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Abstract 

The aim of this study is to identify the degree of practicing educational skills of teachers and their 

relation to the level of motivation of teachers in the basic stage in the Kingdom of Jordan from their 

point of view. To achieve the objectives of the study, the researcher designed a questionnaire to 

measure the degree of availability of communication skills and the level of motivation among teachers. 

And a number of (350) questionnaires were randomly selected and retrieved (323) with 92.2% response 

rate. After checking, the researcher excluded (18) questionnaires that are not valid for the analysis. In 

other words, 305 questionnaires were used for analytical purposes. After the statistical analysis, the 

degree of availability of nonverbal communication skills among educational supervisors The teachers' 

point of view was great, while the other communication skills achieved an intermediate availability and 

were ranked in descending order "writing skill, reading skill, skill Speaking skills, "and the results 

showed a positive correlation between the teachers 'communication skills and teachers' motivation. 

Keywords: degree of availability, communication skills, educational supervisors, motivation. 

 الملخص 
هدفت هذه الدراسة التعرف على درجة ممارسة المشرفين التربويين لمهارات االتصال وعالقتها بمستوى دافعية معلمين المرحلة 

لقياس درجة توافر مهارات  األساسية في المملكة االردنية من وجهة نظرهم، ولتحقق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة
( استبانة 350معلم ومعلمة، وقد تم توزيع عدد ) (305االتصال ومستوى الدافعية لدى المعلمين وعلية فقد تحديد أفراد عينة الدراسة )

( 18( وبعد تدقيقها أستبعد الباحث )%92.2استبانة بنسبة استرجاع بلغت ) (323وتم اختيارهم بطريقة عشوائية تم استرجاع )
 أن درجةوبعد إجراء التحليل االحصائي تبين استبانة ألغراض التحليل، (305) حليل، أي أنه تم استخداماستبانات غير صالحة للت

توافر مهارة االتصال غير اللفظي لدى المشرفين التربويين من وجهة نظر المعلمين كانت كبيرة، بينما حصلت مهارات االتصال األخرى 
مهارة التحدث مهارة االستماع "، كما أظهرت النتائج وجود  مهارة القراءة، مهارة الكتابة، على درجة توافر متوسطة وهي مرتبة تنازليًا "

 عالقة طردية ودالة إحصائية بين ممارسة المشرفين التربويين لمهارات االتصال ومستوى الدافعية لدى المعلمين.
 دافعية. : درجة توافر، مهارات االتصال، المشرفين التربويين، الالكلمات المفتاحية

 المقدمة: -1
تعد عملية االتصال ظاهرة اجتماعية، اذ تعبر عن الحاجات االجتماعية والنفسية الهامة التي يصعب على الفرد والجماعة 

 االستغناء عنها، وتعد جانبًا مهما في الحياة فهي أداة فعالة من أدوات التغيير، والتطوير، والتفاعل بين األفراد والجماعات.
ل اإلنساني دورًا مهما في التطوير والتغيير، كلما اتسعت وازدادت الحاجة إلي المعلومات واألفكار والخبرات، يلعب االتصا

يصالها إلي األفراد والجماعات.  وبالتالي إلي قنوات اتصال فاعلة لنقلها وا 
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تنظيم، وتتداخل هذه العملية مع ( إلي أن عملية االتصال من العمليات الحيوية في أي 2004)الزعبي، وفي هذا الصدد يشير
العمليات اإلدارية األخرى كالتخطيط والتنظيم والرقابة والتوظيف، والتوجيه، كما تساعد علي ضبط السلوك التنظيمي لدى العاملين 

 لتحقق المنظمات أهدافها المنشودة. وتوجيههم،
عليمية المنشودة من خالل عملية االتصال الفعال، أن النظام التربوي يحقق االهداف التربوية والت (2005وأوضح )مصطفى، 

 وتنقلها لآلخرين. والتي توظف جميع االمكانيات والخبرات المتاحة
ويعد التوجيه الفنـي ركنًا هامًا مـن أركان المنظومة التربوية، حيث أنه يؤثر ويتأثر ويتفاعل مع بقية أركان المنظمة التعليمية، 

 (.168: 2007واإلدارة المدرسية. )المعتوق،  كالمعلم، والتلميذ، والمنهج،
% من أوقاتهم في شكل من أشكال االتصال، 70% إلي 50وذكرت بعض الدراسات أن المشرفين التربويين يمضون ما بين

 (.146:2003األمر الذي يحتم عليهم امتالك مهارات اتصال عالية تمكنهم أداء عملهم على أكمل وجه.)األسدي وابراهيم 
أي قصور في االتصاالت يمكن أن يؤثر سلبيًا  ،األساسية، التي بدونها ال يتم أي إنجاز االتصال أحد الوظائف االداريةيعتبر 

 على مستوى أداء األعمال في المنظمات.
من أهم الوظائف في أي منظمة، وتزداد أهميته في بعض المنظمات  ( أن عملية االتصال تعد2015وقد أشار )مسلم وحسن،  
 كبير وبدرجة قد يؤدي معها سوء االتصال إلي حدوث كوارث إنسانية كاالتصال في المطارات وتنظيم الطرق.. بشكل

( أن االتصال يساعد في عملية اتخاذ القرارات بشكل سليم، وذلك من خالل توفير البيانات والمعلومات 2007وبين الهاجري ) 
 عاملين لتحقيقها.االهداف والخطط المرسومة لل الالزمة، وكذلك توضيح

"وقد وجدت بعض الدراسات أن لالتصال الفعال عالقة طردية مباشرة بالرضا عن العمل، واالبداع المنظمي، واألداء العام 
 (249:  2009للمنظمة")حريم،

زي، العن 2014، الكحالوي، 2009وقد عدد بعض الباحثين أوجها ألهمية االتصال في المنظمات التعليمية منهم )السحيمات 
 (2004، عطوي، 2007الهاجري 

 التعليم حيث يعمل االتصال على نشر اإلبداع، مما يؤدي إلى توسيع عفاق الفرد المعرفية . -1
 التقارب االجتماعي، حيث يتيح االتصال الفرصة لإلنسان كي يتزود بأنباء اآلخرين في محيطه االجتماعي واالنساني . -2
 ب المرء القيم واألنماط السلوكية المقبولة اجتماعيًا. التنشئة االجتماعية، حيث يكتس -3
 الحاجة لتوكيد الذات ويتم ذلك من خالل تأثر وتأثير الفرد باآلخرين.  -4
 الحفز حيث يزيد االتصال من المنافسة الهادفة. -5
 اة.الترفيه ويعمل االتصال على تخفيف المعاناة والتوتر الذي يجده اإلنسان نتيجة ضغوطات الحي -6

 عناصر االتصال:
تعتبر عملية االتصال عملية مستمرة، متصلة الحلقات، متداخلة العناصر، ال يمكن فهم عنصر بمعزل عن العناصر األخرى،  

 ( 2014وبدون هذه العناصر ال يمكن أن تتم عملية االتصال. )الكحالوي، 
قد سعى العلماء إلي تحديدها ووصفها منذ القدم، وأول من حددها أرسطو بثالثة عناصر، المتحدث والحديث نقسه، ثم و 

 (52:  2011المشاقبة،)المستمع. كما أشار إلي ذلك 
ؤدي بين أطراف االتصال، مما ي أن عملية االتصال تحوي قدر كبير من حاالت التفاعل والتبادل (17: 2010وأوضح العالق )

 إلي حدوث تأثير.
؛ العناتي والعياصره، 2005قنديل وبدوي، )وعلى ذلك فان عملية االتصال تتكون من عدة عناصر، أشار إليها كال من  
  (2012؛ ابو النصر، 2009؛ فرج 2009 السحيمات، ؛2007
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 :وهي
أن يرسلها أو ينقلها إلي طرف عخر،  وهو الشخ  الذي لديه مجموعة من االفكار والمعلومات والتوجيهات ويود المرسل: – 1

 (226: 2011)ديري،
( إلي أن المرسل هو العنصر األساسي وهو نقطة االنطالق في عملية االتصال وعنه تصدر الرسالة 2012وتشير )عبدالفتاح،
 التي تحمل معني محدد.

