداف وواجبات املدرسة فيما بينهم بطريقة بناءة، وبتوفر اتصاالت عديدة ومتنوعة؛ ميكن أن تساهم يف اطالع العا
 املدرسية على أهداف املدرسة، ومشاركة خمتلف أفراد اجملتمع هذه األهداف، مما يساعد على حتقيقها على أفضل ما يكون.  

فمدخالت العملية التعليمية تتكون من املوارد البشرية، واملنهاج، وامليزانية، واملبىن  يساهم يف اختيار مدخالت العملية التعليمية:   -
، والتقنيات التعليمية، وتساعد مدير املدرسة يف اختيار هذه املدخالت من أجل رفع كفاءة األداء املدرسي، فالبد من وجود  املدرسي

 قنوات اتصال ابجلهات املختصة إلبداء الرأي، وحتديد األولوايت واحتياجات املدرسة الضرورية العاجلة واملستقبلية. 
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فعملية التخطيط الرتبوي، والتنظيم، والرقابة والتقومي، وإدارة املوارد البشرية داخل املدرسة،    ية: يساعد يف تنفيذ املهام الوظائف اإلدار  -
ذ  وإشراك اجملتمع احمللي )أولياء األمور(، وإدارة املوارد املالية يف املدرسة وإصدار القرارات، كل ذلك يتطلب وسائل اتصال جيدة لتنفي

 هذه الوظائف.   
فمخرجات العملية التعليمية ترتكز بشكل حموري حول نتائج التحصيل    حتديد خمرجات العملية التعليمية وقياس كفاءهتا: يساهم يف    -

ه  الدراسي للطلبة، ومتابعة مستوايت النجاح والرسوب، ومستوى األداء الوظيفي للمعلمني، ومن مث تزويد املسئولني ابلتقارير املتعلقة هبذ
ل واملعوقات واحللول املقرتحة حول ذلك ومناقشتها، وال شك أن ذلك يتطلب أدوات اتصال لتمرير هذه  اجلوانب، وإيضاح املشاك

 املخرجات.  
أن االتصال يلعب دوراً مهماً يف العمل املدرسي، إال أن    ني ومن خالل الطرح السابق ألمهية االتصال يف اإلدارة املدرسية يتضح للباحث

املدرسية يرى   تنفيذ االتصال ففي جمال حتقيق األهداف  التكنولوجيا يف  توظيف  فعالية عند  أكثر  هذه األمهية من املمكن أن تكون 
رابً وفاعالً وأيضاً اجملتمع احمليط مبا خيدم  أنه من املمكن أن تساهم االتصاالت اإللكرتونية يف جعل اجملتمع املدرسي أكثر تقا   نيالباحث

حتقيق األهداف املدرسية بشكل أكثر فعالية عنه ابستخدام االتصاالت التقليدية، حيث إبمكان عن طريق توظيف وسائل االتصال  
س الوقت وأبقل التكاليف،  املعتمدة على التكنولوجيا تكوين مجاعات عمل مشرتكه بني الكادر اإلداري والتدريسي واجملتمع احمليط يف نف

ويكون الطرح والنقاش أكثر تفاعاًل كما تساهم يف تقدمي وجهات النظر دون أي حواجز، وأما يف جمال اختيار املدخالت التعليمية يرى  
عليمي، وتكون  أن االتصاالت القائمة على التكنولوجيا تساهم بشكل كبري يف التواصل املباشر مع املسئولني يف أعلى اهلرم الت  نيالباحث

  االتصاالت أكثر فعالية ومصداقية ألهنا تكون مقننة وحمكمة، كما أهنا تساعد على تزويد املسئولني ابملعلومات يف الوقت املناسب مقارنة 
لوظائف  ابستخدام االتصاالت التقليدية، مما يكون له أثر يف سرعة تلبية االحتياجات واختاذ القرارات، وذلك ينطبق على جماالت تنفيذ ا

    اإلدارية وحتديد خمرجات العملية التعليمية وتقيمها.
 أنواع االتصال اإلداري: 

دمة  خيتلف االتصال اإلداري حسب طبيعته والفئة املوجه له االتصال )املرسل إليه( ونوع البياانت املطلوب إرساهلا أو نشرها واألداة املستخ
يف   ني ( واللذان يوجزهم الباحث2015تصال الرمسي، واالتصال غري الرمسي( )معمرين، فيه، وعليه ميكن تقسيم االتصال اإلداري إىل )اال 

 اآليت:    
 (:  Formal communicationاالتصال الرمسي ) -1

هذا النوع من االتصاالت يغلب علية الطابع الرمسي يف التواصل، ويستخدم فيه قنوات تواصل معينة يتم حتديدها من املؤسسة الرتبوية،  
وهي قنوات إلزامية يف التواصل بني األفراد داخل املؤسسة، وذلك وفق الصالحيات املتاحة واهليكل التنظيمي، ويتم ُتمني هذه القنوات  

أ  والتعليمات وفقاً  بشكل حيفظ  والتوجيهات  والقرارات  األوامر  لتحقيق  الرمسي  االتصال  ويهدف  فيها.  املتداولة  املعلومات  من وسرية 
ون  للتسلسل اهلرمي والتنظيمي الرتبوي، ونقل االقرتاحات والتقارير وردود الفعل ومستوى األداء يف العمل واإلشكاليات اليت يبديها القائم

 (. ويتخذ االتصال الرمسي ثالثة أشكال حسب االجتاه وهي:  2016ويب،بتنفيذ اإلدارة )حمج
يقصد به االتصال الذي يتم من خالله نقل املعلومات  (:  downward Communicationاالتصال اهلابط أو النازل ) - أ

ة يف اهليكل التنظيمي كاملديرايت  والقرارات واألوامر والتعميمات والتوجيهات من السلطة العليا يف املؤسسة الرتبوية إىل من هم أقل درج 
 (. 2016التعليمية، واملدارس، واملعلمني، فاالجتاه يكون من أعلى اهلرم التنظيمي إىل أسفل اهلرم التنظيمي يف املنظومة الرتبوية )البدري،  
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إ التنظيمي  اهلرم  أعلى  من  ابلعمل  املتعلقة  األوامر والتعليمات  نقل  إىل  يهدف  االتصال  النوع من  العاملني  وهذا  أسفله، وإطالع  ىل 
ابملعلومات اليت توضح طبيعة العمل وارتباطه ابألعمال األخرى، و توضيح املعلومات املرتبطة ابإلجراءات والعقوابت املتعلقة ابلعمل،  

 (. 2015،؛ والشقرانواحلصول على التغذية الراجعة املتعلقة أبداء العاملني كما ذكرها )عاشور
يبدأ هذا النوع من االتصال من أسفل اهليكل التنظيمي داخل املؤسسة  (:  Upward Communicationاالتصال الصاعد ) -ب

الرتبوية وصواًل إىل أعاله، وهو عكس االتصال اهلابط أو النازل، ويتم من خالله إبالغ املسؤولني مبستوى تنفيذ القرارات والتعليمات،  
وتكمن أمهية االتصال الصاعد الفّعال يف تزويد الرؤساء ابملعلومات اليت تساعد على  وتزويدهم ابلبياانت واملعلومات املتعلقة بذلك.  

( أنه يزود املسؤولني يف اإلدارة العليا مبستوى أداء األفراد يف املستوايت الدنيا، ويقدم  2012حتسني مستوى أداء العمل، ويذكر املطريف )
قرتحات العامة، ويزود املسؤولني يف اإلدارة العليا ابملعلومات والبياانت اليت تساعدهم تقارير عن مستوى األداء وتنفيذ التوجيهات وتقدمي امل

 على اختاذ القرارات، ويتيح الفرصة للموظفني يف املشاركة يف التخطيط. 
ى  هو االتصال الذي يكون بني الوحدات التنظيمية اليت على نفس املستو   (: Lateral Communicationاالتصال األفقي )  -  ج

يف اهليكل التنظيمي أو بني العاملني يف املؤسسة على نفس السلم الوظيفي، ويتم من خالله تبادل وجهات النظر يف القضااي املتعلقة  
املناسبة، وتدفق املعلومات واألفكار،   ابلعمل، وكثري من األحيان يؤدي إىل التكامل من خالل تبادل اآلراء واخلربات وتقدمي احللول 

 (. 2016قيق األهداف التعليمية )فؤاد، ويساهم يف حت
 (:  Informal communicationالتصال غري الرمسي )ا -2

