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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرَف درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية الأردنية يف
عمان ملهارات االت�صال وعالقتها مب�ستوى الثقة يف مدار�سهم من وجهة
حمافظة ّ
نظر املعلمني .وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )350معلما ً ومعلمة .ومت بناء ا�ستبانة
ملهارات االت�صال ،وترجمة مقيا�س الثقة الذي بناه هوي وت�سكانن موران (& Hoy
 )Tschannen – Moran, 2003جلمع البيانات .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن درجة ممار�سة
املديرين ملهارات االت�صال كانت مرتفعة ب�شكل عام ،ولكل مهارة من املهارات اخلم�س،
و�أن م�ستوى الثقة يف املدار�س الثانوية كان متو�سطا ً ب�شكل عام ولكل جمال من
املجاالت الثالثة للثقة .و�أن هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α≥0-05
بني درجة املمار�سة ملهارات االت�صال وجماالت الثقة الثالثة .ويف �ضوء نتائج الدرا�سة،
متت التو�صية بتنظيم دورات تدريبية ملديري املدار�س الثانوية تركز على ماهية الثقة
واقتح �إجراء درا�سة لتعرَف عالقة مهارات االت�صال لدى
و�أهميتها يف العملية الرتبوية،
رُ
مديري املدار�س بدافعية املعلمني واجتاهاتهم نحو املهنة.
عمان،
الكلمات املفتاحية :مديري املدار�س الثانوية ،مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة ّ
مهارات االت�صال ،والثقة.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/9/8 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2011/5/23 :م

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

2013  مار�س1  العدد14 املجلد

189

The Degree of Practicing Communication Skills by Jordanian
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to Trust Level in Their Schools from Teachers’ Point of View
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Abstract
This study aimed at finding out the degree of practicing communication
skills by Jordanian secondary school principals in Amman governorate, and
its relation to trust level in their schools from teachers’ point of view. The
sample consisted of 350 teachers. A communication skills questionnaire was
constructed, and a trust scale built by Hoy & Tschannen-Moran (2003) was
translated into Arabic to collect data. The findings of the study were: (1) the
degree of practicing communication skills by secondary school principals was
high, in general and for each skill, (2) the level of trust in secondary schools
was on average in general and for each area, (3) there were significant relationships at (α≤0.05) between the degree of practicing communication skills
and the three areas of trust. In light of the findings, it was recommended that
training courses for secondary school principals should be organized, with
emphasis on the importance of trust on educational process. It was suggested
that a study should be conducted to find out the relationship between communication skills of secondary school principals and teachers’ motivation and
attitudes toward the profession.
Key words: secondary school principals, secondary school principals in Amman,
communication skills, and trust.
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املقدمة

يتميز الب�رش عن الكائنات احلية الأخرى مبقدرتهم على االت�صال و�إن ما مييز �أحد الأفراد عن

غريه هو مقدرته على االت�صال اجليد� .إذ يعد االت�صال عملية �أ�سا�سية لوجود �أية جماعة،
بو�صفه الو�سيلة الرئي�سة لتبادل املعلومات والأفكار ،لتحقيق الفهم امل�شرتك بني النا�س .وهو

�أحد املظاهر املهمة للحياة الإن�سانية ،والإطار العملي لعمليات �صنع القرارات.

يعد االت�صال الفاعل �أ�سا�س النجاح لأية منظمة ،يتوقف عليه بقا�ؤها وتطورها .ومن غريه

يتعذر التن�سيق بني الأفراد والأعمال ،لأن االت�صال عملية ادارية �رضورية للمجاالت والوظائف
الإدارية كافة .فقد �أ�شار كو�ستلي وتود (� )Costley & Todd, 1983إىل �أن اجلزء الأكرب من

وقت رجل الإدارة ،يٌق�ضى يف االت�صال مع الآخرين� .إذ يق�ضي الإداريون ما بني ( )%80-%70من
وقتهم يف �شكل من �أ�شكال االت�صال ،لأن كل وظيفة من وظائف الإدارة ترتبط بطريقة ما

بعملية االت�صال.

تفهم للم�شكالت
وتبدو �أهمية االت�صال يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية من خالل ما يحققة من
ّ

بعد حتليلها ،ومن ثم اقرتاح احللول املنا�سبة ،ف�ضال ً عن ارتباطه الوثيق بعملية اتخاذ القرار
(�أحمد� .)2002 ،إذ يعد �أحد الأ�س�س املهمة لعمل مدير املدر�سة .فاملدير امل�ؤهل وامل َدرب يعمل

على تفعيل عملية االت�صال من خالل بناء �شبكة ات�صال فاعلة ،يختار لها و�سيلة ات�صال

تتنا�سب واملوقف الذي متار�س فيه العملية (اخللوف .)1999 ،وملا كان الغر�ض الرئي�س من
االت�صال هو الت�أثري يف الآخرين لتحقيق �أهداف املنظمة ،فان القائد امل�ؤثر هو الذي يتمكن من

توظيف عملية االت�صال ب�شكل فاعل يف �أثناء تعامله اليومي مع العاملني (Clutterbuck

.)& Hirst, 2002

وتظهر �أهمية االت�صال بو�ضوح يف الإدارة املدر�سية ،نتيجة الت�ساع �أطراف عملية االت�صال،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وبخا�صة عندما متتد الر�سالة من �إدارة املدر�سة �إىل املعلمني ،ومنهم �إىل الطلبة و�أولياء �أمورهم

املدر�سة وا�ستمرارها ،لأن حتقيق اهدافها ال يتم �إال عن طريق االت�صال (دياب.)2001 ،

وتعتمد جودة االت�صال وفاعليته على املهارات التى ميتلكها رجل الإدارة ،والتى يتوقف

عليها جناح املنظمة .و�إن ارتفاع م�ستوى الأداء يعتمد على الكيفية التى متار�س بها مهارات

االت�صال .لقد �أ�شار حما�سنة (� )2007إىل �أن �إملام القائد الرتبوي والعاملني معه مبهارات االت�صال

ي�سهل عليهم عملية
الفعال ،و�إدراكهم لأهمية عملية االت�صال يف نقل املعلومات والأفكار،
َ

امل�شاركة يف �صنع القرار واتخاذه على م�ستوى امل�ؤ�س�سة الرتبوية.

وي�ستطيع مدير املدر�سة حتقيق النجاح والفاعلية يف قيادة مدر�سته� ،إذا توافرت لديه

الكفاية يف مهارات االت�صال ،واملهارات االن�سانية ،يف منط متداخل ،لكونها �رضورية للوظائف
الإدارية التى ميار�سها (مر�سي� ،)1999 ،إذ تعد هذه املهارات مبثابة املثريات �أو الن�شاطات القادرة
على �إحداث اال�ستجابات املرغوب فيها ،مثل مهارات :التحدث ،والكتابة ،والقراءة ،واال�ستماع،

والتفكري (من�صور.)2000 ،

ويرتبط االت�صال ومهاراته بجوانب مهمة من العوامل التي يت�أثر بها العاملون يف

املنظمات ،والتى ميكن �أن ت�ؤثر يف �أدائهم وم�ستوى �إنتاجيتهم ،ومدى رغبتهم يف الإقبال
على العمل .ومن بني جمموعة العوامل ذات ال�صلة ،عامل الثقة بني الإدارة والعاملني ،وبني

العاملني �أنف�سهم.