(. وهي 19: 2010)العالق، وهي المعلومات أو التوجيهات أو األفكار المراد إرسالها أو نقلها إلي الجهة المستهدفة. الرسالة: –2
 ( .2009جوهر االتصال كما وصفها )السحيمات، 

 ومن األمور التي تساهم في فاعلية الرسالة:
 اختيار الوقت المناسب إلرسال الرسالة. -
 المعلومات المرسلة قبل إرسالها.التحقق من دقة البيانات و  -
 أن تتالءم الرسالة مع طبيعة الوسيلة المستخدمة فيها . -
 ( 94: 2005وهي الوسيلة أو الطريقة التي يختارها المرسل لنقل األفكار أو المعلومات إلي المستقبل، )قنديل و بدوي  قناة االتصال: – 3

تتوقف على مدى مالئمة وسيلة االتصال لنوع ومحتوى المعلومات  ( أن فعالية االتصال285:  2015وذكر )مسلم وحسن،
 التي يتم نقلها.

 وال بد الحر  اختيار القناة المناسبة، التي تجذب انتباه المستقبل، ويفهم مضمون الرسالة بدقة، وتصله الرسالة دون تشويه.
 (2012حاوالت التأثير الصادرة من المرسل. )عطيه،الشخ  أو مجموعة االشخا  الذين يتم توجيههم ويستقبلون م المستقبل: - 4
هو كل ما من شأنه أن يعيق ويقلل من دقة عملية االتصال وفاعليتها، وقد يوجد في أي مرحلة من مراحل االتصال  التشويش: – 5

 (183:  2009)سحيمات، 
 (2011المشاقبة، )وهي ردة الفعل الناتجة عن استقبال الرسالة وتفسيرها وفهمها مـن جانب مستقبلها. التغذية الراجعة: – 6

إنَّ لالتصال التربوي أثر كبير في المؤسسة التعليمية على اختالف مسمياتها، فيتم التفاعل المباشر بين المدّرس والطالب في 
وأهميتها تكمن لفعالية  ،التربوي على مدى نجاح المدّرس في تطبيق مهارات االتصال الفّعالة بينُه وبين طلبتهِ  التفاعلويعتمد  ،الصف

وأن  ،ومن خاللها يمكن تكوين عالقات اجتماعية مع أفراد المجتمع ،وتوجيه الجهود نحو العمل بمختلف وظائفهِ  ،التأثير في السلوك
ويكتسب المعرفة والمهارات والخبرات من خالل  ،بها يتعلم ويتفاعل مع أساتذتِه وزمالءهِ  ،ميةالطالب هو الهدف في المؤسسة التعلي

 (.1992 ،)يونس والعمري
( بأنها: "العملية التي 56، 2002وقد رود في األدب التربوي العديد من التعريفات لمهاراتها التواصل، فقد عرفها )الغافري، 

راء والمفاهيم واالتجاهات بين شخصين أو أكثر، باستخدام صيغة من صيغ التعبير بحيث يفهم كل تتضمن تبادل األفكار والحقائق واآل
( بأنها "الطريق التي تنتقل المعرفة واألفكار بواسطتها من 125، 2004طرف ما يعنيه الطرف اآلخر". وعرفها جمل والفيصل )

معرفي، أو إعالمه بشيء، أو تبادل الخبرات واألفكار معه، أو شخ ، أو جهة إلى شخ ، أو جهة أخرى بقصد التفاعل والتأثير ال
( بأنها "العلمية المستمرة التي يتم فيها تبادل الخبرات أو التوجيهات بين طرفين أو 2009االرتقاء بمستواه الجمالي". وعرفها الدعس)

ركة حية، بحيث يتم التأثير على أنماط السلوك لفظية أو غير لفظية، تؤدي إلى إحداث عالقة وتفاعل وتفاهم ومشا رسائلأكثر، عبر 
سواء  ،( التواصل بأنه "تبادل المعلومات والرسائل اللغوية وغير اللغوية2005أو األداء لغرض تحقيق هدف معين ". وعرف السليماني )

 بين األفراد والجماعات". ،أكان التبادل قصديًا أم غير قصدي
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لية تهدف إلى نقل األفكار والتجارب وتبادل المشاعر والمعارف بين األفراد والجماعات مما سبق يعرف الباحث التواصل بأنه عم
االتصال والتي يتم من خالل إيصال رموز مفهومة وواضحة لطرفي عملية االتصال )المرسل والمتلقي(؛ مما يتيح  طرقبمجموعة من 

 ايجابية أو سلبية.لألفراد لنقل األفكار وتبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم بصورة 
نَّ ما يربط الُمستقِبل  الطالب بالُمرِسل معلم في النواة التواصلية هي )الرسالة( والمقصود بها الموضوعات التعليمية، المراد  وهووا 

البدَّ من تمييز وهي طريقة التدريس التي يقوم بها المعلم بإيصال المادة الى الطلبة، و  (ويتم ذلك عبر )القناة ،تحقيق األهداف من خاللها
والقناة المستخدمة في إرسالها إذ إنهما يختلطان أحياًنا. مثاًل الرسالة المنطوقة ُيقال اتصال لفظي التي تتمثل بشرح  ،شكل الرسالة

 (.2002 ،)الجيوسي فلكل وجه إرسالي وجه استقبالي فالكالم ُيقابله سماع واألشياء المتحركة ُيقابله البصر وهكذا ،المعلم
البعض  أهمية االتصال في الجانب التربوي تبرز من خالل تحقيق دائرية االتصال حيث يصبح المتلقي ُمرساًل فيسميهاإن 

تبين مدى تأثر الُمستقِبل بالرسائل التي  ،وهي عملية تعبير متعددة األشكال ،المرتدة أو الراجعة( والبعض اآلخر )ردة الفعل( التغذية)
 ،لمعرفة ما إذا كانت الرسالة حققت أهدافها من عدمِه)عيساني ،ألّنها عملية قياس وتقويم مستمرة ،ائل المختلفةنقلها الُمرِسل إليه بالوس

2008.) 
وترجع أهمية التواصل في العملية التعليمية إلى أنها تمكن الفرد من إنجاز أي جهد أو نشاط أو أي جانب من األمور التعليمية 