إن االتصال غري الرمسي كما يتضح من مسماه ال يستخدم مراحل أو خطوات االتصال الرمسي يف املؤسسة، بل يقوم على عالقة األفراد  
املؤسسة، ويتميز ابلسرعة واملرونة يف نقل املعلومات والبياانت، وال خيضع للقوانني  بعضهم ببعض وصالهتم الشخصية واالجتماعية داخل  

واللوائح اليت تنظم االتصال داخل املؤسسة، ويساعد على التخلص من عوامل االنفعال والتوتر، ويتيح الفرصة للتفاعل احلر، وحتسني  
ة املعلومات والبياانت والرسائل املتبادلة لعدم وجود رقابة على هذا النوع  (. إال أنه يعاب عليه عدم دق 2016القدرة على االبداع )فؤاد،  

من االتصال أو حدود للسلطة واملسئولية، كما ال ميكن السيطرة عليه ألنه ال يتبع قنوات اتصال حمددة وواضحة وال خيضع للرقابة، وقد  
اعات. ولكنه يتميز ابلقدرة على رفد املسؤولني يف املؤسسة ابملعلومات  ال يستمر فهو يتأثر ابلتغريات اليت تطرأ على عالقة األفراد واجلم

اد  والبياانت اليت ال ميكن احلصول عليها عرب قنوات االتصال الرمسي، ويلجأ الفرد يف املؤسسة للتعبري عن رأيه حول بعض القرارات ابالعتم
 (. 2015على االتصال هذا النوع من االتصاالت )عقيب،

 قة: الدراسات الساب
 سوف يتم استعراض الدراسات العربية أواًل ومن مث الدراسات األجنبية حسب تسلسلها الزمين من األحدث. 

 أواًل: الدراسات العربية 
( حتت عنوان "دور اإلدارة الرقمية يف تفعيل االتصال اإلداري لدى اإلدارايت يف املرحلة الثانوية مبدينة حائل"،  2018دراسة البقعاوي )

الدراسة إىل التعرف على دور اإلدارة الرقمية يف تفعيل االتصال اإلداري يف مدارس املرحلة الثانوية مبدينة حائل السعودية،  سعت هذه  
والوقوف على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف عملية االتصال اإلداري، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، واعمدت  

( إدارية، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها  244ع البياانت، اليت مت تطبيقها على عينة دراسة مكونة من )على االستبانة كأداة جلم
اري،  الدراسة أن اإلدارايت يف املدارس ذوات التدريب هن األكثر إدراكاً للواقع احلايل اخلاص بدور اإلدارة الرقمية يف تفعيل االتصال اإلد
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( لسنوات اخلربة لدور اإلدارة الرقمية يف تفعيل االتصال اإلداري، بينما  0.05إحصائية عند مستوى )  وأنه ال توجد فروق ذات داللة
( لدور اإلدارة الرقمية يف تفعيل االتصال اإلداري وفقا ملتغري املؤهل الدراسي لصاحل  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

الدراسة بوجوب توفري األدلة واإلرشادات    من حصلن على مؤهل بكالوريوس ودبلوم مقابل  من حصلن على مؤهل اثنوي، وأوصت 
التوضيحية اليت تشرح آليات التعامل مع الربامج املستحدثة، ونشر ثقافة اإلدارة الرقمية، واستقطاب الكفاءات البشرية يف مال اإلدارة  

  اإللكرتونية.
  دراسة : التنظيمي واالتصاالت  القرارات اختاذ  من كل    على املعلومات تكنولوجيا ُتثري "  عنوان  حتت( 2018)  وكاظم االمام؛ عبد دراسة

  توفر  مدى على  التعرف  إىل  واالقتصاد  اإلدارة  مبجلة  املنشورة  دراستهم  خالل  من الباحثان  ، سعى " العراقية  الوزارات   من  عدد  يف تطبيقية
  يف   وأثرها  العراقية  الوزارات  يف  القرارات   اختاذ  يف  املعلومات  تكنولوجيا   أثر  ومعرفة  العراقية،  ابلوزارات  املعلومات   لتكنولوجيا  التحتية  البنية

  التخطيط، )  جماالت  يف  الوزارات  يف  العاملني  املديرين  من  عدد  مع  املقابلة  الباحثان  واستخدم  الوزارات،  تلك  يف  التنظيمية  االتصاالت
  لتغطي   رئيسة  قياس  كأداة  االستبانة  كذلك  واستخدما  مقابالت،(  9)  عددها  والبالغ(  والتكنولوجيا   والعلوم  العلمي،  والبحث  والتعليم

  العامني  املديرين  من(  131)  من  الدراسة  عينة  وتكونت  ،(التنظيمية   واالتصاالت  القرارات،  واختاذ  املعلومات،  تكنولوجيا)  الثالثة  املتغريات
  تكنولوجيا   بني   متوسطة   موجبة  ارتباط  عالقة  وجود   الدراسة  إليها   توصلت   اليت  النتائج   أبرز   من و   الشعب،  ومسئويل  األقسام   ورؤساء

  تكنولوجيا   أمهية   على  يدلل  مما  ، (0.01)  املستوى   عند  معنوايً   ودالة   ، ( 0.397)**   االرتباط  قيمة  بلغت   القرارات   واختاذ   املعلومات
  املعلومات   تكنولوجيا   بني  معنوايً   ودالة   كبرية  موجبة  ارتباط  عالقة  وجود  إىل  أشارت   كما  القرارات،  ودقة   سرعة  زايدة  يف   املعلومات

  املعلومات   تكنولوجيا   ُتثري  إىل   يشري   مما   ،( 0.01)  معنوي   ومستوى  ، ( 0.41)**  االرتباط   قيمة   بلغت  حيث   التنظيمية،  واالتصاالت
  وجود    وأيضاً   واألنشطة،   األقسام  بني   للمعلومات   واملوثوق   السريع  النقل   يف   والكفاءة   التنسيق   حتقيق  خالل  من   التنظيمية   االتصاالت   على

  ومستوى  ، ( 0.5)**  االرتباط  قيمة  بلغت  حيث  القرارات،  واختاذ  التنظيمية  واالتصاالت  بني   فيما  معنوايً  ودالة  كبرية   موجبة  ارتباط  عالقة 
  إىل   األداء   ومستوى   واآلراء   واملقرتحات  املؤشرات   تزويد   يف  التنظيمي  االتصال  يؤديه   الذي  الكبري  الدور  يوضح  مما  ، (0.01)  معنوي 

  التنظيمية   االتصاالت   خالل  من  القرارات   اختاذ  على  املعلومات   لتكنولوجيا  املباشر   غري   التأثري  النتائج  أوضحت   كما  القرارات،  متخذي 
  إىل   والبياانت  املعلومات  نقل  يف  األساسية   القنوات  ابعتبارها  القرارات  اختاذ  على  التنظيمية   االتصاالت   دور  يعزز  ما   وهذا(  0.3)  ومقداره
  الوزارات   أمام   الفرص   وتعزيز  العقبات  تذليل  يف   تستخدم   أداة  كوهنا  املعلومات   تكنولوجيا   دور   مستوى  رفع  الدراسة   وأوصت.  القرار   متخذي 
  يف   حقيقياً   شريكاً  جعلها  إىل  الدراسة  حمل   الوزارات  يف الوظيفية  اإلدارات  مجيع  على  اإلجيايب   ُتثريها   وبسبب املقدمة،  اخلدمات  لتحسني

 . التنفيذية  والربامج   السياسات ووضع السنوية  واملوازانت  االسرتاتيجية  اخلطط  إعداد  من   الربامج مجيع
  الشرقي   ابألسطول   البحرية  مشاة  يف  اإلدارية  االتصاالت  أداء   حتسني  يف  اإللكرتونية  اإلدارة  دور "  عنوان  حتت (  2016)  اهلاجري  دراسة 
  اإلدارية   االتصاالت   واقع  على  والتعرف  ابجليبل،  البحرية   مشاة  يف  اإللكرتونية  اإلدارة  واقع  على  التعرف  إىل   الدراسة  ، هدفت" اجلبيل  مبدينة

  الوصفي   املنهج  الباحث   واستخدم   البحرية،  مشاة  يف  اإلدارية  االتصاالت  أداء  حتسني  يف  اإللكرتونية  اإلدارة  اسهام   ومدى  كذلك، 
  اسرتجاع   مت   حيث   البياانت   جلمع  االستبانة   على   الباحث   واعتمد  صف،   وضباط   ضباط (  179)  من  الدراسة   عينة   وتكونت   التحليلي، 