وتُعد الثقة مفهوما ً �أ�سا�سيا ً يف احلياة الإن�سانية ،وكلمة «ثقة» وا�شتقاقاتها غالبا ً ما �أكد

عليها الكتاب والباحثون يف جمال القيادة الرتبوية ،بو�صفها �شيئا ً موجودا ً ومرغوباً .و�إن هذا

املفهوم مو�ضح مبا فيه الكفاية ،با�ستثناء بع�ض املحاوالت التى قام بها عدد من الباحثني

للتو�سع يف مفهوم الثقة وحتليله ،و�أو�ضحوا �أن الثقة ظاهرة معقدة وديناميكية ومتعددة
الأبعاد ،ترتبط بعدد من املتغريات املهمة ذات ال�صلة بفاعلية املدر�سة ،والعالقات الإن�سانية

و�أمناط ال�سلوك ،وتعمل �ضمن املجالني املعريف والنف�سي بو�صفهما دافعا ً لل�سلوك على

م�ستوى العالقات بني اال�شخا�ص ،لت�شكيل عملية التبادل االجتماعي ،وداخل املنظمات للتاثري
يف الأداء اجلماعي(.)Adams, 2008

يح�سن
�إن الثقة عملية حيوية و�أ�سا�سية لعمل املدار�س ،و�إن امل�ستوى العايل للثقة
َّ

الفاعلية ،ويُعطي نتائج �إيجابية تنعك�س على املخرجات الأكادميية ،وي�ؤثر– �إىل حد كبري -يف
التعاون بني جميع العاملني داخل املدر�سة ،ذلك �أن التعاون والثقة عمليتان متبادلتان ،تعتمد
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ومن الق�ضايا الأ�سا�سية التى تبني معنى للثقة يف املدر�سة هي :ثقة املعلمني يف مديرهم.

ومثلما تكون الثقة بني املعلمني مهمة يف حتقيق العدالة يف املدر�سة ،كذلك تكون ثقة
املعلمني يف املدير .فعندما يثق املعلمون يف مديرهم فان ذلك ي�شجع على حدوث التفاعالت

املفتوحة فيما بينهم ،وي�شري �إىل �أن املدير كفي ،و�أمني ،ويهتم ب�ش�ؤون املعلمني ،وميكن الوثوق

به ( .)Geist & Hoy, 2004كما ترتبط ثقة املعلمني يف الطلبة والآباء �إيجابيا ً بالتح�صيل

االكادميي للطلبة ( ) Goddard, Tschannen – Moran & Hoy, 2001مما يدفع الأطراف

املختلفة �إىل توطيد العالقات القائمة على الثقة املتبادلة لتحقيق الغاية املن�شودة.

�إن الثقة يف القادة واملنظمة وااللتزام لهما ،يُعدان من املتطلبات ال�رضورية للقيادة من

�أجل حتقيق النجاح يف تنفيذ براجمها .ومن املنطق القول ب�أن الثقة يف العالقة بني القائد

واالتباع �ست�ؤثر يف الر�ضا عن العمل لدى االتباع ( .)Ngoda, 2004وع َد اوجي (Ouchi,
 )1981الثقة مبثابة الدر�س الأول يف نظرية ( )Zذات ال�صلة بفل�سفة الإدارة اليابانية ت�سري

جنبا ً �إىل جنب مع الإنتاجية .و�أ�شار بهاتاجي جي (� )Bhattachiejee, 2002إىل �أن الثقة
تت�ضمن اعتقادا ً �أو توقعا ً لأحد الأطراف ب�أن �سلوك الطرف الآخر من حيث العالقة بينهما ،او
نتائج هذه العالقة �ستكون للم�صلحة ال�شخ�صية للطرف الآخر.

تظهر �أهمية الثقة يف املنظمات من خالل ما حتققة من �سلوك تعاوين(– Tschannen

 ،)Moran, 2001ومن تعزيز للو�ضعيات التنظيمية القادرة على التكيف ،وحتديد لأ�ساليب

الرقابة املبا�رشة واالعتماد على الإجراءات الر�سمية (.)Williams, 2001

�إن العمل الأكادميي يف املدر�سة ي�ستند �إىل �أ�سا�س من العالقات االجتماعية بني املهنيني يف

املدر�سة ،والآباء ،واملجتمع املحلي الذي يُفرت�ض �أن تخدمه املدر�سة (Bryke & Schneider,
 .)1996ويرتبط نوع الثقة يف املدر�سة مبا ي�سمى بالثقة العالقاتية ()Relational Trust

التى تعني الثقة يف الو�ضعيات الرتبوية التى تت�ضمن تلبية لبع�ض التوقعات اخلا�صة

واملتبادلة ،فيما يخ�ص عالقات الدور بني جماعات الدور كافة يف املدار�س .وتقوم هذه الثقة
على �أ�سا�س التوقعات ذات ال�صلة باالحرتام والكفاءة والأمانة واالحرتام ال�شخ�صي للآخرين
(.)Bryke & Schneider, 2002
لقد �أُجري كثري من الدرا�سات يف جمال االت�صال ومهاراته مت تطبيقها يف منظمات خمتلفة.

فقد هدفت درا�سة �آرم�سرتوجن (� )Armstrong, 2001إىل حتديد الدرجة التى يختلف بها

الر�ضا عن االت�صال عن طريق الربيد الإلكرتوين بني معلمي املدار�س الإبتدائية واملديرين يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مقاطعة �سونوما ( )Sonomaوفقا ً جلن�سهم وت�صورهم الذاتي للهوية الثقافية .وا�ستخدم
الدرا�سة من معلمي ع�رش مدار�س �إبتدائية ومديريها ،مت اختيارهم لأنهم ي�ستخدمون االت�صال
بالربيد الإلكرتوين فيما بينهم .ومن بني النتائج التى تو�صلت �إليها الدرا�سة :عدم وجود عالقة
بني الر�ضا عن االت�صال واجلن�س� ،أو الهوية الثقافية� ،أو ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين .وكانت

هناك عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني الر�ضا عن العمل وا�ستخدام االت�صال بالربيد

الإلكرتوين.

وهدفت درا�سة ال�صغري (� )2003إىل بناء برنامج تدريبي لتطوير مهارات االت�صال لدى

مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة �إربد يف �ضوء احتياجاتهم التدريبية .وقد تكونت العينة
من ( )102مديرا ً ومديرة ،وا�ستخدمت اال�ستبانة و�سيلة جلمع البيانات .و�أظهرت النتائج �أن

املديرين واملديرات �أبدوا احتياجا ً تدريبيا ً بدرجة كبرية جدا ً يف ( )33فقرة وبن�سبة قدرها ()%62.2

وبدرجة كبرية يف ( )20فقرة وبن�سبة قدرها ( )%37.8و�إن االحتياجات التدريبية تكمن يف

االت�صال غرياللفظي.

وكان الغر�ض من درا�سة بيل ( )Bell, 2005هوحتديد ت�صورات مديري املدار�س الثانوية

لأهمية املهارات اخلا�صة وال�رضورية لأداء �أدوارهم ،ودرجة �إعدادهم يف هذه املهارات .وقد تكونت

العينة من ( )191مدير مدر�سة عامة يف واليات� :أركن�سا�س ،ولوزيانا ،وتك�سا�س ،من الذين

�أجابوا عن اال�ستبانة التى طورت لهذه الدرا�سة .ومن بني النتائج التى �أظهرتها الدرا�سة :وجود
فرق ذي داللة �إح�صائية بني اجلن�س والتقديرات لأهمية املهارات املطلوبة للقيادة التعليمية،

واالت�صال ،وعالقات املدر�سة باملجتمع املحلي ،واخلدمات الطالبية والإدارة .وهناك فرق ذو داللة

�إح�صائية يف التقديرات الذاتية نحو الإعداد للقيادة التعليمية ومهارات االت�صال يعزى �إىل
اجلن�س.

تعرف درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية ملهارات
وهدفت درا�سة الكبي�سي (� )2006إىل َ

االت�صال الفعال وعالقتها مب�ستوى الر�ضا الوظيفي لدى املعلمني يف دولة قطر .وقد تكونت
عينة الدرا�سة من ( )230معلما ومعلمة ،ومت بناء �أداتني جلمع البيانات .ومن بني النتائج التي

تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن درجة ممار�سة مهارات االت�صال كانت مرتفعة ب�شكل عام .و�أن هناك
عالقة ذات داللة �إح�صائية بني درجة ممار�سة املديرين ملهارات االت�صال الفعال وم�ستوى الر�ضا

الوظيفي.