ه يعتمد على التواصل، لذا فإنه بدون نظام اتصاالت ال يمكن أن توجد أي عملية إدارية أو تعليمية ألن أو اإلدارية، فالتدريس في جوهر 
 (.2011نظم التواصالت يعتبر شرطًا رئيسًا والزمًا لوجود المؤسسة التعليمية واستمرارها )حسين،  توافر

الرابط بين مختلف األجهزة الفرعية داخل أي مؤسسة من  من العمليات االجتماعية واإلدارية األساسية التي تمثل التواصلُيّعد 
جهة وبين هذه األجهزة الفرعية والتنظيم الكلي من جهة أخرى، وال يمكن تصور أي تنظيم دون نظام فعال لالتصاالت، فالتواصالت 

 (.2007جزء أساسي من الخطوات اإلدارية كافة )الحيلة،
بويين قام الباحث باعتماد نموذجًا لقياس مهارات االتصال، وتتضمن خمسة أبعاد لدى المشرفين التر  االتصالونظرًا ألهمية 

 رئيسية هي: مهارة التحدث، ومهارة الكتابة، ومهارة القراءة، ومهارة االستماع، ومهارة االتصال غير اللفظي.
 وزارة التربية بالمملكة االردنية.لبيان مدى توافر مهارات االتصال لدى المشرفين التربويين في  تسعى هذه الدراسة هناومن 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: -2
االتصال إحدى المهارات األساسية التي يجب أن يتحلى بها المشرفين التربويين، فإذا فشل المعلمون في فهم  مهاراتتعد 

توجيهاتهم، أو انصرف عدد كبير من المعلمين عنهم نتيجة اإلحساس بالملل مما يقولونه، يكونون قد افتقدوا القدرة على التواصل مع 
 سة األسئلة التالية: المعلمين وعليه يمكن صياغة مشكلة الدرا

 ما درجة ممارسة المشرفين التربويين في وزارة التربية بالمملكة االردنية لمهارات االتصال من وجهة نظر المعلمين؟ السؤال األول :
ارات ( بــين درجــة ممارســة المشــرفين التربــويين لمهــα≤0,05هــل هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة )السةةؤال الثةةاني : 

 االتصال ومستوى الدافعية لدى المعلمين؟

 أهمية الدراسة في: تتمثل أهمية الدراسة: -3
بمعلومات وبيانات يمكن في ضوئها التخطيط  أصحاب القرار والقائمين على التدريب التربوي يؤمل أن تفيد هذه الدراسة -1

 وزارة التربية بالمملكة االردنية.إلعداد برامج تدريبية لرفع مهارات االتصال لدى المشرفين التربويين في 
و ذلـك برفـد المكتبـة الوطنيـة بدراسـة حديثـة تتنـاول مهـارات االتصـال لـدى المشـرفين  ،اإلضافة المعرفيـة التـي سـتعطيها الدراسـة -2

لــدى  التربــويين فــي وزارة التربيــة بالمملكــة االردنيــة، حيــث تكــاد تكــون هــذه الدراســة هــي الوحيــدة التــي تناولــت مهــارات االتصــال
 الموجهين لجميع االقسام بالمملكة االردنية إلي حد علم الباحث.
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ومســتوى دافعيــة معلمــين المرحلــة األساســية فــي المملكــة  توضــيح العالقــة بــين ممارســة المشــرفين التربــويين لمهــارات االتصــال -3
 االردنية.

علـى توظيـف بعـض النتـائج التـي سـتتمخض عـن  قد تسهم نتائج وتوصيات الدراسة في مساعدة وزارة التربية بالمملكة االردنية  -4
نشاء قسم يعنى بمهارات االتصال، والعمل على تنمية وتطوير مهارات االتصال لدى المـوجهين،  هذه الدراسة من أجل تفعيل وا 

 من أجل تعزيز التواصل التربوي وتحقيق أهداف وزارة التربية بالمملكة االردنية.
 أهداف الدراسة: -4

 تحقيق األهداف اآلتية: إلىتسعى هذه الدراسة 
 التعرف على درجة توافر مهارات االتصال بأبعادها المختلفة لدى المشرفين التربويين في وزارة التربية بالمملكة االردنية. .1
بنــاء اطــار نظــري يشــكل مفهــوم االتصــال وخصائصــه وانواعــه واهدافــه وبيــان دور المشــرفين التربــويين فــي وزارة التربيــة بالمملكــة   .2

 االردنية وطرق التواصل لديهم.
ال تقــديم توصــيات ومقترحــات قــد ترشــد وتســاعد المشــرفين التربــويين فــي وزارة التربيــة بالمملكــة االردنيــة فــي تحســين مهــارات االتصــ  .3

 لديهم.
 التعريفات اإلجرائية: -5

 ( 81:  2010جلوب،)". "جوهر األداء الذي يتميز بإنجاز كبير من العمل مع بذل مقدار من الجهد البسيط (:Skillالمهارة )
:" هو الوسيلة التي بها يتم نقل األفكار والمعلومات بين األطراف المختلفة للعمل التعليمي، (Communication) االتصال

 (1989الحمد، )أنه الوسيلة للتعلم و النمو، لذا فإنه العنصر األساسي في جهود الموجه الفني إلنجاح عمله. " كما 
"السرعة والدقة والجودة في نقل واستالم األفكار والمعلومات والمشاعر "  :(Communication Skills)مهارات االتصال

 (2007)الهاجري،
مهارات االتصال والمحددة باألبعاد  الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة على األداة التي استخدمت لقياسبأنها الدرجة وتعرف إجرائياا : 

 اآلتية:)التحدث، واالستماع، والكتابة، والقراءة، واالتصال غير اللفظي(.
رشادهم نحو تنمية مهاراتهم(Supervisor)الموجه الفني  التدريسية ومعرفة جوانب الجودة  : "هو من يقوم بعملية توجيه المعلمين وا 

 (.2007والقصور في عملهم لتدعيم األولى وعالج الثانية بقصد رفع كفاءة عملية التدريس ومن ثم جودة التعليم".)كرم،
ثه : هي القوى الداخلية لدى المعلم والتي تدفعه إلى التصرف والسلوك تعد غير مرئية لكنه يحس بها وتشكل لديه قوة دفع تحالدافعية

 (.2009على التصرف والعمل إلشباع حاجة معينة لديه وعدم إشباعها يؤدي إلى قلق وتوتر داخلي لدى الفرد )السعود، 
وشرحها للطالب وتزويدهم بمصادر المعلومات وكيفية  : هو المسئول عن اعداد الدروس في مجال تخصصه(Teacher) المعلم

 التي طبق فيها البحث.االستفادة منها، المعلمون التابعون للمدارس 
 حدود الدراسة: -6

 تشتمل الدراسة على المحددات اآلتية:
 .2017/ 2016هذه الدراسة الفصل الدراسي الثاني للعام  تطبيقتم الحدود الزمانية:  -
 المدارس األساسية الحكومية بالمملكة االردنية.الحدود المكانية:  -
وائية مــن معلمــي ومعلمــات بالمرحلــة األساســية فـــي المــدارس الحكوميــة بالمملكــة اقتصــرت الدراســة علــى عينــة عشــالحةةدود البشةةرية: -