  تتواصل   ابحلبيل  البحرية   مشاة  أن  على  أكدوا  العينة  أفراد  أن  الدراسة  إليها  توصلت  اليت  النتائج  أهم  ومن  للتحليل،   صاحلة  استبانة(  141)
  يف   اإللكرتونية   التطبيقات   إسهام   على   جداً   كبرية   بدرجة  موافقتهم  الدراسة   أفراد   وبني   إلكرتونية،   موقع   عرب   األخرى   البحرية   اإلدارات   مع

  يف   القرارات   اختاذ   يف  االداري  االتصال  عملية   توظيف   على   بشدة  موافقتهم   الدراسة  أفراد   أشار   كما  اجلغرايف،  البعد  عامل   على   التغلب
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  االلكرتونية   التطبيقات  استخدام  على  ابجلبيل  البحرية   مشاة  يف  العاملني   بتدريب  ابالهتمام  الدراسة  وأوصت  ابجلبيل،  البحرية  مشاة
  العاملني   كن ليتم  االنرتنت   شبكة   على   البحرية   ملشاة  الكرتوين   موقع   إبنشاء   واالهتمام   العملي،   وقدراهتم  مهاراهتم  لرفع   اإلدارية   واالتصاالت 

 . وداخله العمل  خارج بينهم االتصال من
  القدس   جامعة  يف   العاملني   نظر  وجهة   من  اإلداري   االتصال   تفعيل   يف   اإللكرتونية   اإلدارة  دور"  عنوان  حتت (  2013)  أشتيوي   دراسة 

  اإللكرتونية   اإلدارة  دور   عن  الكشف  إىل(  اإلنسانية   العلوم   سلسلة)   األقصى   جامعة   جملة   يف   املنشورة  الدراسة  ، هدفت" غزة  فرع   - املفتوحة
  واستخدم   اجلامعة،  يف  اإللكرتونية  اإلدارة  تطبيق  معوقات  على  والتعرف  القدس،   جبامعة  العاملني  نظر  وجهة  من   اإلداري  االتصال  تفعيل  يف

  عددهم   وبلغ   القدس   جبامعة   العاملني  جمموع   من %(  64.36)  بنسبة   بسيطة   عشوائية   عينة   على   الدراسة   وطبقت   الوصفي،   املنهج   الباحث 
  اإلداري،   االتصال   عملية   يف   اإللكرتونية  اإلدارة  دور )  حمورين   من  تكونت   اليت   البياانت   جلمع  االستبانة   الباحث   واستخدم   فرداً، (  56)

  اإللكرتونية   اإلدارة  أن  العينة   أفراد  من %(  86.43)  أشار  الدراسة   إليها   توصلت   اليت  النتائج  أهم  ومن   ،( اإللكرتونية   اإلدارة  تطبيق   ومعوقات
  العينة   أفراد   من%(  86.07)  أن   كما  وسرعة،  بدقة  املستندات  بنقل  اجلغرايف  البعد  عامل  على  التغلب  حيث  من   اإلداري  االتصال  تفعل
  تعمل   اإللكرتونية  اإلدارة  أن  العينة  أفردا  من%(  76.43)  أشار  بينما  التقليدي،  االتصال  تكاليف  من  تقلل  اإللكرتونية  اإلدارة  أن  أكدوا
  بنسبة   العمل  وخارج  داخل  مشاكلهم  وحل  العاملني  مع  التواصل   على   تساعد  أهنا   كما  العاملني،  بني  الرمسي  غري   االتصال  تفعيل  على

  الرمسية   لالتصاالت   مهماً   رافداً   اعتبارها  على  العاملني  بني  الرمسية  غري  االتصاالت  تفعيل  على   ابلرتكيز   الدراسة   وأوصت   ،%( 74.64)
 . املؤسسة  يف

 اثنيًا: الدراسات األجنبية: 
وآخرون   يل  "   (Lee, et al, 2017)دراسة  عنوان   High-Performance Work Systems And Firm حتت 

Performance: Moderating Effects Of Organizational Communication e  ،"  املنشورة يف جملة  هدفت الدراسة
ظيمي،  أحباث األعمال التطبيقية إىل التعرف على العالقة بني تطبيق أنظمة العمل عالية األداء واألداء التنظيمي واألثر الوسيط لالتصال التن

البياانت، واستخدموا منوذج املعادلة  التحليلي واعتمدوا على االستبانة كأداة جلمع  الباحثون املنهج الوصفي  لتفسري    واستخدم  البنائية 
العالقات، وأظهرت نتائج الدراسة أبنه يوجد ُتثري إجيايب طردي ألنظمة العمل العالية األداء على األداء التنظيمي ويكون أكثر وضوحاً  

 عند االتصاالت الرأسية واألفقية بشكل مرتفع نسبياً مما يؤكد األثر الوسيط لالتصال التنظيمي على األداء التنظيمي. 
 Investigating the Effect of"  عنوان  حتت(  Ebrahimi; Chamanzamin, 2014)  وشامانزامني  إبراهيمي  دراسة

Organizational Communications on the Performance of Managers in Government Agencies of 

Astara" العوامل   على   والتعرف  أستارا،   يف   احلكومية   الوكاالت   يف   واألداء   املديرين  على   التنظيمي   االتصال   أثر   تقييم  إىل   الدراسة   ، هدفت  
  من  الدراسة  عينة تكونت  حيث  املعلومات،  جلمع االستبانة  الباحثان واستخدم  املديرين،  أداء  على وأثرها التنظيمية  االتصاالت يف  املؤثرة

  أن  العينة أفراد  من%(  95) أشار حيث املعلومات وتوفر التنظيمي األداء بني طردية عالقة وجود الدراسة نتائج  وأظهرت  مديراً،( 48)
  التنظيمي   األداء   على  تؤثر  دقيقة  معلومات  تقدمي   وأن  احلكومية،  ابلوكاالت  املديرين  أداء  على  فعالة  تكون  أن   ميكن   املناسبة   املعلومات  توفر

 . للمديرين  التنظيمي األداء على تؤثر   املعلومات توفر   أن كما  للمديرين،
 Appraising the Impact of Organizational Communication on" عنوان  حتت ( Abugre, 2011)  أبوجري دراسة 

Worker Satisfaction in Organizational Workplace"ضاالر   على  وُتثريه  التنظيمي  االتصال  تقييم إىل الدراسة  ، هدفت  
(  90)  من   الدراسة   عينة   وتكونت   االستبانة،   على   واعتمد   الوصفي،   املنهج   الباحث   واستخدم   غاان،   يف   املدروسة   املنظمات   يف   الوظيفي 
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  العاملني   رضا  على  التنظيمي  لالتصال  قوايً   ُتثرياً   وجود   إىل   أشاروا  املستجيبني  إمجايل  من %(  96.1)  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  موظفاً، 
  حيث  من  للموظفني   العمل سلوك على كبرياً   ُتثرياً  له   القيادي االتصال أن الدراسة عينة  من%(  92.6) أكد  كما  املدروسة، ابلشركات

  االنتاجية،   زايدة   على   املوظفني   حتفز   اجليدة   التنظيمية   االتصاالت   أبن%(  96)  بنسبة   أيضاً   وأشارت   املدروسة،   الشركات   يف   الوظيفي   األداء
  بنسبة   استخداماً   األكثر   هو (  املباشر)  لوجه   وجهاً   املوظفني   بني   االتصال  أن   الدراسة   نتائج   أشارت   االتصال   استخدام   آلية   انجية   ومن 

  جيب   أنه   الدراسة   واقرتحت %(.  9.9)  بنسبة   الرمسية   اجللسات  ُتيت  مث%(  12)  بنسبة  والرسائل   املذكرات  استخدام  يليه %(  65.4)
 .    أهدافها حتقيق  على يساعد  ألنه اهتماماً  أكثر العمل  بيئة  داخل  االتصال تويل أن   الشركات على

إلداري  االتصال اأن الدراسات السابقة تناولت اإلدارة اإللكرتونية ابعتبارها متغرياً مستقالً و   نيوبناًء على ما تقدم يتضح لدى الباحث
أمهية تطبيق    أن مجيع الدراسات توصلت إىل  نيابعتباره متغرياً اتبعاً، وهذا يتفق مع ما ذهبت إليه الدراسة احلالية حيث الحظ الباحث