�أما بالن�سبة للدرا�سة ال�سابقة التى تناولت متغري الثقة ،فقد بحثت درا�سة موي وهنكن
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و�إجلي ( )Moye, Henkin & Egley, 2005يف العالقات بني متكني املعلمني وم�ستوى
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الثقة بني الأ�شخا�ص يف املدير .وقد مت بناء �أداتني لقيا�س التمكني وم�ستوى الثقة ،كما مت
تكييف بع�ض املقايي�س اخلا�صة بالتمكني النف�سي والعاطفي واملعريف القائمة على الثقة

ال�ستخدامها يف هذه الدرا�سة .وقد تكونت العينة من معلمي املدار�س االبتدائية يف �إحدى
املناطق التعليمية احل�رضية الأمريكية الذين �أكملوا �أداة امل�سح امل�ستخدمة يف هذا الدرا�سة.

ومن بني النتائج التى مت التو�صل �إليها� :أن املعلمني الذين ت�صوروا �أنهم ممَكنون يف بيئات

عملهم ،كانت لديهم م�ستويات عالية من الثقة بني الأ�شخا�ص يف مديرهم.

تعرف عالقات الثقة بني املعلمني
وكان الهدف من درا�سة لينز ( )2005 ,Lenzالنوعية هو َ

و�أع�ضاء جمل�س املدر�سة ،ومدى ت�أثري هذه العالقات يف فاعلية املدر�سة .لقد ا�ستخدمت
عينة ق�صدية مكونة من �أربعة معلمني و�أربعة �أع�ضاء من �أع�ضاء جمال�س ملدار�س ريفية
وح�رضية يف والية بن�سلفانيا .و�أُظهرت النتائج �أهمية الثقة يف بناء املنظمة املتمتعة

بال�صحة التنظيمية ،وعالقة ذلك ب�أداء الطلبة وم�ستويات �إجنازهم .كما تو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن معظم جوانب ال�صحة التنظيمية ترتبط بعالقات الثقة بني املعلم واملدير ،وبني املعلم
وزمالئه ،وبني املعلم و�أولياء �أمور الطلبة.

�أما درا�سة فور�سيث وبارنز وادمز ( )Forsyth, Barnes & Adams, 2006فقد هدفت

�إىل بحث نتائج الثقة العالقاتية ( )Relational Trustوبخا�صة ثقة ويل الأمر ،كما قي�ست
يف �ضوء املخرجات املرغوب فيها للمدر�سة .وقد تكونت العينة من ( )79مدر�سة يف الغرب

الأو�سط الأمريكي .وا�ستخدمت البيانات اخلا�صة بثقة ويل الأمر واملعلم ال�شتقاق ت�صنيف

لفاعلية الثقة .وقد �أيدت نتائج معامالت االرتباط �إىل التنب�ؤ ببيئة معقدة ووا�سعة للثقة،
يكون عامل تنب�ؤ بظروف املدر�سة الداخلية ونتائجها.

و�أجرى مايل وهوتي ( )Maele & Houtte, 2009درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن مدى

م�شاركة املعلمني يف املدر�سة نف�سها مب�ستوى معني من الثقة .وقد مت جمع البيانات

با�ستخدام ا�ستبانات وزعت على ( )2104معلمني يف ( )84مدر�سة ثانوية يف مدينة فالندرز

( )Flandersالأمريكية و�أظهرت النتائج وجود ثقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س داخل مدار�س

فليم�ش ( )Flemishالثانوية .و�أن الثقة يف الزمالء يف املدار�س اخلا�صة كانت �أعلى مقارنة

باملدار�س احلكومية.

وهدفت درا�سة جودارد ،و�سالوم ،وبريبت�سكاي (Goddard, Salloum & Berbitsky,

� )2009إىل اختبار العالقة بني الثقة والتح�صيل و�إىل تقييم �إن كانت االرتباطات بني

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

 Michiganبالطريقة الع�شوائية املنتظمة� ،صنفَ ت ح�سب متغريات الدرا�سة .وا�ستخدمت
ا�ستبانة لقيا�س الثقة يف املدار�س .و�أظهرت النتائج �أن الثقة �إرتبطت بدرجة �أعلى بالتح�صيل
املتنامي يف الريا�ضيات والقراءة ،وفقا ً لتقديرات الوالية للتح�صيل والتى ا�ستخدمت لأغرا�ض
التف�سري لهذه الدرا�سة.

تعرف درجة ممار�سة القيادات الأكادميية
�أما درا�سة معايعة و�أندراو�س ( )2009فقد هدفت �إىل َ

يف اجلامعات الأردنية للعنا�رص امل�ؤثرة يف الثقة التنظيمة .وقد مت تطوير �أداة لقيا�س درجة

املمار�سة للعنا�رص امل�ؤثرة يف الثقة التنظيميةّ ،
وطبقت على جمتمع الدرا�سة من القادة
الأكادمييني يف اجلامعات الأردنية البالغ عدد �أفراده ( )468ا�ستجاب منهم ( )391قائداَ .وبعد
القيام بالتحليالت الإح�صائية� ،أظهرت النتائج �شيوع ممار�سات الثقة التنظيمية ،ودقة

املعلومات وتوافرها ،وفر�ص الإبداع ،وال�سيا�سات الإدارية ،وال�سلوك القيادي ،والقيم التنظيمية
بدرجة عالية ،و�أن هناك فروقا دالة �إح�صائيا فيما يتعلق بال�سيا�سات الإدارية وال�سلوك القيادي
تعزى ملتغري املوقع الإداري ول�صالح ر�ؤ�ساء اجلامعات ونوابهم وعمداء الكليات� .أما بالن�سبة

للقيم التنظيمية ال�سائدة فكانت ل�صالح عمداء الكليات.

ونظرا ً ملا للثقة من ت�أثري يف �سلوك العاملني داخل املدر�سة ،ف�إن حتقيق هذا الت�أثري يتوقف

على عملية االت�صال ومهاراته املتعددة التى ميار�سها مدير املدر�سة الثانوية يف �أثناء تفاعله
مع املعلمني والعاملني الآخرين ،لتوطيد نوع من العالقات القائمة على االحرتام والكفاية

واملرونة وامل�صداقية.

لتعرف العالقة بني درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية الأردنية
لقد جاءت هذه الدرا�سة
ّ

ملهارات االت�صال وم�ستوى الثقة يف مدار�سهم من وجهة نظر املعلمني.

م�شكلة الدرا�سة

يقوم مدير املدر�سة بدور مهم يف تكوين ثقافة للثقة داخل مدر�سته ،من خالل ممار�سته

لقيادة تربوية م�ساندة وم�ؤثرة يف ثقة املعلمني به ،با�ستخدام مهارات االت�صال املتنوعة .ومع
�أن العمل الأكادميي والرتبوي يف املدر�سة ي�ستند �إىل �أ�سا�س متني من العالقات االجتماعية بني

الإداريني واملعلمني من جهة ،وبينهم وبني الطلبة و�آبائهم و�أبناء املجتمع املحلي من جهة �أخرى،

�إال �أن مو�ضوع الثقة يف املدار�س مل يلق االهتمام املطلوب .وعلى الرغم من �شيوع مو�ضوع
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الثقة يف جماالت متعددة من احلياة اليومية� ،إال �أن هناك عددا ً قليال ً من الأبحاث املنظمة
التى �أُجريت يف جمال الثقة يف املدار�س (.)Hoffman, Sabo, Bill & Hoy, 1994
وملا كان االت�صال و�سيلة مهمة و�أ�سا�سية لن�رش املعلومات والأفكار ،و�رضورة ال ميكن

اال�ستغناء عنها يف عمليات التفاعل والتعاون بني الأفراد ،وبخا�صة يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية،

وحيث �أن لالت�صال مهارات متعددة ،بح�سن ا�ستخدامها تتحقق الأهداف الرتبوية ،ف�إن

م�شكلة الدرا�سة تتحدد يف الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:

عمان ملهارات االت�صال ،وما
 -ما درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية الأردنية يف حمافظة ّ

عالقتها مب�ستوى الثقة يف مدار�سهم من وجهة نظر املعلمني؟

�أهداف الدرا�سة

تعرف:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل ّ

عمان ملهارات االت�صال من
( )1درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية الأردنية يف حمافظة ّ

وجهة نظر املعلمني.