 االردنية.
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 الدراسات السابقة: 
( التي هدفت إلـى التعرف علي 2008هناك العديد من الدراسات التي تتعلق باالتصال ومهارات االتصال، منها دراسة كابور)

وأثر ذلك على تكوين مفهوم الكفاءة الذاتية لدى المعلم. وقد  ،من وجهة نظر المعلم مدى ممارسة مهارات االتصال بين المدير والمعلم
وتم تطبيق استبانتين لجمع المعلومات، االولي لمقياس مهارات االتصال، والثانية مقياس  ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي

اختيارهم عشوائيًا من سبع مدارس تعليم أساسي يمثلون المناطق الجغرافية تم  ،معلمًا ومعلمة (115) الكفاءة الذاتية، وبلغ حجم العينة
ومستوى  ،لمدينة دمشق وقـد توصلت الدراسة إلـى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى مهارات االتصال بين المدير والمعلم

رة األعلى، وللمؤهل الجامعي العالي. وهناك فروق ذات داللة الكفاءة الذاتية للمعلم، كما بينت الدراسة أنه يوجد فروق تعزي لسنوات الخب
 احصائية تعزي لمتغير المنطقة.

دراسة هدفت إلي التعرف علي دور مشرفي التربية العمليةفي تحقيق مهارات االتصال التربوي للطلبة  (2009)وأجرى الخزاعلة 
تكونت مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المعلمين المسجلين في برنامج المعلمين في كليتي تربية جامعة الزرقاء الخاصة وعل البيت وقد 

( طالبا وطالبه، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 412الفصل الثاني والبالغ عددهم ) 2009-2008التربية العملية للعام الجامعي 
 للدراسة. بالصورة المسحية، واستخدم االستبانة أداة

أن هناك  قيقي لمشرفي برامج التربية العملية في تحقيق مهارات االتصال كان متوسطًا، كما توصلوتوصل الباحث أن الدور الح
اختالفًا في وجهات نظر الطلبة المعلمين وذلك تبعًا لمتغير الجنس وذلك لصالح الذكور في كلتا الجامعتين، وتبعًا لمتغير الجامعة، 

 لصالح جامعة الزرقاء الخاصة بشكل عام.
( إلـى التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية فـي محافظة عمان 2010دراسـة الشريفي والناظر )كما هدفت 

( معلمًا 350باألردن لمهارات االتصال وعالقتها بمستوى الثقة فـي مدارسهم مـن وجهة نظـر المعلمين. وقد تكونت عينة الدراسة مـن )
ن الدراسة استخدمت المنهج الم سحي االرتباطي وتوصلت إلى أن درجة ممارسة المديرين لمهارات االتصال كانت مرتفعة ومعلمة وا 

ن مستوى الثقة فـي المدارس الثانوية كان متوسطًا بشكل عام ولكل مجال من المجاالت  بشكل عام، ولكل مهارة من المهارات الخمس، وا 
 مارسة لمهارات االتصال ومجاالت الثقة الثالثة.الثالثة للثقة وان هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة الم

( دراسة هـدفت إلي التعرف على مهارات اإلشراف التربوي الالزم توافرها لدى المشرفين 2011كما أجرى الضفيري وعخرون )
( معلمًا ومعلمة واستخدمت 200التربويين لمادة التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية بالمملكة االردنية. وقد تكونت عينة الدراسة مـن )

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واتخذت االستبانة أداة لجمع المعلومات، وتوصلت إلى حصر مهارات اإلشراف التربوي الالزم توافرها 
األشراف التربوي ضعيفة  في المشرفين التربويين لمادة التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية بالمملكة االردنية، وأن درجة توافر مهارات

إلي متوسطة من وجهة نظر المعلمين، وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة بالنسبة لمتغيرات الدراسة )المنطقة 
 التعليمية، الوظيفة، الجنس، الجنسية، سنوات الخبرة، المستوى التعليمي(. 

نة لدرجة امتالك المشرفين التربويين مهارات االشراف التربوي جاءت لمنطقة وأن الفروق بين متوسطات تقدير أفراد العي
العاصمة بالنسبة للمناطق التعليمية، ولرئيس القسم بنسبة الوظيفة، ولصالح االناث بنسبة الجنس، وللمعلم الكويتي بالنسبة لمتغير 

 كثر خبرة، ولحملة الدبلوم بنسبة المستوى التعليمي.الجنسية، أما بنسبة سنوات الخبرة والمستوى التعليمي فكانت لصالح األ
( التعرف إلي مهارات االتصال التي يمارسها موجهو االجتماعيات في دولة الكويت 2014في حين هدفت دراسة العجمي )

دراسة، وتكونت عينة وعالقتها بدرجة دافعية المعلمين، وأثر متغير )الجنس، والجنسية، وسنوات الخدمة(. على استجابات أفراد عينة ال
( معلمًا ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العنقودية العشوائية من المدارس الثانوية في دولة الكويت. وتماستخدام االستبانة 312الدراسة من )

نظر المعلمين أداة للدراسة. و أظهرت نتائج الدراسة أن مهارات االتصال التي يمارسها موجهو االجتماعيات في دولة الكويت من وجهة 
كانت بدرجة مرتفعة وجاءت المجاالت مرتبة تنازليًا: )االتصال اللفظي، واالتصال غير اللفظي، واالتصال الكتابي( وجميعـها جاءت 
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عدم وجود فـروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس في جميع مجاالت مهارات االتصال كما أظهرت النتائج بدرجـة مرتفعة. 
ل االتصال الكتابي. و جاءت الفروق لصالح الذكور بينما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر باستثناء مجا

الجنسية في جميع المجاالت وجاءت الفروق لصالح غير الكويتيين. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 
 االتصال. ألثر سنوات الخبرة في جميع مجاالت مهارات

 الدراسات األجنبية المتعلقة باالتصال: 
( هدفت الدراسة إلـى بحث مجموعة من مشكالت االتصال فـي Zwijze & de Jong , 2009)دراسـة زويجز ودي جونغ 

ثالث مدارس  االتجاه( إذ تم إجراء هذه الدراسة على)المدارس الثانوية في هولندا مثل المنهج واألسلوب في االتصال المتعدد الطرق 
إذ إن معظم المدارس الهولندية خالل العشر سنوات  ،وتم جمع البيانات من خالل استبانة الرضا عن االتصال ،ثانوية كبيره في هولندا

ونتيجة لذلك زاد الضغط علـى أنظمة االتصال المدرسية و  ،الماضية تم مواجهتها باالنتقادات وتطوير المناهج و التغيرات اإلدارية
ت العديد من المشاكل وقد خلصت هذه الدراسات إلى الكشف عـن مجموعة مـن المشكالت التي تحتاج إلى اهتمام من اإلدارة ظهر 

وقد حددت الدراسة مشكالت خاصة في االتصال  ،ومنها ضعف المشاركة في صنع القرار مما يؤدي إلى شعور العاملين بعدم التقدير
 المشكالت يحتاج إلى تغيرات هيكلية وتخطيط طويل المدى.اإلداري للمدارس الثانوي وبعض هذه 