 . ت ، واإلسهام يف سرعة وسهولة الوصول إىل املعلومااالتصال اإلداري  اإلدارة اإللكرتونية ومدى إسهامها يف تطوير
استخدم الباحثني املنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن أسئلة الدراسة، حيث يعد املنهج الوصفي األسلوب   منهجية الدراسة: 

 لعلوم االجتماعية. املناسب للدراسات املتعلقة اب
 جمتمع وعينة الدراسة: 

والبالغ  ة مشال الباطنة تّكون جمتمع الدراسة من مديري ومديرات املدارس ومساعديهم مبدارس التعليم احلكومي يف سلطنة ُعمان مبحافظ 
الرتبوي بوزارة الرتبية  م(، وفق مؤشرات قسم اإلحصاء  2019/2020( مدير مدرسة ومساعد مدير للعام الدراسي )359عددهم )

( فرداً مت توزيع االستبانة  169لتحديد حجم العينة على جدول مورجن حيث تكونت عينة الدراسة من )   نيوالتعليم. واعتمد الباحث
 %( مت استخدامها للتحليل.  79.3(استبانة بنسبة )134عليهم ومت اسرتجاع )

 أداة الدراسة: 
سات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية، ولعدم وجود مقياس جاهز ميكن استخدامه  لألدبيات والدرا  نيبعد مراجعة الباحث

متطلبات اإلدارة اإللكرتونية واالتصال    تإىل االعتماد على جمموعة من املقاييس تناول  ني مباشرة يف الدراسة احلالية؛ فقد عمد الباحث
 أهنا سوف جتيب عليها.  نيمع األسئلة والفرضيات املطروحة، واليت يعتقد الباحث، ومت إجراء عليها بعض التعديالت مبا يتناسب اإلداري

: تكون من مجع البياانت الدميوغرافية )البياانت الشخصية( جملتمع الدراسة، واليت تضمنت املتغريات الشخصية والوظيفية  اجلزء األول 
 املؤهل التعليمي، وعدد سنوات اخلربة يف جمال اإلدارة(. ( على النحو اآليت: )املسمى الوظيفي، واجلنس،  4لألفراد وعددها )

فر متطلبات اإلدارة اإللكرتونية يف املدراس حمل الدراسة، وتضمن هذا اجلزء أبعاد اإلدارة اإللكرتونية  ايقيس هذا اجلزء مدى تو اجلزء الثاين:  
( عبارة موزعة  23األربعة: املتطلبات املادية، واملتطلبات املالية، واملتطلبات الفنية والبشرية، والقوانني والتشريعات، وتكون املقياس من )

(، وعدد  5(، وعدد عبارات بُعد املتطلبات املالية )6الذكر، حيث كان عدد عبارات بُعد املتطلبات املادية )على األبعاد األربعة اآلنفة  
 (.  6(، وعدد عبارات بُعد القوانني والتشريعات )6عبارات بُعد املتطلبات الفنية والبشرية )

هذا اجلزء أبعاد االتصال اإلداري وهي: )االنفعال،  من  وتضيقيس هذا اجلزء االتصال اإلداري يف املدراس حمل الدراسة    اجلزء الثالث:
من ) املقياس  والرقابة(، وتكون  بُعد  25والدافعية، واملعلومة،  عبارات  فكان عدد  الذكر،  السابقة  األربعة  األبعاد  عبارة موزعة على   )

(. وذلك وفق ما هو  6عبارات بعد الرقابة ) ( ، وعدد 7( ، وعدد عبارات بُعد املعلومة )6(، وعدد عبارات بُعد الدافعية )6االنفعال )
 (.  3مبني يف اجلدول )
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 ( توزيع فقرات أداة الدراسة  3جدول)
 تسلسل عبارات الُبعد  األبعاد  املتغري

 اإلدارة اإللكرتونية 

 6 - 1 املتطلبات املادية 
 11 - 7 املتطلبات املالية 

 17 -12 املتطلبات الفنية والبشرية 
 23 - 18 القوانني والتشريعات 

 االتصال اإلداري

 29-24 االنفعال
 35-30 الدافعية 
 42-36 املعلومة 
 48-43 الرقابة 

( وفق ما هو  5  -1ولتحديد طريقة استجابة أفراد الدراسة، استخدم الباحثون مقياس ليكرت اخلماسي املتدرج، واليت ترتاوح درجاته بني )
 (: 4مبني اجلدول )

 ( مقياس ليكرت اخلماسي4جدول)
 غري موافق بشدة   غري موافق حمايد موافق موافق بشدة 

5 4 3 2 1 
 اختبار صدق وثبات أداة الدراسة: 

( يف جماالت تكنولوجيا  7احملكمني والبالغ عددهم )مت التأكد من صدق الدراسة من خالل إجراء الصدق الظاهري بعرضها على هيئة من  
املعلومات، وتقنيات التعليم، واإلدارة الرتبوية يف كل من جامعة السلطان قابوس، وجامعة صحار، ووزارة الرتبية والتعليم. وذلك هبدف  

حمتوى االستبانة من حيث مالءمة العبارات املستخدمة ومدى صالحيتها لقياس أبعاد الدراسة، والتأكد من مشولية    التأكد من صدق
  فقرات االستبانة وتغطيتها جلميع حماور الدراسة وأسئلتها وفرضياهتا، والتأكد من سالمة صياغة فقرات االستبانة ووضوحها وعدم تكرارها. 

ا اليت  املالحظات  على  )وبناًء  من  واملكونة  النهائية  بصورهتا  االستبانة حىت خرجت  بتعديل  الباحثون  قام  احملكمون  عليها  (  48تفق 
وبني التحليل اإلحصائي أن نتيجة  كما أجرى الباحثني بعض االختبارات للتأكد من صدق االستبانة ومنها اختبار ألفا كرونباخ، عبارة.

للمح ابلنسبة  جيده  الدراسة كانت  ألداة  معامل  الثبات  حيث كان  لالستبانة،  الرئيسية  اإللكرتونية ألفا كرونباخ  اور  اإلدارة    حملور 
( كما هو مبني يف اجلدول  0.872(، بينما ألداة الدراسة ككل )0.843اإلداري )  االتصال(، ومعامل ألفا كرونباخ حملور  0.875)
 ( أدانه. 5)

 للمحاور واألداة ككل ( معامالت الثبات ألفا كرونباخ  5جدول )
 Cronbach's Alpha ألفا كرونباخ  الفقرات  اجملاالت 

 0.875 23-1 حمور اإلدارة اإللكرتونية
 0.843 48-24 حمور كفاءة األداء اإلداري

 0.872 48-1 الدرجة الكلية
 
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)475-498 Vo: 6, No:3, 2020 

 

488 
 

  الدراسة: األساليب اإلحصائية املستخدمة يف 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية الستجاابت أفراد عينة الدراسة، وللتحقق من ثبات االستبانة    ني استخدم الباحث
( للتعرف على مدى وجود فروق  one way anovaمت استخدام طريقة كرونباخ ألفا، كما مت استخدام اسلوب حتليل التباين األحادي )

العلمي  اتات داللة إحصائية تعزى ملتغري ذ ( للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة  t test، واختبا )عدد سنوات اخلربة واملؤهل 
 .  إحصائية تعزى ملتغري اجلنس
 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

يشمل هذا اجلزء عرض ومناقشة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وذلك ابستخدام مقياس ليكرت اخلماسي للحكم على فقرات الدراسة  
 - (:6كما يوضحه اجلدول رقم)

 ( النسب املئوية املعتمدة لتفسري النتائج حبسب مقياس ليكرت اخلماسي6جدول)
 التوافردرجة  املتوسط املرجح  النسبة املئوية % 

 عالية جداً  5إىل  4.20من  %100% إىل 84من 

 عالية 4.19إىل  3.4من  % 83.9% إىل 68من 

 متوسطة 3.39إىل  2.60من  % 67.9% إىل 52من 

 قليلة  2.59إىل  1.8من  % 51.9% إىل 36من 

 قليلة جداُ  1.79إىل  1من  %36أقل من 

 ومناقشتها وذلك على النحو اآليت: وفيما يلي عرضاً لنتائج الدراسة 
مشال   ة أواًل: النتائج املتعلقة ابلسؤال األول ومناقشتها: ما مستوى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس احلكومية مبحافظ

 ؟ اهليئة اإلداريةيف سلطنة ُعمان من وجهة نظر  الباطنة 
كرتونية  ولإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية ودرجة التوافر ملتطلبات اإلدارة اإلل

 ( أدانه: 7والرتتيب لكل جمال من جماالت احملور كما هو مبني يف اجلدول)
 ة والرتتيب جملاالت تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والدرج7جدول )