عمان من وجهة نظر املعلمني.
( )2م�ستوى الثقة يف املدار�س الثانوية الأردنية يف حمافظة ّ
( )3العالقة بني درجة ممار�سة املديرين ملهارات االت�صال وم�ستوى الثقة يف مدار�سهم.

�أ�سئلة الدرا�سة

ت�سعى الدرا�سة لالجابة عن اال�سئلة الأتية:

عمان ملهارات االت�صال من
 .1ما درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية الأردنية يف حمافظة ّ

وجهة نظر املعلمني؟

عمان من وجهة نظر
 .2ما م�ستوى الثقة يف املدار�س الثانوية الأردنية يف حمافظة
ّ

املعلمني؟

 .3هل هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≥0.05بني درجة ممار�سة مديري

عمان ملهارات االت�صال ،وم�ستوى الثقة يف مدار�سهم
املدار�س الثانوية الأردنية يف حمافظة ّ
من وجهة نظر املعلمني؟

�أهمية الدرا�سة

تنبع �أهمية الدرا�سة من �أهمية االت�صال ،بو�صفه الأداة املحركة للتفاعالت املختلفة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
بني النا�س ،و�أهمية الثقة التى ال ميكن التخلي عنها يف احلياة اليومية ب�شكل عام ،واحلياة
ويف �ضوء ذلك ميكن حتديد �أهمية هذه الدرا�سة بالنقاط الآتية:

 -يتوقع من هذه الدرا�سة �أن تفيد نتائجها امل�س�ؤولني يف مديرية التدريب بوزارة الرتبية

والتعليم ،من خالل �إعداد الربامج التدريبية للمديرين يف جمال ا�ستخدام مهارات االت�صال.

 -ي�ؤمل من هذه الدرا�سة �أن تقدم تغذية راجعة ملديري املدار�س الثانوية الأردنية يف �ضوء

النتائج التي يتم التو�صل �إليها� ،سواء املتعلقة با�ستخدام مهارات االت�صال �أم م�ستوى الثقة
يف املدار�س.

 تقدم هذه الدرا�سة �أداتني جاهزتني ،مت الت�أكد من �صدقهما وثباتهما ،ميكن ا�ستخدامهمايف بحوث ودرا�سات مماثلة ،ملراحل درا�سية �أخرى.

 -ترفد هذه الدرا�سة املكتبة الأردنية واملكتبة العربية ب�أدب نظري ودرا�سات �سابقة عن االت�صال

والثقة ،ميكن �أن تكون منطلقا لأبحاث ودرا�سات جديدة تتناول متغريات �أخرى.

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت الدرا�سة احلالية على معلمي املدار�س الثانوية احلكومية واخلا�صة ومعلماتها يف

عمان ،للعام الدرا�سة  .2010/2009وتتحدد نتائج الدرا�سة بدرجة �صدق الأداتني
حمافظة ّ

امل�ستخدمتني وثباتهما ،و�صدق ا�ستجابات افراد العينة ومو�ضوعيتهم .و�أن تعميم النتائج ال
ي�صدق �إال على املجتمع الذي �سحبت منه العينة واملجتمعات املماثلة.

م�صطلحات الدرا�سة

ا�شتملت الدرا�سة احلالية على عدد من امل�صطلحات التى ُعرفَت مفاهيميا ً و�إجرائيا ً على

النحو الآتي:

 املهارة ) :(Skillهي املقدرة على ترجمة املعرفة �إىل عمل� ،أو فعل ي�ؤدي �إىل حتقيق �أداءمرغوب فيه (اخل�رشوم ،ومر�سي)1999 ،

 االت�صال ) :(Communicationهو عملية �إر�سال وا�ستقبال رموز ذات معا ٍن مرتبطة بها،هدفها �إعالم الآخر� ،أو الطلب منه القيام بعمل ما �أو تعديل �سلوك معني (العامري ،والغالبي،
.)2008

 مهارات االت�صال ( :)Skills Communicationهي املقدرة التى ّمتكن الفرد من نقل

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

املدر�سية ب�شكل خا�ص.
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املعلومات ب�أ�سلوب ي�ضمن ا�ستالمها وفهمها ).(Communication Skills. com
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�أما التعريف االجرائي ملهارات االت�صال فهو :مقدرة مديري املدار�س الثانوية الأردنية ومديراتها
على ا�ستعمال مهارات القراءة والكتابة والتحدث واال�ستماع ولغة اجل�سم ب�شكل فاعل،

عند تعاملهم مع املعلمني واملعلمات والعاملني الآخرين يف مدار�سهم ،وكما تقا�س بالدرجة

التى يح�صل عليها �أفراد العينة من ا�ستجاباتهم عن فقرات ا�ستبانة مهارات االت�صال

امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة.

 الثقة (ُ :)Trustع ّرفت ب�أنها رغبة فرد �أو جماعة للر�ضوخ لطرف �آخر ،على �أ�سا�س �أن ذلكالطرف حم�سن و�صادق وكفي و�أمني ومنفتح (.)Hoy & Tschannen – Moran, 1999

وت ُ ّعرف الثقة �إجرائيا ً ب�أنها :درجة املجاالت الثالثة جمتمعة (الثقة يف املدير ،والثقة يف الزمالء،

والثقة يف الطلبة و�آبائهم) ,التى تعك�سها ا�ستجابات �أفراد العينة عن فقرات مقيا�س الثقة
( )Scale-T Omnibus Theامل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:

منهج البحث امل�ستخدم :ا�ستخدم منهج البحث امل�سحي االرتباطي بو�صفه املنهج

لتعرف العالقة بني درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية ملهارات االت�صال وم�ستوى
املنا�سب ّ
الثقة يف مدار�سهم.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

عمان
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املدار�س الثانوية ومعلماتها يف مديريات ّ

للرتبية والتعليم اخلم�س والبالغ عددهم ( )5007معلما ومعلمة� .أما عينة الدرا�سة فقد مت

اختيار �أفرادها بالطريقة الطبقية الع�شوائية الن�سبية وبن�سبة ( )%7من املناطق التعليمية

اخلم�س وقد بلغ عدد �أفرادها ( )350معلما ً ومعلمة .واجلدول رقم ( )1يبني �أفراد جمتمع الدرا�سة

و�أفراد العينة ح�سب املناطق التعليمية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اجلدول رقم ()1
توزع �أفراد جمتمع الدرا�سة و�أفراد العينة من املعلمني واملعلمات يف املدار�س
عمان ح�سب املديرية واجلن�س
الثانوية يف حمافظة ّ
الت�سل�سل

املجموع

36
35
21
35
42
169

35
35
29
30
52
181

املجموع

مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة ع ّمان الأوىل
مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة ع ّمان الثانية
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*ح�سب �إح�صائيات وزارة الرتبية والتعليم لعام 2008/2007
�أداة الدرا�سة

ا�ستخدمت �أداتان جلمع البيانات هما« :ا�ستبانة مهارات االت�صال» و»مقيا�س الثقة» (The
 .)Omnibus T- Scaleوفيما ي�أتي عر�ض لهاتني الأداتني:

 -الأداة الأوىل« :ا�ستبانة مهارات االت�صال» :مت بناء هذه اال�ستبانة بالرجوع �إىل الأدب النظري

ذي العالقة والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة ،مثل درا�سة ال�صغري ( ،)2003ودرا�سة الكبي�سي
( .)2006وقد تكونت الأداة ب�صيغتها الأولية من ( )58فقرة موزعة على خم�سة جماالت هي:
مهارات القراءة ،ومهارات الكتابة ،ومهارات الإ�ستماع ،ومهارات التحدث ،ومهارات لغة اجل�سم.