قد أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة أنها كونت فكرة لموضوع الدراسة ومشكلتها؛ مما ساعد على بناء اإلطار النظري 
وأيضًا ساعدت الدراسات السابقة على  ،ة العلمية واألدوات العلمية واألساليب اإلحصائية المناسبة لهذه الدراس المنهجيةباإلضافة إلى 

تطوير أداة الدراسة وهي االستبانة. وتمتاز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها أول دراسة علـى حسب علم الباحث تكشف 
علمين. وكذلك تختلف عن مهارات االتصال التي يمارسها المشرفين التربوية وعـالقتها بمستوى دافعية المعلمين مـن وجهة نظر الم

 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في زمن التطبيق ومجتمع الدراسة .
 منهجية الدِّراسة:

اتبع الباحث فـي هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي نظـرًا لمالءمته لطبيعة الدراسـة وأهدافها. فهو منهج يساعد على وصف 
البحثية المتعلقة بالسلوك االنساني، ذلك أنها تعطي للباحث متسعًا لتوثيق بياناتها كميًا مما  الظاهرة وتحليلها. وهو من أنسب المناهج

  يسمح للباحث بعرض نتائجه في صورة وصف لألرقام المدرجة في النتائج واستخال  أهمها والتعليق عليها.
 مجتمع الدراسة 

 .)2014/2015لمملكة االردنية للعام الدراسي )شمل مجتمع الدراسة جميع معلمي ومعلمات المرحلة األساسية با
( 400(، وقد تم توزيع عدد )UmaSekaran(معلم ومعلمة بحسب معادلة )305بلغ عدد أفراد عينة الدراسة المطلوبة)  عينة الدراسة:

( يوضح توزيع أفراد 1) استبانة وتم اختيارهم بطريقة عشوائية، تم الحر  على أن تكون العينة ممثلة لمجتمع الدراسة، الجدول رقم
 العينة تبعًا للمتغيرات الشخصية

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فئات متغيراتها/ (1جدول )
 النسبة المئوية العدد الفئات المتغيرات

 الجنس
 34.4 105 ذكر
 65.6 200 أنثى

 100.0 305 المجموع

 سنوات الخبرة

 36.1 110 سنوات 5أقل من 
 32.8 100 سنوات 10إلى  5من

 31.1 95 سنوات 10أكثر من 
 100.0 305 المجموع
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 :أداة الدراسة
 (؛2010(؛ )الصرايرة،2007األدب النـظري واالطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة، كدراسة )الهاجري، إلىبعد الرجوع 

فقد طور الباحث أداة الدراسة الحالية، والتي هي عبارة (، والتي تتعلق بقياس مهارات االتصال، 2014(؛ )الكحالوي،2015)العجمي،
ون عن استبانة معدة للتعرف على درجة توافر مهارات االتصال لدى المشرفين التربويين في وزارة التربية والتعليم بالمملكة االردنية، لتتك

 من ثالث أجراء:
 لتالية:القسم األول: بيانات المستجيبين التي تمثل المتغيرات المستقلة ا

 يتناول الجزء األول معلومات عامة عن عينة الدراسة والتي تتضمن ما يلي:
 الجنس وله مستويين )ذكر، أنثى(. .1
 سنوات(. 10سنوات، أكثر من  10إلى  5سنوات، من 5الخبرة ولها ثالث مستويات )أقل من  .2

 عبارة موزعة على خمسة أبعاد: (27من )أما الجزء الثاني يتضمن عبارات االستبانة حيث تكونت في صورتها النهائية 
 ( البعد األول: مهارة التحدث، وتتكون من ستة فقرات. 1
 ( البعد الثاني: مهارة االستماع، وتتكون من خمسة فقرات.2
 ( البعد الثالث: مهارة الكتابة، وتتكون من خمسة فقرات.3
 ( البعد الرابع: مهارة القراءة، وتتكون من أربعة فقرات.4 
 البعد الخامس: مهارة االتصال غير اللفظي، وتتكون من سبعة فقرات. (5 

 لقياس مستوى الدافعية.  (23أما الجزء الثالث يتضمن عبارات االستبانة حيث تكونت في صورتها النهائية من )
رات االستبانة وكذلك على المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة )المعلمين والمعلمات( على كل فقرة من فق ولتفسير

 (:2كل ُبعد من أبعادها؛ تم استخدام المعيار اإلحصائي اآلتي والمبين في الجدول )
 (2جدول )

المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة )المعلمين والمعلمات( على كل فقرة من فقرات األداة  
 )مهارات االتصال( وكذلك على كل ُبعد من أبعادهما

 درجة الموافقة المتوسط الحسابي
 متدنية جداً  1,80أقل من  – 1,00من 
 متدنية 2,60اقل من  – 1,80من 
 متوسطة 3,40اقل من  – 2,60من 
 كبيرة 4,20اقل من  – 3,40من 

 كبيرة جداً  5,00 – 4,20من 
 Cronbach'sألغراض التحقق من ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة وأبعادهـا؛ فقـد تـم تطبيـق معادلـة كرونبـاخ ألفـا )ثبات األداة : 

Alpha اإلســتطالعية، وألغــراض التحقــق مــن ثبــات اإلعــادة ألداة الدراســة وأبعادهــا؛ فقــد تــم إعــادة ( علــى بيانــات التطبيــق األول للعينــة
عادته ) ( بفاصل زمني مقداره أسبوعان بين التطبيقين Test – R testالتطبيق على العينة اإلستطالعية سالفة الذكر بطريقة االختبار وا 

 (.3ن بين التطبيقين على العينة اإلستطالعية، وكما هو موضح في الجدول )األول والثاني، حيث تم استخراج معامالت االرتباط بيرسو 
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 ( 3جدول )
( ومعامل الثبات األداة بطريقة )كرونباخ الفا( لكل ُبعد من أبعاد أداة Pearson Correlationمعامل ثبات التطبيق بطريقة بيرسون )

 الدراسة ولألداة ككل 

تساق الداخلي معامل ثبات اال  عدد الفقرات الُبعد
 )كرونباخ ألفا(

معامل ثبات بطريقة 
 بيرسون

 *0,81 0.804 6 مهارة التحدث
 *0,77 0.751 5 مهارة االستماع
 *0,84 0.788 5 مهارة الكتابة
 *0,82 0.813 4 مهارة القراءة

 *0,87 0.862 7 مهارة االتصال غير اللفظي
 *0,90 0.930 27 ككل مهارات االتصال

 *0,87 0,94 23 الدافعيةمستوى 
 (.α≤0,05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 ( ما يأتي:3يظهر من الجدول )
(، وهـــي قــيم مرتفعـــة ومقبولـــة 0,930-0,751( ألبعــاد الدِّراســـة تراوحـــت بــين )Chronbach Alphaمعــامالت الثبـــات بطريقــة ) .1

 (.2007( )الشريفين والكيالني، 0,60قبول معامل الثبات )ألغراض التطبيق؛ إذ أشارت معظم الدراسات إلى أنَّ نسبة 
ـــاط .2 ـــة )0,90-0,77) بيرســـون لمجـــاالت الدِّراســـة مـــا بـــين تراوحـــت معـــامالت االرتب ـــد مســـتوى الدالل ـــة إحصـــائيًا عن ـــيم دال ( وهـــي ق