 الرتتيب  درجة املستوى األمهية النسبية  االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  اجملال 
 1 متوسطة %66.2 0.7451 3.31 املتطلبات املادية 

 4 متوسطة %52.2 0.7836 2.61 املتطلبات املالية 
 2 متوسطة %65.6 0.6042 3.28 املتطلبات البشرية والفنية 

 3 متوسطة %62 0.7999 3.10 القوانني والتشريعات 

 متوسطة %61.6 0.5579 3.08 مجيع اجملاالت 

 ( ما يلي: 7ويتضح من اجلدول )
احلكومية  بلغت تقديرات أفراد الدراسة على مستوى احملور بشكل كلي حول درجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس  

 %( من إجاابت أفراد الدراسة وهي متثل بصفة عامة )درجة متوسطة(. 61.6يف سلطنة ُعمان نسبة ) ة مشال الباطنة يف حمافظ
(، وهذا مؤشر جيد يدل على  متوسطة %( وهي )درجة  66.1احتل اجملال األول واملتعلق ابملتطلبات املادية املرتبة األوىل أبمهية نسبية ) -1

لة عن قطاع التعليم بسلطنة  ئو املتطلبات املادية من أكثر املتطلبات توافراً، مما يشري أبن هناك توجهات جادة من قبل اجلهات املسأن توافر 
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رتنت  ُعمان حنو تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس احلكومية ابلسلطنة وتوفري املتطلبات املادية األساسية لذلك من حواسيب وشبكات االن
 بيقات اخلاصة ابإلدارة اإللكرتونية كالبوابة التعليمية . والتط

%(، وهي )درجة متوسطة(. ويعزي الباحثني  65.6احتل اجملال الثالث واملتعلق ابملتطلبات البشرية والفنية املرتبة الثانية أبمهية نسبية ) -2
من خالل استحداث وزارة الرتبية والتعليم مسميات جديدة    ذلك إىل وجود مربجمني وفنيني مؤهلني للتعامل مع تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية، 

يف املدارس العمانية كأخصائي قواعد بياانت وفين حاسب آيل، وكذلك اخضاع مجيع العاملني يف القطاع الرتبوي لدورة خاصة ابلتعامل  
 مع احلاسب اآليل. 

%( وهي )درجة متوسطة(، ويعزي الباحثني ذلك إىل  62مهية نسبية )احتل اجملال الرابع واملتعلق ابلقوانني والتشريعات املرتبة الثالثة أب -3
( عام  يف  اإللكرتونية  املعامالت  قانون  ضمنها  من  صدرت  وتشريعات  قوانني  رقم  2008وجود  السلطاين  ابملرسوم  صدر  والذي   )

تناول التعدي على سالمة وسرية  ( والذي  12/2011( وقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات وفق املرسوم السلطاين رقم )69/2008)
، وجرائم  وتوافر البياانت واملعلومات اإللكرتونية والنظم املعلوماتية، وإساءة استخدام وسائل تقنية املعلومات، والتزوير واالحتيال املعلومايت

كزايً ابستخدام سريفرات خاصة يف بديوان عام  احملتوى، والتعدي على البطاقات املالية، كما أن وزارة الرتبية والتعليم قامت حبماية بياانهتا مر 
 وزارة الرتبية والتعليم.   

وهي    ( متوسطة%( وهي )درجة  52.2احتل اجملال الثاين واملتعلق ابملتطلبات املالية املرتبة الرابعة واألخرية يف الرتتيب أبمهية نسبية )  -4
نتيجة إىل ضعف االعتماد املالية املخصصة للمدارس جلوانب تطبيق اإلدارة  . ويعزي الباحثني هذه الاألقل توافراً من بني املتطلبات األربعة 

 اإللكرتونية، وأيضاً للوضع االقتصادي الذي مير به العامل والسلطنة بشكل خاص. 
يف سلطنة    نة ة مشال الباط حافظمب املدارس احلكومية    عالقة االتصال اإلداري يف ما  اثنياً: النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين ومناقشتها:   .4

 ؟   اهليئة اإلداريةمن وجهة نظر  ابإلدارة اإللكرتونية ُعمان 
  التصال لإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املستوى والرتتيب لكل جمال من جماالت ا

 ( أدانه: 8اإلداري وكذلك احملور بشكل عام كما هو مبني يف اجلدول)
 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والدرجة والرتتيب جملاالت األداء اإلداري 8جدول )

 الرتتيب  درجة املستوى األمهية النسبية  االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  اجملال 
 2 عالية %80 0.5537 4.00 االنفعال
 1 عالية %80.8 0.5831 4.04 الدافعية 

 3 عالية %74.4 0.5615 3.72 املعلومة 

 4 عالية %72.4 0.6529 3.62 الرقابة 
 عالية %76.8 0.4636 3.84 مجيع اجملاالت 

 ( ما يلي: 8ويتضح من اجلدول )
يف سلطنة ُعمان من وجهة    ة مشال الباطنةاإلداري بشكل عام يف املدارس احلكومية يف حمافظ االتصال  بلغت تقديرات أفراد الدراسة حملور  

املرتبة األوىل  دافعية  %( من إجاابت أفراد الدراسة وهي متثل بصفة عامة )درجة عالية(، واحتل جمال ال76.8نسبة )  اهليئة اإلداريةنظر  
%( بدرجة عالية، وبصفة  72.4بنسبة )  الرابعة واألخرية الرقابة %( بدرجة عالية، وكان يف املرتبة  80.8بنسبة )  االتصالالت  بني جما
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عالقة    أن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية هلاعلى  بدرجة عالية مما يشري إىل موافقة أفراد عينة الدراسة    االتصالعامة جاءت مجيع جماالت  
 . ابالتصال اإلداري

والختبار صحة الفرضية اخلاصة ابلسؤال واليت تشري إىل وجد عالقة ُتثري لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية على االتصال اإلداري يف املدارس  
 ( اآليت: 9اجلدول )مت استخدام اختبار االحندار اخلطي البسيط كما هو مبني يف احلكومية بسلطنة ُعمان من وجهة نظر اهليئة اإلدارية. 

 ( نتيجة حتليل االحندار اخلطي البسيط لتحديد العالقة بني اإلدارة اإللكرتونية واالتصال اإلداري 9جدول)
R R2 Adjusted R2  قيمةF   مستوى الداللةF 

0.203 0.014 0.034 5.670 0.019 

 B  اخلطأ املعياري Beta  قيمةT  مستوى الداللةT 

 0.019 2.381 0.203 0.071 0.169 اإللكرتونية اإلدارة 

الختبار الفرضية مت استخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط للتعرف على عالقة ُتثري تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على االتصال اإلداري  
( أن القدرة التفسريية والتنبؤية لتأثري تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على االتصال اإلداري  9(. ويتضح من اجلدول )0.05عند مستوى الدلة )

(،  0.203حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )  .Adjusted R2( اعتماداً على قيمة  0.034دارس احلكومية بسلطنة ُعمان هي )يف امل
( من االتصال  0.014وهي توضح االرتباط بني املتغريين، كما تشري قيمة التحديد أن ُتثري تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ميثل ما نسبته )

(، وهو أقل من مستوى الداللة  0.019( مبستوى داللة )2.381البالغة )   Tقبولة إحصائياً ابالعتماد على  اإلداري، وميكن اعتبارها م
(، مما يشري إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق اإلدارة اإللكرتونية واالتصال اإلداري. وهذا ما يؤدي بنا  0.05املعتمد )

(، وهي أقل من مستوى الداللة املعتمدة  0.019( مبستوى داللة )5.670واليت بلغت )  Fقيمة  إىل قبول الفرضية املوجبة. كما يتبني أن  
 (، مما يؤكد وجود عالقة بني تطبيق اإلدارة اإللكرتونية واالتصال اإلداري.   0.05)
 :  االنفعالالنتائج املتعلقة ابجملال األول  -1

  جمال اإلدارة اإللكرتونية يف    عالقةللعبارات اليت تصف    واألمهية النسبية عيارية ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات امل10يبني لنا اجلدول )
   : كما يلية مشال الباطنة  اإلداري املدرسي يف املدارس احلكومية مبحافظاالتصال يف   االنفعال