وكان عدد البدائل �إزاء كل فقرة خم�سة بدائل.

�صدق الأداة الأوىل وثباتها
ُ
للت�أكد من �صدق الأداة الأوىل� ،أعتمد ال�صدق الظاهري .فقد وزّعت اال�ستبانة ب�صيغتها
الأولية على ع�رشة حمكمني من �أ�ساتذة الإدارة الرتبوية لبيان ر�أيهم بفقراتها من حيث

�صالحيتها للغر�ض الذي و�ضعت من �أجله .وبعد الأخذ مبالحظات املحكمني واقرتاحاتهم ،من
حذف و�إ�ضافة وتعديل� ،أ�صبحت الأداة ب�صيغتها النهائية مكونة من ( )50فقرة موزعة على
املجاالت اخلم�سة نف�سها ،مبعدل ع�رش فقرات لكل جمال.

�أما ثبات الأداة ،فقد مت الت�أكد منه ب�إ�ستخدام معادلة كرونباخ الفا ()Alpha–Cronbach

لإيجاد االت�ساق الداخلي للمجاالت .وقد تراوحت قيم معامل الثبات ما بني ( .)0.70–0.98وتعد

مثل هذه القيم مقبولة لهذا النوع من الأبحاث .واجلدول رقم ( )2يبني ذلك:
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�أفراد*
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اجلدول رقم ()2
قيم معامل ثبات االت�ساق الداخلي ملجاالت ا�ستبانة مهارات
االت�صال با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا
قيمة معامل الثبات
مهارات االت�صال
0.87
القراءة
0.78
اال�ستماع
0.70
الكتابة
0.89
التحدث
0.75
لغة اجل�سم

 الأداة الثانية" :مقايي�س الثقة" :اعتمد مقيا�س ( )The Omnibus T-Scaleالذي بناههوي وت�سكانن موران ) (Hoy & Tschannen – Moran, 2003بعد ترجمته �إىل اللغة
العربية ،والت�أكد من �صحة الرتجمة ودقتها بعر�ضها على ثالثة من الأ�ساتذة املخت�صني يف

اللغة الإجنليزية.

يتكون املقيا�س من ( )26فقرة موزعة على ثالثة مقايي�س فرعية هي:

* ثقة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف املدير :ويتكون من ثماين فقرات هي،15 ،*11 ،9 ،7 ،*4 ،1( :
.)*23 ،18

 -1ثقة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الزمالء :ويتكون من ثماين فقرات هي،13 ،12 ،*8 ،5 ،2( :
.)21 ،19 ،16

 -2ثقة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الزبائن (الطلبة والآباء) ويتكون من ع�رش فقرات هي،6 ،3( :
.)*26 ،25 ،24 ،22 ،20 ،17 ،14 ،10

وكان عدد البدائل لكل فقرة �ستة ،تراوحت بني البديل (ال �أُوافق ب�شدة) الذي �أعطى درجة
واحدة ،والبديل (�أُوافق ب�شدة) والذي �أعطى �ست درجات.

�صدق الأداة الثانية وثباتها

للتحقق من �صدق املقيا�س ،مت عر�ضه على ع�رشة من املحكمني املخت�صني يف االدارةالرتبوية

العاملني يف اجلامعات االردنية ،لتعرَف �آرائهم ب�صدد �صالح فقراته ،ومدى مالءمتها للبيئة

االردنية .وقد �أبدى املحكمون موافقتهم على جميع الفقرات من حيث �صالحيتها ومالءمتها.
ومت الأخذ ب�إقرتاحات بع�ض املحكمني املت�ضمنة تغيري عدد البدائل من �ستة �إىل خم�سة بدائل،
بحيث ي�أخذ البديل (ال �أُوافق ب�شدة) درجة واحدة ،والبديل (�أوافق ب�شدة) خم�س درجات.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وللت�أكد من ثبات املقيا�س� ،أُ�ستخدمت معادلة كرونباخ �ألفا لإيجاد معامل الإت�ساق الداخلي
القيم مقبولة يف مثل هذا النوع من الدرا�سات واجلدول رقم ( )3يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()3
قيم معامل الثبات للمقايي�س الفرعية الثالثة للثقة با�ستخدام معادلة كرونباخ – �ألفا
قيمة معامل الثبات
املقيا�س الفرعي
الت�سل�سل
0.80
الثقة يف املدير
1
0.87
الثقة يف الزمالء
2
0.76
الثقة يف الزبائن (الطلبة والآباء)
3
�إجراءات الدرا�سة

بعد الت�أكد من �صدق الأداتني وثباتهما ،وحتديد عينة الدرا�سة ،ثم توزيع اال�ستبانة واملقيا�س

معا ً على �أفراد العينة من املعلمني واملعلمات يف املدار�س احلكومية واخلا�صة يف مديريات

عمان .وقد مت ا�سرتجاع ( )325ن�سخة ،من جمموع ( )350وبن�سبة
الرتبية والتعليم يف حمافظة ّ

قدرها (.)%93

وتعرف م�ستوى الثقة يف املدار�س الثانوية،
 ولتحديد درجة ممار�سة مهارات االت�صال،ّ
ا�ستخدمت املعادلة الآتية:

القيمة العليا للبديل – القيمة الدنيا للبديل
عدد امل�ستويات

=  1.33 = 4 = 1 – 5مدى الفئة
3

وبذلك يكون امل�ستوى املنخف�ض من 2.33 = 1.33 + 1

3

امل�ستوى املتو�سط من 3.67 = 1.33 + 2.34
امل�ستوى املرتفع من 5 - 3.68

�أما الو�سائل الإح�صائية امل�ستخدمة فهى :

 املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية للإجابة عن ال�س�ؤالني الأول والثاين. -معامل ارتباط بري�سون للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث.

 -معادلة كرونباخ – �ألفا ( )Alpha – Cronbachلإيجاد معامل االت�ساق الداخلي.
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عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
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�أوالً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

عمان
ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية الأردنية يف حمافظة ّ

ملهارات االت�صال من وجهة نظر املعلمني»؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،وحددت

الرتبة ودرجة املمار�سة ملهارات االت�صال ،وكما مبني يف اجلدول رقم (.)4

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ودرجة املمار�سةلإجابات
املعلمني واملعلمات عن مهارات االت�صال مرتبة تنازليا ً
درجة
االنحراف
املتو�سط
عدد
الرتبة
املهارات
الت�سل�سل
املمار�سة
املعياري
احل�سابي
الفقرات
مرتفعة
1
0.93
4.15
10
مهارة القراءة
1
مرتفعة
2
0.89
4.14
10
مهارة التحدث
2
مرتفعة
3
1.20
4.03
10
مهارة الكتابة
3
مرتفعة
4
1.02
3.99
10
مهارة لغة اجل�سم
4
مرتفعة
5
1.06
3.88
10
مهارة اال�ستماع
5
مرتفعة
1.02
4.04
50
الدرجة الكلية
�أظهرت النتائج يف اجلدول رقم (� )4أن املتو�سط احل�سابي لدرجة ممار�سة مهارات االت�صال

ب�شكل عام بلغ ( )4.04بانحراف معياري ( )1.02وبدرجة ممار�سة مرتفعة .وجاءت مهارات

االت�صال اخلم�س مب�ستوى مرتفع ،فقد ح�صلت مهارة القراءة على الرتبة الأوىل مبتو�سط
ح�سابي ( )4.15وانحراف معياري ( ،)0.93وجاءت مهارة التحدث بالرتبة الثانية مبتو�سط
ح�سابي ( )4.14وانحراف معياري (� .)0.89أما مهارة الكتابة فقد ح�صلت على الرتبة الثالثة
مبتو�سط ح�سابي ( )4.03وانحراف معياري ( ،)1.20بينما جاءت مهارة لغة اجل�سم بالرتبة
الرابعة مبتو�سط ح�سابي ( )3.99وانحراف معياري (� .)1.02أما مهارة اال�ستماع فقد جاءت

بالرتبة اخلام�سة والأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )3.88وانحراف معياري (.)1.06

�أما النتائج املتعلقة بفقرات كل مهارة فكانت على النحو الآتي:
 -1مهارة القراءة� :أُ�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية وحددت رتبة كل

فقرة ودرجة ممار�ستها ،واجلدول رقم ( )5يبني ذلك.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن جميع فقرات مهارة القراءة ح�صلت على درجة ممار�سة مرتفعة،

�إذ تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني ( )4.02–4.34بانحرافات معيارية بني ( )0.73–1.19وجاءت
الفقرة ال�سابعة التى تن�ص على "يركز على االفكار املهمة عند قراءته التعليمات" بالرتبة

الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )4.34وانحراف معياري ( .)0.82بينما جاءت الفقرة الثالثة التى
تن�ص على "ميتلك �أ�سلوبا ً �شيقا ً يف القراءة "بالرتبة العا�رشة والأخرية مبتو�سط ح�سابي ()4.02

وانحراف معياري (� .)0.92أما الدرجة الكلية لهذه املهارة فقد بلغ متو�سطها احل�سابي ()4.15
بانحراف معياري ( )0.93وبدرجة ممار�سة مرتفعة.