05.0.وهذا يدل على ثبات تطبيق أداة الدِّراسة ،) 
 األساليب اإلحصائية

 الباحث في تحليل البيانات الناتجة عن استجابات أفراد العينة على ما يلي:اعتمد 
)كرونبـاخ الفـا( لكـل ُبعـد مـن  بطريقـة ( ومعامـل الثبـات األداةPearson Correlationمعامل ثبات التطبيق بطريقة بيرسون ) .1

 أبعاد أداة الدراسة ولألداة ككل؛ وذلك بعرض التحقيق من ثبات أداة الدراسة. 
توســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقــديرات أفــراد عينــة الدراســة علــى كــل ُبعــد مــن أبعــاد مهــارات االتصــال وفقراتهــا؛ الم .2

 وذلك بعرض اإلجابة عن السؤال األول.
 معامل االرتباط بطريقة بيرسون بين أبعاد مهارات االتصال ومستوى الدافعية. .3

 عرض نتائج التحليل االحصائي:
لدراســة معرفــة مهــارات االتصــال لــدى المشــرفين التربــويين فــي وزارة التربيــة والتعلــيم االردنيــة مــن وجهــة نظــر المعلــم، هــذه ا هــدفت

ولتحقيق ذلك قام الباحث بإجابة أسئلة الدراسة وفق تسلسـل منطقـي، يتضـمن عـرض السـؤال ومـن ثـم الفرضـيات المنبثقـة عنـه، يلـي ذلـك 
سؤال والتحقق من فرضياته، متبوعة بالجداول المناسبة لهـا، وفيمـا يلـي عـرض لـذلك وفـق تسلسـل األسلوب اإلحصائي المناسب إلجابة ال

 أسئلتها.
نتائج السؤال األول الذي ينص على: "ما درجة توافر مهارات االتصال لدى المشرفين التربويين في وزارة التربية بالمملكة 

 االردنية من جهة نظر المعلم؟".
عن هـذا السـؤال؛ ُحسـبت المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لتقـديرات معلمـي ومعلمـات المرحلـة المتوسـطة فـي  لإلجابة

على كل ُبعد من أبعاد مهارات االتصال )مهارة التحدث، ومهارة االستماع، ومهارة  –أفراد عينة الدراسة  -وزارة التربية بالمملكة االردنية 
 اءة، ومهارة االتصال غير اللفظي(، كما هو موضح في الجدول التالي كما يلي:الكتابة، ومهارة القر 
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 (1-4جدول )
اا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل ُبعد من أبعاد مهارات االتصال مرتبة ترتيباا تنازلي

 حسب المتوسطات الحسابية

 الُبعد رقم الُبعد
 المتوسط
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة درجة التوافر

 1 كبيرة 0.75 3.53 مهارة االتصال غير اللفظي 5
 2 متوسطة 0.83 3.21 مهارة الكتابة 3
 3 متوسطة 0.92 3.17 مهارة القراءة 4
 4 متوسطة 0.75 3.16 مهارة التحدث 1
 5 متوسطة 0.73 2.88 مهارة االستماع 2

  متوسطة 0.78 3.19 ككل االتصالمهارات 
 (5( والدرجة القصوى من )1* الدرجة الدنيا )

( أن المتوســطات الحســابية إلجابــات أفــراد العينــة عــن أبعــاد مجــال مهــارات االتصــال تراوحــت بــين 1-4يظهــر مــن الجــدول رقــم )
( ودرجة تـوافر كبيـرة، وفـي المرتبـة 3.53االتصال غير اللفظي" بمتوسط حسابي ) مهارة(، جاء في المرتبة األول مجال "2.88-3.53)

( ودرجة توافر متوسطة، وجاء في المرتبة الثالثة مجال "مهارة القراءة " بمتوسط 3,21الثانية جاء مجال "مهارة الكتابة" بمتوسط حسابي )
( ودرجة توافر متوسطة، 3,16جال "مهارة التحدث" بمتوسط حسابي )( ودرجة توافر متوسطة، وفي المرتبة الرابعة جاء م3,17حسابي )

( ودرجــة تــوافر متوســطة، وبلــغ المتوســط الحســابي 2,88وجــاء فــي المرتبــة الخامســة واألخيــرة مجــال "مهــارة االســتماع" بمتوســط حســابي )
 ( بدرجة توافر متوسطة .3,19لمجال مهارات االتصال ككل )

وزارة التربية والتعليم تقوم بتأهيل المشرفين التربويين قبل وبعد استالم مهام التوجيه من خـالل عقـد ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن 
أهميــة هــذه المهــارات بالنســبة للمــوجهين  بمهــارات االتصــال التربــوي، ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة أيضــا فــي ضــوء متعلقــةدورات تدريبيــة 

لموجه الفني تطبيقهـا لتحقيـق األهـداف التربويـة المنشـودة مـن العمليـة التعليميـة؛ لـذا فـأن الفنيين حيث أنها من المهارات التي يجب على ا
اســتخدام المشــرفين التربــويين لهــذه المهــارات تســاهم فــي زيــادة فاعليــة العمليــة التعليميــة ويــرى الباحــث أن األهــداف التربويــة ال يمكــن أن 

ألهـداف التربويـة فاعليتهـا وتأثيرهـا، كمـا يمكـن تفسـير هـذه النتيجـة فـي ضـوء تتحقق من دون االتصال وأن ضعف عمليـة التواصـل يفقـد ا
مشاركة المعلم في القضايا التربوية في  العالقة اإليجابية بينهم وبين المعلمين وذلك لوعيهم حول أهمية إهتمام المشرفين التربويين بإنشاء

 ا يخت  بالقضايا التربوية.الميدان واالعتماد على مبدأ التعاون والتشاور مع المعلم فيم
( بــين درجــة ممارســة المشــرفين التربــويين لمهــارات α≤0,05هــل هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة )السةةؤال الثةةاني: 

 االتصال ومستوى الدافعية لدى المعلمين؟

( بــين أبعــاد Pearson Correlationولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج مصــفوفة معــامالت االرتبــاط بطريقــة بيرســون )
 (.3مهارات االتصال ومستوى الدافعية، كما هو موضح في الجدول )
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 ( 3جدول )
 قيم معامالت االرتباط )بيرسون( بين كل ُبعد من أبعاد مهارات االتصال ومستوى الدافعية

 مستوى الدافعية المهارات

 مهارة التحدث
 0**525. معامل ارتباط بيرسون
 0.00 الداللة اإلحصائية

 مهارة االستماع
 0**449. معامل ارتباط بيرسون
 0.00 الداللة اإلحصائية

 مهارة الكتابة
 **0.464 معامل ارتباط بيرسون
 0.00 الداللة اإلحصائية

 مهارة القراءة
 **0.496 معامل ارتباط بيرسون
 0.00 الداللة اإلحصائية

 مهارة االتصال غير اللفظي
 **0.399 معامل ارتباط بيرسون
 0.00 الداللة اإلحصائية

 (0.01α=**ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
( بــين درجــة ممارســة α≤0,05( أن هنــاك عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة )3يظهــر مــن الجــدول رقــم )