  االنفعال لكل فقرات جمال    األمهية النسبية ودرجة املستوى( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية و 10جدول )
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 6 عالية %69.4 1.150 3.74 تساهم االتصاالت اإلدارية اإللكرتونية على جعل القرارات اإلدارية أكثر قبوالً من قبل العاملني. 24
 3 عالية %81.8 0.977 4.09 تساهم االتصاالت اإلدارية  اإللكرتونية على تقبل العاملني ابملدرسة ملهام العمل.  25
 1 عالية جداً  %84.2 0.926 4.21 حتقق االتصاالت اإللكرتوين سرعة تفاعل اجملتمع احمللي مع إدارة املدرسة.   26
 4 عالية %80.6 1.090 4.03 للموظفني التعبري عن آراءهم وأفكارهم. يسمح االتصال اإلداري اإللكرتونية   27
 5 عالية %75 1.029 3.75 يساهم االتصال اإلداري اإللكرتوين على تشجيع طرح اآلراء البناءة يف جمال العمل.  28
 2 عالية %83 1.015 4.15 يعزز االتصال اإلداري اإللكرتونية  الرتابط بني املوظفني. 29

 عالية %80 0.5537 4.00 اإلمجايل

يف املدارس احلكومية    االنفعالاإلدارة اإللكرتونية يف جمال    عالقة تطبيق ( أن املتوسط احلسايب العام لإلجاابت حول  10ينني من اجلدول )
%( األمر الذي يشري بوضوح إىل اجتاه أفرد العينة حنو املوافقة  80( بنسبة أمهية ) 4.00بسلطنة ُعمان قد بلغ )  مشال الباطنة  ةمبحافظ 
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أن   مهم يف عملية  تطبيق  على  دور  هلا  اإللكرتونية  االتصاالت  اإلدارة  أن  ذلك  الباحثني  االنفعال ويعزي  اإلداري يف جمال  االتصال 
(  10يتضح من اجلدول ). و اعل والقبول ملضمون الرسالة اإللكرتونية تؤدي إىل التأثري على مشاعر املوجه هلم االتصال مما خيق نوع من التف

  االتصاالت   ( واليت تشري إىل )تساهم26السابق أن أعلى العبارة يف هذا اجملال حسب النسبة املئوية إلجاابت أفراد العينة هي العبارة )
جداً،    بدرجة عالية %(  84.2ونسبة أمهية )(  4.21مبتوسط حسايب )العمل(    ملهام   ابملدرسة  العاملني   تقبل   على   اإللكرتونية    اإلدارية 

 فيها  ويعزي الباحثني ذلك إىل توافر وسائل التواصل اإللكرتونية وتنوعها يف البيئة املدرسية مما تسهل التواصل بني إدارة املدرسة والعاملني 
رتوين لتبادل املراسالت اخلاصة ابلعمل  مبا خيدم إجناز األعمال حيث وفرت الوزارة بريد إلكرتوين لكل موظف وأيضاً نظام مراسالت إلك

( السابق أن أقل عبارة يف هذا اجملال حسب النسبة املئوية إلجاابت أفراد العينة العبارة  10كما يتضح من اجلدول ).  وآلية تتبع االجناز 
(  3.74مبتوسط حسايب )  لعاملني(ا   قبل  من  قبوالً   أكثر  اإلدارية  القرارات  جعل  على  اإللكرتونية  اإلدارية   االتصاالت  ( وهي )تساهم24)

 ويعزي الباحثني ذلك إىل نوعية القرارات ومدى تلبيتها لألهداف الفردية للعاملني.  بدرجة عالية، %(  69.4ونسبة أمهية )
 :  الدافعيةالنتائج املتعلقة برتتيب فقرات اجملال الثاين  -2

  جمال اإلدارة اإللكرتونية يف    عالقةللعبارات اليت تصف    واألمهية النسبية ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 11يبني لنا اجلدول )
   :كما يلي ة مشال الباطنة  اإلداري املدرسي يف املدارس احلكومية مبحافظ االتصال يف  الدافعية

  الدافعيةلكل فقرات جمال    ية النسبية ودرجة املستوىاألمه( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية و 11جدول )
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 3 عالية %81.4 0.828 4.07 تساهم االتصاالت اإللكرتونية بني العاملني يف املدرسة على تشجيع التعاون والتكامل يف جمال العمل. 30
 1 عالية جداً  %84 0.802 4.20 يعمل االتصال اإللكرتوين يف املدرسة على خلق بيئة تنافسية يف العمل.  31
 3 عالية %81.4 0.903 4.07 يساهم االتصال اإللكرتوين يف تعزيز روح التعاون بني املوظفني من خالل تبادل اخلربات املتعلقة ابلعمل. 32
 5 عالية %76 0.932 3.80 بني إدارات املدارس من خالل تبادل املعلومات.  إىل رفع روح التعاون االتصال اإللكرتوين  اهميس 33
 2 عالية %81.6 0.832 4.08 يساهم االتصال  اإللكرتوين إىل عدالة توزيع املعلومات بني املعلمني دون متييز.  34
 4 عالية %80.8 0.879 4.04 اإلبداع بني املعلمني وزايدة انتاجيتهم يف العمل. حتفز االتصاالت اإلدارية روح  35

 عالية %80.8 0.5831 4.04 اإلمجايل

يف املدارس احلكومية    الدافعيةاإلدارة اإللكرتونية يف جمال    عالقة تطبيق( أن املتوسط احلسايب العام لإلجاابت  11ينني من اجلدول )
%( األمر الذي يشري بوضوح إىل اجتاه أفرد العينة حنو املوافقة  80.8( بنسبة أمهية )4.04بسلطنة ُعمان قد بلغ )ة مشال الباطنة  مبحافظ 
ينة الدراسة على  وعلى الرغم من وموافقة أفراد ع   . دافعية ال  واالتصال التنظيمي يف جمال اإلدارة اإللكرتونية    هناك عالقة بني تطبيق على  
( يف أعلى  31)  عبارة ال ؛ حيث جاءت  دافعية، إال أنه يالحظ وجود اختالف فيما بينهم من حيث درجة املوافقة على عبارات الذلك 

  ( بدرجة عالية 4.20مبتوسط حسايب )و (  العمل   يف   تنافسية   بيئة   خلق   على  املدرسة   يف   اإللكرتوين   االتصال  يعمل)  مستوى موافقة وهي
زي الباحثني ذلك أن االتصال اإللكرتوين املعمول به يف وزارة الرتبية والتعليم جيعل العمل أكثر شفافية حيث يتم االطالع على  ويع.  جداً 

 التوجيهات املوجه للموظف من أكثر من مستوى إداري يف املديرايت التعليمية والوزارة مما يساهم يف رفع روح التنافس بني املوظفني. كما
  ( وهي )يساهم33( السابق أن أقل عبارة يف هذا اجملال حسب النسبة املئوية إلجاابت أفراد العينة العبارة )11ول )يتضح من اجلد

%(  76ونسبة أمهية )(  3.80مبتوسط حسايب )   املعلومات(   تبادل  خالل   من   املدارس  إدارات   بني   التعاون   روح   رفع   إىل   اإللكرتوين   االتصال 
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ة، ويعزي الباحثني هذه النتيجة إىل قلة وجود برانمج وأنشطة مشرتكة بني املدارس يتم من خالهلا تفعيل قنوات التواصل بني  بدرجة عالي 
 إدارات املدارس ابلشكل الذي يساهم يف رفع روح التعاون بينها.  