 -2مهارة التحدث :مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،وحددت الرتبة

ودرجة املمار�سة لكل فقرة من فقرات هذه املهارة .واجلدول رقم ( )6يبني ذلك.

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ودرجة املمار�سة لإجابات
املعلمني واملعلمات عن فقرات مهارة التحدث مرتبة تنازليا ً
درجة
املتو�سط االنحراف
الفقرات
الت�سل�سل
احل�سابي املعياري الرتبة املمار�سة
يتحدث بلغة وا�ضحة
مرتفعة
1
0.77
4.41
31
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اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية والرتبة ودرجة املمار�سة لإجابات املعلمني
واملعلمات عن فقرات مهارة القراءة مرتبة تنازليا ً
درجة
املتو�سط االنحراف
الفقرات
الت�سل�سل
احل�سابي املعياري الرتبة املمار�سة
يركز على الأفكار املهمة عند قراءته التعليمات
مرتفعة
1
0.82
4.34
7
يقر�أ بلغة �سليمة خالية من الأخطاء
مرتفعة
2
0.73
4.24
2
يف�سر العبارة التى حتتاج �إىل تف�سري
مرتفعة
3
0.88
4.19
9
َ
ميتلك طالقة وا�ضحة يف القراءة
مرتفعة
4
0.83
4.14
4
ي َو�ضح املق�صود ببع�ض الكلمات الغام�ضة
مرتفعة
4
0.92
4.14
8
يتوقف عن القراءة عندما ُيطرح �س�ؤال
مرتفعة
6
0.92
4.11
6
يتميز �صوته بالو�ضوح عند قراءة التعليمات
مرتفعة
7
1.19
4.10
1
يجيب عن ا�ستف�سارات املعلمني يف �أثناء قراءته للتعليمات
مرتفعة
8
1.07
4.09
10
يعمل على جذب انتباه املعلمني عند قراءته التعليمات
مرتفعة
9
0.99
4.08
5
ميتلك �أُ�سلوبا �شيق ًا يف القراءة
مرتفعة
10
0.92
4.02
3
مرتفعة
0.93
4.15
الدرجة الكلية
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تابع اجلدول رقم ()6
املتو�سط
الفقرات
الت�سل�سل
احل�سابي
متحدث واثق من نف�سه
4.37
36
يتحدث بطالقة
4.26
37
يتحدث مع املعلمني ب�أ�سلوب متوا�ضع
4.20
35
يتحدث مع املعلمني بطريقة ب�سيطة بعيدة عن الر�سمية
4.19
34
يلتزم املو�ضوعية يف احلديث
4.17
32
مييل �إىل ا�ستخدام �أُ�سلوب االقناع عندما يتحدث مع املعلمني
4.08
33
يتجنب الإ�ستئثار باحلديث لنف�سه
3.97
38
يهىء اجلو املنا�سب عند التحدث مع املعلمني
3.94
40
يتقبل مقاطعة املعلمني له عندما يتحدث
3.82
39
4.14
الدرجة الكلية

االنحراف
املعياري
0.80
0.84
0.83
0.85
0.90
0.96
1.01
0.99
0.99
0.89

الرتبة
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

درجة
املمار�سة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن جميع فقرات مهارة التحدث ح�صلت على درجة ممار�سة

مرتفعة وقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني ( )3.82–4.41بانحرافات معيارية ما بني (–1.01

 .)0.80وجاءت الفقرة ( )31التى تن�ص على «يتحدث بلغة وا�ضحة» بالرتبة الأوىل �إذ بلغ
متو�سطها احل�سابي ( )4.41بانحراف معياري ( .)0.77يف حني جاءت الفقرة ( )39التى تن�ص

على «يتقبل مقاطعة املعلمني له عندما يتحدث» بالرتبة العا�رشة والأخرية مبتو�سط ح�سابي

( )3.83بانحراف معياري (.)0.99

�أما الدرجة الكلية لهذه املهارة فقد كان متو�سطها احل�سابي ( )4.14بانحراف معياري

( )0.89وبدرجة ممار�سة مرتفعة.

 – 3مهارة الكتابة :مت �إيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،ومت حتديد الرتبة ودرجة

املمار�سة لفقرات هذه املهارة واجلدول رقم ( )7يبني ذلك.

اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ودرجة املمار�سة لإجابات
املعلمني واملعلمات عن فقرات مهارة الكتابة مرتبة تنازليا ً
درجة
املتو�سط االنحراف
الفقرات
الت�سل�سل
احل�سابي املعياري الرتبة املمار�سة
25
24

ي�ستخدم �أ�سلوب ًا وا�ضح ًا يف اي�صال التعليمات التحريرية �إىل
املعلمني
ي�ستخدم املذكرات يف تبليغ املعلمني

4.26

0.90

1

مرتفعة

4.21

0.98

2

مرتفعة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

االنحراف
املعياري
0.93
0.88
0.87
0.93
0.93
0.98
1.12
1.31
0.98

الرتبة
3
3
5
6
7
7
9
10
-

درجة
املمار�سة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متو�سطة
مرتفعة

يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن جميع فقرات هذه املهارة ح�صلت على درجة ممار�سة مرتفعة

با�ستثناء فقرة واحدة ح�صلت على درجة ممار�سة متو�سطة وقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية

بني ( )3.19–4.26بانحرافات معيارية ما بني ( .)0.87–1.31وجاءت الفقرة ( )25التى تن�ص على

«ي�ستخدم �أ�سلوبا ً وا�ضحا ً يف �إي�صال التعلميات التحريرية �إىل املعلمني بالرتبة الأوىل �إذ بلغ
متو�سطها احل�سابي ( )4.26بانحراف معياري ( )0.90وبدرجة ممار�سة مرتفعة .بينما جاءت
الفقرة ( )21التى تن�ص على «ي�ستخدم احلا�سوب يف �إر�سال الر�سائل التحريرية �إىل املعلمني»

بالرتبة العا�رشة والأخرية ،مبتو�سط ح�سابي ( )3.19وانحراف معياري ( )1.31وبدرجة ممار�سة
متو�سطة� .أما الدرجة الكلية للمهارة ،فقد بلغ متو�سطها احل�سابي ( )4.03بانحراف معياري
( )0.98وبدرجة ممار�سة مرتفقة.

-4مهارة لغة اجل�سم :مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،كما مت حتديد

الرتبة ودرجة املمار�سة لفقرات مهارة لغة اجل�سم ،واجلدول رقم ( )8يبني ذلك.