 الدافعية لدى المعلمين، حيث كانت جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا. المشرفين التربويين لمهارات االتصال ومستوى
 النتائج

 بعد إجراء التحليل اإلحصائي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن اداتها تبين ما يلي:
بينما حصلت مهارات توافر مهارة االتصال غير اللفظي لدى الموجهيين الفنيين من وجهة نظر المعلمين كانت كبيرة،  أن درجة .1

 مهارة التحدث مهارة االستماع ".  مهارة القراءة، االتصال األخرى على درجة توافر متوسطة وهي مرتبة تنازليًا " مهارة الكتابة،
( بين درجة ممارسة المشرفين التربويين لمهارات االتصال α≤0.05يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

 الدافعية لدى المعلمين.ومستوى 
 التوصيات

 بناءًا على النتائج السابقة تم التوصل للتوصيات اآلتية: 
عقد دورات تدريبية للموجهيين الفنيين للمساهمة في رفع درجة ممارستهم لمهارات االتصال من خالل تدريبهم على طرق التعامل  .1

 مع البيئة التعليمية .
 ام اإلدارة الموقفية للتعامل مع المعلمين بمرونة لتحفيز الشعور اإليجابي والراحة لديهم.تشجيع الموجهيين الفنيين على استخد .2
تدريب موجهيين الفنيين على كيفية توظيف الصوت ونبرته خالل عملية التواصل وذلك عن طريق الربط بين المعني الكالم ونبرة  .3

 وجودة الصوت.
 قة في التعامل مع البيئة التعليمية. ضرورة أن يستخدم موجهيين الفنيين خبراتهم الساب .4
 تشجيع موجهيين الفنيين على دمج المعلمين في القرارات التربوية من خالل حث المعلم على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار. .5
 إجراء دراسات مشابهة لقياس مدى تأثير مهارات التواصل على البيئة التعليمية. .6
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 قائمة المصادر والمراجع
 المراجع العربية 

 . القاهرة: المجموعة العربية للتدريب و النشر.مصادر االتصال الفعال مع اآلخرين(. 2012أبو النصر، مدحت محمد )
 (.2، )ط.االتصةال اإلنساني ودورة في التفةاعل االجتةماعي ،(2005إبراهـيم ) ،أبو عرقوب

 (. عمان: دار الثقافة.1)ط . ،التربوي( . االشراف 2003األسدي، سعيد وابراهيم، مروان )
(. نـدوة اإلدارة المدرسـية تجديـد وتجويـد ورقـة العالقـات اإلنسـانية ودورهـا فـي تطـوير األداء )د . م(، دائـرة 2000البغدادي، محمد رضا.)
 األشراف التربوي.

مهـارات االتصـال الفعـال مــن وجهـة نظــر ل (. درجــة ممارسـة أعضـاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـات األردنيـة2009مصـطفي. ) ،الجالبنة
 .1604 –1581ب(: 2) 27 ،الطلبة، ابحاث اليرموك سلسة العلوم االنسانية واالجتماعية، االردن

 (. عمان: دار كنوز المعرفة.1(. مهارات االتصال مع اآلخرين، )ط .2010جلوب، حسين )
  التواصل اإلنساني. الرياض :مكتبة التربية العربي لدول الخليج.(.أنت وأنا مقدمة في مهارات 2002محمد بالل. ) ،الجيوسي

 (. الرياض: مؤسسة قرطبة للنشر.2)ط . ،(. كيف تحاور2013الحبيب، طارق بن علي )
  الفجر للنشر والتوزيع. (. مهارات االتصـال لإلعالميين و التربويين و الدعاة. القاهرة: دار1999محمد منير ) ،حجاب

وتجويـــد، ورقـــة تفعيـــل أداء مـــدير المدرســـة، )د . م( دائـــرة األشـــراف (. نـــدوة اإلدارة المدرســـية تجديـــد 2000ك بـــن علـــي.)الحجـــري، مبـــار 
 التربوي.

 عمان: دار الفكر. (.1(. فاعلية االتصال التربوية في المؤسسات التعليمية، )ط .2010الحريري، رافدة )
 (.عمان : دار الحامد للنشر.3)ط . والجماعات في منظمات األعمال، (. السلوك التنظيمي سلوك األفراد2009حسين ) ،حريم

 والتوزيع.  (، اإلدارة التربوية، عمان: دار المسيرة للنشر 2013حسان، حسن محمد، العجمي، محمد حسنين) 
 (. إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية، اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة.1998حسن، عادل. )

 الرياض: دار النشر الدولي. ،(. تكنولوجيا التعليم واالتصال )األسس والمبادئ(2011عايدة فاروق .) ،حسين
نتاج الوسائل التعليمية التعلمية2007محمد محمود ) ،الحيلة  عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. ،(4)ط ،(. تصميم وا 

تحقيــق مهــارات االتصـال التربــوي للطلبـة المعلمــين فــي كليتـي تربيــة جامعــة (. دور مشـرفي التربيــة العمليــة فـي 2011الخزاعلـة، محمــد. )
، 1، العــدد 19الزرقــاء الخاصــة وعل البيــت، جامعــة الزرقــاء الخاصــة، مجلــة الجامعــة االســالمية )سلســلة الدراســات اإلنســانية( مجلــد 

 539-566. 
حو استخدام أدوات التواصل االجتماعي في تعليم اللغة العربية، (. اتجاهات مدّرسي اللغة العربية ومدّرساتها ن2014الخفاجي، سرمد. )

 رسالة ماجستير، جامعة عل البيت، األردن.
 (. عمان: دار المسيرة.1. السلوك التنظيمي، )ط.(2011)زاهد محمد  ،ديري

االداري، مجلـة دراسـات العلـوم (. أثر توافر مهارات االتصال والرسائل غيـر اللفظيـة علـى فاعليـة االتصـال 2009خالد يوسف ) ،الزعبي
 .371 –353:(2) 32 ،االدارية، االردن

 (. عمان: المكتبة الوطنية.1(. مفاهيم جديدة في علم اإلدارة، )ط .2009السحيمات، ختام عبدالرحيم )
 (. اإلدارة التربوية: مفاهيم وأفاق، عمان: مكتبة طارق للنشر والتوزيع.2009السعود، راتب سالمة.)