 : املعلومةالنتائج املتعلقة برتتيب فقرات اجملال الثالث   -3
جمال  اإلدارة اإللكرتونية يف    عالقةللعبارات اليت تصف    واألمهية النسبية طات احلسابية واالحنرافات املعيارية ( املتوس12يبني لنا اجلدول )

   :كما يلي ة مشال الباطنة  اإلداري املدرسي يف املدارس احلكومية مبحافظ االتصال  يف  املعلومة
  املعلومة لكل فقرات جمال    األمهية النسبية ودرجة املستوى( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية و 12جدول )
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 1 عالية %80.6 0.884 4.03 تساهم وسائل االتصال اإللكرتونية يف توفري املعلومات اليت تبسط اجراءات العمل.  36
 2 عالية %75.6 0.921 3.78 تساهم وسائل االتصال اإللكرتونية بتوفري املعلومات املطلوبة الختاذ القرارات.   37
 3 عالية %73.8 1.105 3.69 تتسم املعلومات الناجتة عن االتصاالت اإللكرتونية داخل املدرسة  بني العاملني ابلدقة.  38
 2 عالية %75.6 0.976 3.78 االتصاالت اإللكرتونية داخل املدرسة ابلشمولية. تتسم املعلومات الناجتة عن  39
 4 عالية %73.2 1.069 3.66 تتسم املعلومات الناجتة عن االتصاالت اإللكرتونية داخل املدرسة ابلوضوح.  40
 6 عالية %70.4 1.067 3.52 . اإلداريةتساهم االتصاالت اإلدارية يف الوزارة يف توفري معلومات تسهل تطبيق القرارات   41
 5 عالية %70.6 1.060 3.53 تساهم االتصاالت اإلدارية يف املدرسة إىل توفري معلومات جتعل القرارات اإلدارية أكثر جناحاً.  42

 عالية %74.4 0.5615 3.72 اإلمجايل

يف املدارس احلكومية    املعلومة اإلدارة اإللكرتونية يف جمال    عالقة تطبيق( أن املتوسط احلسايب العام لإلجاابت حول  12ينني من اجلدول )
%( األمر الذي يشري بوضوح إىل اجتاه أفرد العينة حنو املوافقة  74.4( بنسبة أمهية )3.72بسلطنة ُعمان قد بلغ )  مشال الباطنة   ةمبحافظ 

االتصال اإلداري يف جمال توفر املعلومة ويعزي الباحثني ذلك أن االتصاالت  إللكرتونية هلا دور مهم يف عملية  اإلدارة اتطبيق  على أن  
خرية  اإللكرتونية املعتمدة يف املدارس احلكومية ابلسلطنة تتيح نقل املعلومات والبياانت املطلوبة يف العمل املدرسي حيث أن يف اآلونة األ

.  رتبية والتعليم عن النظام الورقي وااتحت تبادل املعلومات عن طريق األنظمة اإللكرتونية والتواصل من خالهلا مت االستغناء يف وزارة ال
( واليت تشري  36( السابق أن أعلى العبارة يف هذا اجملال حسب النسبة املئوية إلجاابت أفراد العينة هي العبارة )12يتضح من اجلدول )و 

)تساهم )العمل(    اجراءات  تبسط  اليت   املعلومات   توفري   يف   لكرتونيةاإل   االتصال  وسائل  إىل  حسايب  أمهية  (  4.03مبتوسط  ونسبة 
، ويعزي الباحثني ذلك إىل مسامهة اإلدارة اإللكرتونية من خالل االتصال اإلداري يف توفري قدر مناسب من  بدرجة عالية %(  80.6)

( السابق  12كما يتضح من اجلدول).  ظفني من إجناز أعماهلم بسهولة وسرعة املعلومات توضح مهام العمل مبا ميكن إدارة املدرسة واملو 
  توفري   يف   الوزارة  يف   اإلدارية   االتصاالت  ( وهي )تساهم41أن أقل عبارة يف هذا اجملال حسب النسبة املئوية إلجاابت أفراد العينة العبارة )

ويعزي الباحثني ذلك إىل  بدرجة عالية،  %(  70.4ونسبة أمهية )(  3.53مبتوسط حسايب )  اإلدارية(  القرارات  تطبيق  تسهل  معلومات 
ر  أنه ال يتم تزويد املدارس ابخللفيات اخلاصة بنص القرارات إي احليثيات اليت مت بناء عليها إصدار القرارات وإمنا يتم إرسال نص القرا

 نة ُعمان.  فقط وذلك تبعاً لألنظمة املقرة واملعمول هبا يف وزارة الرتبية والتعليم بسلط
 :  الرقابةالنتائج املتعلقة برتتيب فقرات اجملال الرابع  -4

  جمال اإلدارة اإللكرتونية يف    عالقةللعبارات اليت تصف    واألمهية النسبية ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 13يبني لنا اجلدول )
   :كما يلي ة مشال الباطنة  ظ اإلداري املدرسي يف املدارس احلكومية مبحافاالتصال يف   الرقابة
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  الرقابةلكل فقرات جمال  األمهية النسبية ودرجة املستوى  ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية و 13جدول )

ط   الفقرة  م
وس

املت
سايب

احل
ف   

حنرا
اال

ري 
ملعيا

ا
سبية  

ة الن
ألمهي

ا
وى  

ملست
جة ا

در
 

يب 
الرتت

 

 5 عالية %71 1.173 3.55 اإللكرتونية إىل زايدة كفاءة الرقابة يف اجناز املهام. تؤدي االتصاالت اإلدارية   43
 4 عالية %72 1.090 3.60 تساهم االتصاالت اإلدارية  اإللكرتونية على تصحيح االحنرافات.  44
 6 عالية %70.2 1.109 3.51 والبياانت اإلحصائية. تساعد االتصاالت اإلدارية اإللكرتونية على تسهل تزويد اإلدارة العليا ابلتقارير  45
 2 عالية %73.2 1.138 3.66 ترسخ االتصاالت اإلدارية  اإللكرتونية مبدأ املتابعة والرقابة الذاتية.  46

47 
اإللكرتونية التغذية العكسية للكشف عن نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف   توفر االتصاالت اإلدارية

 1 عالية %75 1.053 3.75 لعالجها. 

 3 عالية %73 1.178 3.65 تساهم االتصاالت اإلدارية  اإللكرتونية من إعالم أوليا األمور أبحوال أبنائهم السلوكية والدراسية.  48
 عالية %72.4 0.6529 3.62 اإلمجايل

يف املدارس احلكومية   الرقابة اإلدارة اإللكرتونية يف جمال    عالقة تطبيق ( أن املتوسط احلسايب العام لإلجاابت حول  13ينني من اجلدول )
%( األمر الذي يشري بوضوح إىل اجتاه أفرد العينة حنو املوافقة  72.4( بنسبة أمهية )3.62بسلطنة ُعمان قد بلغ )  مشال الباطنة   ةمبحافظ 

الباحثني ذلك أن االتصاالت اإللكرتونية  اإلدارة اإللكرتونية  ق  تطبي  وجود عالقة بني  على واالتصال اإلداري يف جمال الرقابة، ويعزي 
املعتمدة يف املدارس احلكومية ابلسلطنة تتميز ابلعديد من املميزات ومنها القدرة على متابعة مستوى إطالع املوظف على العمل املوكل  

كن إلدارة املدرسة من خالل النظام التعرف إذا كان املوظف قام بقراءة املطلوب منه أم ال وهذا  إليه فبمجرد إرسال العمل للموظف مي
( السابق أن أعلى العبارة يف هذا اجملال حسب النسبة املئوية إلجاابت أفراد العينة هي  13يتضح من اجلدول ). و يعزز من مستوى الرقابة

  الضعف   ونقاط   وتعزيزها  القوة  نقاط   عن   للكشف  العكسية  التغذية   اإللكرتونية  اإلدارية  تاالتصاال   ( واليت تشري إىل )توفر 47العبارة )
( السابق أن أقل عبارة يف هذا  13كما يتضح من اجلدول)بدرجة عالية.  %(  75ونسبة أمهية )(  3.75مبتوسط حسايب )لعالجها(  

  اإلدارة   تزويد  تسهل  على  اإللكرتونية  اإلدارية  االتصاالت  ساعد( وهي )ت45اجملال حسب النسبة املئوية إلجاابت أفراد العينة العبارة )
ويعزي الباحثني ذلك إىل التقنني  بدرجة عالية،  %(  70.2ونسبة أمهية )(  3.51مبتوسط حسايب )  اإلحصائية(  والبياانت   ابلتقارير   العليا

احملدد يف التواصل بني املستوايت اإلدارية فمدير املدرسة لديه صالحيات تواصل مع احملافظة التعليمية وليس لديه صالحية التواصل مع  
 املستوايت العليا يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة ُعمان وفق التنظيم اهلرمي هليكل الوزارة.  