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ودرجة املمار�سة لإجابات املعلمني
واملعلمات عن فقرات مهارة "لغة اجل�سم" مرتبة تنازليا ً
درجة
املتو�سط االنحراف
الفقرات
الت�سل�سل
احل�سابي املعياري الرتبة املمار�سة
مرتفعة
1
0.83
4.40
يحر�ص على الظهور باملظهر الالئق �أمام املعلمني
11
مرتفعة
2
0.88
4.32
يجل�س بطريقة تدل على احرتامه للمعلمني
13

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

تابع اجلدول رقم ()7
املتو�سط
الفقرات
الت�سل�سل
احل�سابي
يكتب بخط وا�ضح ت�سهل قراءته
4.18
22
تخلو كتاباته من الأخطاء الإمالئية
4.18
30
يعتمد الت�سل�سل املنطقي يف تدوين الأفكار
4.17
26
يخلو �أ�سلوبه الكتابي من �أي خط�أ لغوي
4.09
29
يبتعد عن ا�ستخدام الكلمات التى حتمل �أكرث من معنى
4.06
27
يتجنب الإطالة يف الكتابة عند تبليغ املعلمني
4.06
28
ي�ستخدم لوحة الإعالنات يف �إي�صال التعليمات �إىل املعلمني 3.88
23
ي�ستخدم احلا�سوب يف �إر�سال الر�سائل التحريرية للمعلمني 3.19
21
4.03
الدرجة الكلية
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تابع اجلدول رقم ()8
املتو�سط
الفقرات
الت�سل�سل
احل�سابي
يتحدث بنربات �صوت خمتلفة تبعا للموقف
4.19
14
ي�صافح املعلمني بحرارة يف املنا�سبات املختلفة
4.15
12
ي�ستقبل املعلمني يف مكتبة بوجه ب�شو�ش
4.13
15

االنحراف
املعياري
0.85
1.04
1.03

الرتبة
3
4
5

درجة
املمار�سة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

17

تظهر على وجهه عالمات الر�ضا مهما كانت طبيعة املو�ضوع
املطروح

3.98

1.06

6

مرتفعة

16
18
19
20

ُيح ّرك ر�أ�سه �إىل �أ�سفل عدة مرات لت�أكيد فكرة معينة

3.92
3.91
3.59
3.33
3.99

1.02
1.06
1.22
1.24
1.02

7
8
9
10
-

مرتفعة
مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
مرتفعة

ي�صاحب حديثة مع املعلمني ا�ستخدام حركات اليدين
ي�ستخدم �سبابته لتوكيد بع�ض االفكار
يظهر عليه االرتباك عندما ال يكون مت�أكد ًا من االجابة

الدرجة الكلية

يُالحظ من اجلدول رقم (� )8أن جميع الفقرات ح�صلت على درجة ممار�سة مرتفعة با�ستثناء

فقرتني ح�صلتا على درجة ممار�سة متو�سطة .وقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية ()3.33–4.40
بانحرافات معيارية ما بني ( .)0.83–1.24وجاءت الفقرة ( )49التى تن�ص على «يحر�ص على

الظهور باملظهر الالئق �أمام املعلمني» بالرتبة الأوىل� ،إذا بلغ متو�سطها احل�سابي ()4.40

بانحراف معياري ( )0.83يف حني جاءت الفقرة ( )45التى تن�ص على «يظهر عليه االرتباك
عندما ال يكون مت�أكدا من الإجابة» بالرتبة العا�رشة والأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )3.33وانحراف

معياري ( )1.24وبدرجة ممار�سة متو�سطة� .أما الدرجة الكلية لهذه املهارة فقد بلغ متو�سطها
احل�سابي ( )3.99بانحراف معياري ( )1.02وبدرحة ممار�سة مرتفعة.

 -5مهارة اال�ستماع :مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،كما مت حتديد

الرتبة ودرجة املمار�سة لفقرات هذه املهارة ،واجلدول رقم ( )9يبني ذلك.

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ودرجة املمار�سة لإجابات
املعلمني واملعلمات عن فقرات مهارة اال�ستماع مرتبة تنازليا ً
درجة
املتو�سط االنحراف
الفقرات
الت�سل�سل
الرتبة املمار�سة
املعياري
احل�سابي
ي�صغي جيدا ملا يقولة املتحدث
مرتفعة
1
0.90
4.27
11
يتجنب ال�سخرية من حديث الآخرين
مرتفعة
2
0.92
4.26
13

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()9
يويل اهتمام ًا مبا ينقله املعلمون من �أخبار
يتجنب مقاطعة املتحدث �إال عند اال�ستي�ضاح
يتحدث بعد �أن ينتهي املتحدث متام ًا
يعطي املتحدث فر�صة كافية للحديث
ُيدّون بع�ض املالحظات عما ي�سمعه من املتحدث
يغلق باب مكتبه عند اال�ستماع �إىل �أحد املعلمني
يتجنب الرد على الهاتف عند اال�ستماع �إىل الآخرين
يحاول �إ�شعار املعلمني ب�أنه م�شغول عند مقابلته

الدرجة الكلية

االنحراف
املعياري
0.98
1.00
0.90
1.01
1.16
1.20
1.18
1.37
1.06

الرتبة
3
4
5
6
7
8
9
10
-

درجة
املمار�سة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
مرتفعة

يتبني من اجلدول رقم (� )9أن جميع فقرات هذه املهارة ح�صلت على درجة ممار�سة مرتفعة

با�ستثناء ثالث فقرات ح�صلت على درجة ممار�سة متو�سطة .وقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية
بني ( )3.13–4.27بانحرافات معيارية ما بني ( )0.90–1.37وجاءت الفقرة ( )11التى تن�ص على

«ي�صغي جيدا ً ملا يقوله املتحدث» بالرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )4.27وانحراف معياري
( )0.90وبدرجة ممار�سة مرتفعة .بينما ح�صلت الفقرة ( )20التى تن�ص على» يحاول �إ�شعار
املعلمني ب�أنه م�شغول عند مقابلته» على الرتبة العا�رشة والأخرية مبتو�سط ح�سابي ()3.13

وانحراف معياري ( )1.37وبدرجة ممار�سة متو�سطة.

�أما الدرجة الكلية لهذه املهارة فقد بلغ متو�سطها احل�سابي ( )3.88بانحراف معياري

( )1.06وبدرجة ممار�سة مرتفعة.

ثانياً :عر�ض املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

عمان
ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما م�ستوى الثقة يف املدار�س الثانوية الأردنية يف حمافظة ّ

من جهة نظر املعلمني».

لالجابة على هذا ال�س�ؤال ،فقد مت �إيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات

املعلمني ،كما حددت الرتبة وم�ستوى الثقة يف املدار�س الثانوية ،واجلدول رقم ( )10يبني ذلك.
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الت�سل�سل
14
12
15
17
16
18
19
20

الفقرات

املتو�سط
احل�سابي
4.14
4.07
4.04
3.94
3.84
3.60
3.46
3.13
3.88
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يالحظ من اجلدول رقم (� )10أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية مل�ستوى الثقة يف املدار�س

الثانوية بلغ ( )3.52بانحراف معياري ( )1.12وبدرجة ممار�سة متو�سطة .وجاءت جماالت الثقة
الثالثة مب�ستوى متو�سط .فقد ح�صل جمال «ثقة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف املدير» على

الرتبة االوىل مبتو�سط ح�سابي ( )3.63وانحراف معياري ( .)1.10وجاء جمال « ثقة �أع�ضاء

هيئة التدري�س يف الزمالء» بالرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )3.58وانحراف معياري (.)1.16
�أما جمال «ثقة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الزبائن (الطلبة والآباء)» فقد جاء بالرتبة الثالثة
واالخرية ،مبتو�سط ح�سابي ( )3.36وانحراف معياري (.)1.10

ولتعرف النتائج املتعلقة بفقرات املجاالت الثالثة للثقة ،فقد مت ا�ستخدام املتو�سطات
ّ

حددت رتبة كل فقرة وم�ستواها ،واجلدول رقم ( )11يبينّ ذلك،
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،و ُ
وفيما ي�أتي عر�ض لهذه النتائج:

اجلدول رقم ()11
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة وم�ستوى الثقة لإجابات املعلمني
واملعلمات عن فقرات املجاالت الثالثة للثقة مرتبة تنازليا ً
املجال