(. " درجـة توافر مهارات االتصال الفعال لـدى معلمـي اللغـة العربيـة فـي مــدارس وكالـة الغـوث فـي 2011جمال ) ،علي والعساف ،سمارة
 1982 - 1958(: 13) 27األردن من وجهة نظر الطالب وعالقته بتحصيلهم" مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(

 .647–633(: 3) 37التحدث بين النظرية والتطبيق " مجلة دراسات لألبحاث )العلوم اإلنسانية((. "2009فلاير) ،محمد وهديب ،الشريدة
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(. " درجـــة ممارســة مــديري المـــدارس الثانويــة األردنيــة فــي محافظــة عمــان 2010ملــك صــالح ) ،عبــاس عبــد مهــدي والنــاظر ،الشــريفي
ــة العلــوم التربويــة والنفســية، البحــرينلمهــارات االتصــال وعالقتهــا بمســتوى الثقــة فــي مدارســـهم مـــن وجهــة   19 ،نظـــر المعلمــين" مجل

(14:)187– 216. 
سماعيل ،شمس  (. مقدمة في تقنيات التعليم .عّمان: دارالفكر.2008سامح سعيد) ،نادرسعيد وا 

محافظة الكرك وعالقتها (. أنماط االتصال اإلداري التي يمارسها مديرو المدارس الثانوية الحكومية في 2010الصرايرة، إيمان محمد )
 بالمناخ التنظيمي للمدرسة من وجهة نظر المعلمين . رسالة ماجستير غير منشوره . جامعة مؤتة: األردن.

(. أنماط االتصال اإلداري التي يمارسها مديرو المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الكرك وعالقتها 2010الصرايرة، إيمان محمد )
 لمدرسة من وجهة نظر المعلمين . رسالة ماجستير غير منشوره . جامعة مؤتة: األردن.بالمناخ التنظيمي ل
 (. التنسيق اإلداري، اإلسكندرية: دار الوفاء.2010الصيرفي، محمد. )
 (. الرياض: مكتبة العبيكان.2(. علم االتصال المعاصر، )ط .1997الطويرقي، عبد اهلل )

مهارات االتصـال البشـري لـدى معلـم علـم الـنفس" اطروحـة دكتـوراه غيـر منشـورة، مصـر: جامعـة (. " 2012يسرا محمد سيد ) ،عبدالفتاح
 عين شمس.
 (.1)ط. ،(. ادارة الوقت وعملية اتخاذ القرار واالتصال للقيادة الفعالة2007عبيدات، سهيل )

ولـة الكويـت وعالقتهـا بمسـتوى دافعيـة (. مهارات االتصال التي يمارسها موجهو االجتماعيات في د2014العجمي، نايف هايف عصام )
 رسالة ماجستير غير منشورة، األردن: جامعة عل البيت. ،المعلمين

(. المفاهيم 2011عريقات، احمد يوسف. وعبدالهادي، توفيق صالح، والطراونه، حسين احمد. وابوالرب، عبد المعطي سليمان، )
 د للنشر والتوزيع.اإلدارية األساسية النظرية والتطبيق، عمان: دار الحام

 كلية المعلمين. ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،(. وسائل االتصال التعليمية2005أحسان ) ،عبداهلل؛ وكنساره ،عطار
 (. مهارات االتصال اللغوي وتعليمها. عّمان: دار المناهج.2003محسن علي) ،عطية
 (. عمان: دار اليازوري.1. االدارة الحديثة نظريات ومفاهيم، )ط.(2008)بشير  ،العالق
 (. عمان: دار اليازوري.1. نظريات االتصال،)ط.(2010)بشير  ،العالق

 (. مبادئ اإلدارة المدرسية. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.2012العمايره، )
 (. عمان: دار حامد.1ط .) ،( . االتصال المؤسسي في الفكر التربوي بين النظرية والتطبيق2007العناتي، ختام والعياصرة، علي )

(. الكويـت : الشـركة الكويتيـة 2. االتصاالإلداري في المنظمات األسس والمهارات والتطبيـق،)ط . (2005)العوضي، عادل بن عبد اهلل 
 العربية.

الشـركة الكويتيـة (. الكويـت : 2. االتصاالإلداري في المنظمات األسس والمهارات والتطبيـق،)ط . (2005)العوضي، عادل بن عبد اهلل 
 العربية.
. استخدام معلمي التربية اإلسالمية في سلطنة عمان مهارات االتصال اللفظية وغير اللفظية في ضـوء بعـض (2012)محمد  ،العياصرة

 2380 – 2354(:11) 27المتغيرات. مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(
 .عالمي . إربد: عالم الكتب الحديثجداراللكتاب ال م واالتصال. عّمان:(.مدخل إلى اإلعال2008رحيمة الطيب) ،عيساني

 (. عمان: دار أسامة.1. االتصاالت اإلدارية، )ط . (2009)فرج، شعبان 
 .دار الكتاب الجامعي (، مهارات األتصال في اللغة العربية، العين:2004) الفيصل، سمر روحي وجمل، محمد جهاد

 (. األردن: دار الفكر.1(. مهارات التواصل بين البيت و المدرسة، )ط.2005بدوي، رمضان مسعد )قنديل، محمد متولي و 
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 26، . مهـارات اتصـال المـدير بمعلمـه مـن وجهـة نظـر المعلـم وعالقتهـا بكفـاءة المعلـم الذاتيـة. مجلـة جامعـة دمشـق(2008)هند  ،كابور
(4 :)273 - 322. 

ع الرضا عن مهارات االتصـال لـدى مـديري المـدارس مـن وجهـة نظـر معلمـي المرحلـة الثانويـة (. واق2014الكحالوي، مها عبيد سلمان )
 رسالة ماجستير غير منشورة، الكويت: جامعة الكويت. ،الحكومية بدولة الكويت

ثانويــة بدولــة (. " تقــويم بعــض جوانــب أداء الموجــه الفنــي مـــن وجهــة نظـــر معلمــي االجتماعيــات بالمرحلــة ال2011) ،ابــراهيم محمــد ،كــرم
 .90 – 47(: 14) 85 ،الكويت " المجلة التربوية، الكويت

ــتعلم النشــط فــي خفــض االحتــراق النفســي وتنميــة مهــارات التفاعــل اللفظــي 2006الكيالنــي، محمــد ) ( : فاعليــة اســتراتجية قائمــة علــى ال
 75-49بالمرحلة الثانوية، رسالة ماجستير، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة،  

رة، ( . تحليل التفاعل الصفي في تديس المواد األجتماعية للمرحلة األبتدائيـة، رسـالة ماجسـتير غـي منشـو 2009اللقاني، أحمد حسين . )
 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة

 الجامعي.(. االسكندرية: دار التعليم 1(. السلوك و التطور التنظيمي، )ط.2015مسلم، على عبدالهادي و حسن، راوية )
 (. عمان: دار أسامة. 1)ط . . نظريات االتصال، (2011)المشاقبة، بسام عبدالرحمن 

 (. الكويت: مكتبة األمانة.1.اإلشراف التربوي، )ط . (2007)المعتوق، بدر يوسف 
 الكويت: ذات السالسل.  (.2( . المدخل إلى علم االتصال،)ط .2003مكي، حسن ابراهيم ومحمد، بركات عبد العزيز )

 .جم العربي األساسي : توزيع الروس. المع (1989)المنظمة العربية للتربية والثقـافة والعلوم 
 (. عمان: دار وائل.1(. مبادئ االتصال التربوي و اإلنساني، )ط .2001نصر اهلل، عمر عبدالرحيم )

 األردن.  ،ل. عالم الكتب الحديث. إربد( إدارة اإلتصال والتواص2009نهر، هادي والخطيب أحمد محمود)
(. مهارات االتصال لـدى مـديري المـدارس فـي دولـة الكويت.رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة. جامعـة الكويـت: 2007الهاجري، سالم سعد )
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