بني متوسط  (  α=0.05نتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين ومناقشتها: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )اثلثاً: ال 
يف سلطنة ُعمان  ة مشال الباطنة  ابملدارس احلكومية مبحافظ  ابالتصال اإلداريتطبيق اإلدارة اإللكرتونية ول عالقة تقديرات عينة الدراسة  
 اخلربة، املؤهل العلمي(؟  تعزى ملتغريات )سنوات

 ولإلجابة عن هذا السؤال مت صياغة فرضيتني، ومت التحقق منها، وكانت النتائج على النحو التايل: 
حول  بني متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة  (  α=0.05(الفرضية األوىل: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )1)

لعدد سنوات اخلربة.  يف سلطنة ُعمان تعزى    مشال الباطنة   ةيف املدارس احلكومية مبحافظ   ابالتصال اإلداري تطبيق اإلدارة اإللكرتونية  عالقة  
( اآليت توضح  14ألحادي ونتائج اجلدول )ومن أجل فحص صحة الفرضية املتعلقة مبتغري سنوات اخلربة استخدم الباحثني حتليل التباين ا

 لك: 
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  عالقة االتصال اإلداري  ( لقياس الفروق يف آراء أفراد عينة الدراسة حول  One Way ANOVA( حتليل التباين األحادي )14جدول )
 إلدارة اإللكرتونية تعزى ملتغري سنوات اخلربةاب

 مستوى الداللة  F sigاختبار   املربعات متوسط  جمموع املربعات  مصدر التباين  اجملال 

 االنفعال 
 0.342 1.027 بني اجملموعات

 0.306 39.747 داخل اجملوعة  غري دالة  0.343 1.120
  40.774 اجملموع 

 الدافعية
 0.039 0.116 بني اجملموعات

 0.347 45.102 داخل اجملوعة  غري دالة  0.953 0.112
  45.218 اجملموع 

 املعلومة 
 0.454 1.363 بني اجملموعات

 0.312 40.576 داخل اجملوعة  غري دالة  0.230 1.455
  41.939 اجملموع 

 الرقابة 
 0.496 1.489 بني اجملموعات

 0.425 55.212 داخل اجملوعة  غري دالة  0.324 1.169
  56.701 اجملموع 

 اإلمجايل 
 0.161 0.482 بني اجملموعات

 0.216 28.100 داخل اجملوعة  غري دالة  0.528 0.743
  28.582 اجملموع 

 ( 2.70( تساوي )0.05( ومستوى داللة )3،133اجلدولية عند درجيت حرية )  Fقيمة  
( اجلدولية، كما تبني أن قيمة مستوى الداللة  Fأقل من قيمة )  جلميع اجملاالت( احملسوبة  F( السابق أن قيمة )14يتضح من اجلدول )

مستوى االتصال  ( وهذا يدل على عدم وجود فروقاً ذات داللة إحصائية يف إجابة أفراد العينة يف  0.05أكرب من قيمة )  للمجاالت
( وهي أقل من  0.743اوي )( احملسوبة جلميع اجملاالت جمتمعة تسFتعزى ملتغري سنوات اخلرب، كما يتبني أن القيمة املطلقة )  اإلداري
(  0.05( وهي أكرب من قيمة )0.528كما أن قيمة الداللة جلميع اجملاالت جمتمعة تساوي ).(2.70( اجلدولية واليت تساوي )Fقيمة )

  داري ابالتصال اإلتطبيق اإلدارة اإللكرتونية    عالقة مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجاابت أفراد العينة حول  
، ومبا أنه ال توجد داللة إحصائية للمحور بشكل  سنوات اخلربةلعدد  يف سلطنة ُعمان تعزى    ة مشال الباطنة ابملدارس احلكومية مبحافظ 

ويفسر الباحثني هذه النتيجة اليت تدل على أن متغري عدد سنوات اخلربة سواًء  لفرضية الصفرية.  ابل  بق علية نرفض الفرضية املوجبة ون  عام
قليلة أو كبرية ال تؤثر على العالقة بني تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ودورها يف االتصال اإلداري وذلك ألن مجيع اهليئة اإلدارية    كانت 

اإلدارية و  يتلقوا االتصاالت  ُعمان  الرتبية والتعليم  ابملدارس احلكومية بسلطنة  املعمول هبا يف وزارة  بنفس األساليب والوسائل  ينفذوها 
   بسلطنة ُعمان. 

حول  بني متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة ( α=0.05(الفرضية الثانية: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )2) 
يف سلطنة ُعمان تعزى ملتغري املؤهل العلمي.    مشال الباطنة   ة يف املدارس احلكومية مبحافظ   ابالتصال اإلداري تطبيق اإلدارة اإللكرتونية  عالقة  

( اآليت توضح  15ومن أجل فحص صحة الفرضية املتعلقة مبتغري املؤهل العلمي استخدم الباحثني حتليل التباين األحادي ونتائج اجلدول )
 لك: 

إلدارة  اب  عالقة االتصال اإلداري  ( لقياس الفروق يف آراء أفراد عينة الدراسة حول  One Way ANOVA( حتليل التباين األحادي )15)  جدول
 اإللكرتونية تعزى ملتغري املؤهل العلمي

 مستوى الداللة  F sigاختبار   متوسط املربعات  جمموع املربعات  مصدر التباين  اجملال 
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 االنفعال 
 0.959 3.837 اجملموعاتبني 

 0.286 36.938 داخل اجملوعة  دالة  0.012 3.350
  40.774 اجملموع 

 الدافعية
 0.494 1.978 بني اجملموعات

 0.335 43.240 داخل اجملوعة  غري دالة  0.213 1.475
  45.218 اجملموع 

 املعلومة 
 0.358 1.433 بني اجملموعات

 0.314 40.505 داخل اجملوعة  دالة غري  0.340 1.141
  41.939 اجملموع 

 الرقابة 
 0.208 0.831 بني اجملموعات

 0.433 55.869 داخل اجملوعة  غري دالة  0.751 0.480
  56.701 اجملموع 

 اإلمجايل 
 0.266 1.064 بني اجملموعات

 0.213 27.518 داخل اجملوعة  غري دالة  0.294 1.247
  28.582 اجملموع 

 ( 2.46( تساوي )0.05( ومستوى داللة )4،133اجلدولية عند درجيت حرية )  Fقيمة  

بني أن  يت( اجلدولية، كما  Fأقل من قيمة )  جملاالت )الدافعية، واملعلومة، والرقابة(( احملسوبة  F( السابق أن قيمة )15يتضح من اجلدول )
( وهذا يدل على عدم وجود فروقاً ذات داللة إحصائية يف إجابة أفراد العينة  0.05أكرب من قيمة )  لنفس اجملاالتقيمة مستوى الداللة  

( احملسوبة جلميع اجملاالت جمتمعة  F، كما يتبني أن القيمة املطلقة )املؤهل تعزى ملتغري    مستوى االتصال اإلداري للمجاالت الثالثةيف  
)تس قيمة )1.247اوي  أقل من  )F( وهي  واليت تساوي  اجلدولية  اجملاالت جمتمعة تساوي  .( 2.46(  الداللة جلميع  قيمة  أن  كما 

عالقة  ( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجاابت أفراد العينة حول  0.05( وهي أكرب من قيمة ) 0.294)
بينما  ،  املؤهل العلمييف سلطنة ُعمان تعزى    ة مشال الباطنةابملدارس احلكومية مبحافظ  إلداري يف االتصال اتطبيق اإلدارة اإللكرتونية  

( مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية  0.05( وهي أقل من قيمة )0.012نالحظ أن قيمة مستوى الداللة جملال االنفعال )
( وهي أكرب من  3.350(احملسوبة جملال الرقابة )F, وما يؤكد ذلك أن قيمة )تعزي ملتغري املؤهل العلمي لصاحل األعلى مؤهل )دكتوراه(  

ل  بق (، ولكن بشكل عام ال توجد داللة إحصائية للمحور وعلية نرفض الفرضية املوجبة ون2.46( اجلدولية واليت تساوي ) Fقيمة )
اإلدارة    عالقة تطبيق   اخالف مؤهالهتم حول ن حبسب  أبن أفراد عينة الدراسة ال خيتلفو هذه النتيجة  الفرضية الصفرية. وميكن تفسري  

ابالتصال اإلداري ويعزي الباحثني هذه النتيجة إىل أن أفردا العينة يستخدمون نفس أساليب االتصال اإلداري املعمول هبا يف  اإللكرتونية  
 وزارة الرتبية والتعليم ابملدارس احلكومية بسلطنة ُعمان.  

 التوصيات: 
يقرتح الباحثني حماولة رفع مستوى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس احلكومية كون هلا دور أساسي يف حتسني   -1

 االتصال اإلداري وزايدة من فعاليته.  
 اإللكرتونية.   ضرورة تشجيع إدارات املدارس على تفعيل االتصال اإلداري يف البيئة املدرسية من خالل توظيف تطبيقات اإلدارة -2
 رفع الدعم املايل للمدارس املخصص لتفعيل تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية يف البيئة املدرسية.  -3
 نشر الوعي بني أعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية يف املدرسة، وخلق ثقافة حول توظيف التقنيات يف االتصال اإلداري.  -4
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