م

الفقرات

ثقة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف املدير
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اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة وم�ستوى الثقة لإجابات املعلمني
واملعلمات عن جماالت الثقة يف املدار�س الثانوية مرتبة تنازليا ً
املتو�سط االنحراف الرتبة م�ستوى
عدد
جمال الثقة
الت�سل�سل
الثقة
الفقرات احل�سابي املعياري
متو�سط
1
1.10
3.63
8
ثقة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف املدير
1
متو�سط
2
1.16
3.58
8
ثقة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الزمالء
2
ثقة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الزبائن
متو�سط
3
1.10
3.36
10
3
(الطلبة والآباء)
متو�سط
1.12
3.52
26
الدرجة الكلية

18
7
1
9
15
11
4
23

ُيعد مدير هذه املدر�سة كفيء يف عمله
يثق معلمو هذه املدر�سة با�ستقامة املدير
يثق معلمو هذه املدر�سة يف املدير
يعمل مدير هذه املدر�سة ملا فيه م�صلحة املعلمني
ي�ستطيع معلمو هذه املدر�سة االعتماد على املدير
ال ُيبدي مدير هذه املدر�سة اهتمام ًا باملعلمني
ي�شك معلمو هذه املدر�سة مبعظم االعمال التى ي�ؤديها املدير
يحجب املدير حقيقة ما يجري داخل املدر�سة عن املعلمني

املتو�سط
احل�سابي
4.06
3.99
3.97
3.88
3.84
3.29
3.21
2.82

االنحراف
املعياري
0.95
1.01
0.99
1.07
1.03
1.24
1.32
1.22

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8

م�ستوى
الثقة
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متو�سط
متو�سط
متو�سط

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

13
2
12
19
16
21
5
8

ثقة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الزبائن
(الطلبةوالآباء)

10
3
17
14
6
20
22
25
24
26

الفقرات
الدرجة الكلية للمجال
ي�ؤدي معلمو هذه املدر�سة �أعمالهم ب�شكل جيد
يثق معلمو هذه املدر�سة ببع�ضهم
ي�ستطيع معلمو هذه املدر�سة االعتماد على بع�ضهم حتى يف
املواقف ال�صعبة
ُيعد معلمو هذه املدر�سة منفتحني على بع�ضهم
لدى معلمي هذه املدر�سة ثقة تامة بزمالئهم
عندما يخربك معلمو هذه املدر�سة �شيئ ًا ما ميكنك ت�صديقه
يحذر معلمو هذه املدر�سة من بع�ضهم
ي�شك معلمو هذه املدر�سة ببع�ضهم
الدرجة الكلية للمجال
يهتم طلبة هذه املدر�سة ببع�ضهم
يثق معلمو هذه املدر�سة بطلبتهم
ميكن االعتماد على طلبة هذه املدر�سة يف �إجناز �أعمالهم
ي َعول على الآباء يف هذه املدر�سة يف التزاماتهم
يثق معلمو هذه املدر�سة بالآباء
ي�ستطيع معلمو هذه املدر�سة االعتماد على الدعم الأبوي
يعتقد معلمو هذه املدر�سة ب�أن الطلبة متعلمون اكفياء
ي�صدق معلمو هذه املدر�سة ما يقوله الآباء لهم
يعتقد معلمو هذه املدر�سة ب�أن معظم الآباء ي�ؤدون عم ًال جيد ًا
ُيعد طلبة هذه املدر�سة كتومني
الدرجة الكلية للمجال

املتو�سط
احل�سابي
3.63
3.95
3.82
3.76
3.73
3.72
3.55
3.16
2.97
3.58
3.61
3.60
3.58
3.41
3.40
3.34
3.30
3.26
3.17
2.97
3.36

االنحراف
املعياري
1.10
0.85
0.87
0.92
0.97
0.93
0.89
2.60
1.20
1.16
1.93
1.00
0.95
0.97
0.92
1.02
1.09
1.01
1.01
1.15
1.10

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

م�ستوى
الثقة
متو�سط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط

 .1جمال ثقة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف املدير:

يتبني من اجلدول رقم (� )11أن فقرات هذا املجال ح�صلت على م�ستويات للثقة تراوحت بني

املرتفعة واملتو�سطة ،وبلغت متو�سطاتها احل�سابية ما بني ( )2.82–4.06بانحرافات معيارية ما

بني ( .)0.95–1.32وقد جاءت الفقرة ( )18التى تن�ص على «يُعد مدير هذه املدر�سة كفي يف

عمله» بالرتبة الأوىل� ،إذا بلغ متو�سطها احل�سابي ( )4.06وانحرافها املعياري ( )0.95ومب�ستوى
ثقة مرتفع .وح�صلت الفقرة ( )23التى تن�ص على «يحجب املدير حقيقة ما يجري داخل

املدر�سة عن املعلمني» على الرتبة الثامنة والأخرية ،مب�ستوى ح�سابي ( )2.82وانحراف معياري
( )1.22ومب�ستوى ثقة متو�سط.
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املجال

م

ثقة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الزمالء

تابع اجلدول رقم ()11
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ومب�ستوى ثقة متو�سط.

 .2جمال ثقة اع�ضاء هيئة التدري�س يف الزمالء:

يبدو من اجلدول رقم (� )11أن م�ستويات الثقة لفقرات هذا املجال كانت بني املرتفعة

واملتو�سطة �إذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية لها ما بني ( )2.97–3.95بانحرافات معيارية ما

بني ( .)0.85–2.60وقد جاءت الفقرة ( )13التى تن�ص على «ي�ؤدي معلمو هذه املدر�سة �أعمالهم
ب�شكل جيد بالرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي ( )3.95وانحراف معياري ( )0.85مب�ستوى ثقة
مرتفع .يف حني جاءت الفقرة ( )8التى تن�ص على "ي�شك معلمو هذه املدر�سة ببع�ضهم"

بالرتبة الثامنة والأخرية ،مبتو�سط ح�سابي ( )2.97وانحراف معياري ( )1.20ومب�ستوى ثقة

متو�سط.

�أما الدرجة الكلية لهذا املجال فقد بلغ متو�سطها احل�سابي ( )3.58بانحراف معياري

( )1.16ومب�ستوى ثقة متو�سط.

 .3جمال ثقة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الزبائن (الطلبة والآباء):

يالحظ من اجلدول رقم (� )11أن م�ستويات الثقة لفقرات هذا املجال ح�صلت على م�ستوى

ثقة متو�سط� .إذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية لها ما بني ( )2.97–3.61بانحرافات معيارية
ما بني ( .)0.92–1.93وقد جاءت الفقرة ( )10التى تن�ص على «يهتم طلبة هذه املدر�سة

ببع�ضهم» بالرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي ( )3.61وانحراف معياري ( )1.93وجاءت الفقرة ()26
التى تن�ص على "ُعد طلبة هذه املدر�سة كتومني" بالرتبة العا�رشة والأخرية� ،إذ بلغ متو�سطها
احل�سابي ( )2.97وانحرافها املعياري (.)1.15
�أما الدرجة الكلية لهذا املجال فقد بلغ متو�سطها احل�سابي ( )3.36بانحراف معياري

( )1.10ومب�ستوى ثقة متو�سط.

ثالثاً :عر�ض نتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل هناك عالقة ذات داللة �إح�صائبة عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05بني

عمان ملهارات االت�صال
درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية الأردنية يف حمافظة العا�صمة ّ

وم�ستوى الثقة يف مدار�سهم من وجهة نظر املعلمني»؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني درجة ممار�سة مهارات االت�صال

واملجاالت الثالثة للثقة .واجلدول رقم ( )12يبني ذلك:

اجلدول رقم ()12
قيم معامالت ارتباط بري�سون بني درجة ممار�سة مهارات االت�صال وم�ستوى الثقة
ب�شكل عام ،وبني جماالت االت�صال اخلم�سة وجماالت الثقة الثالثة
الثقة يف الزبائن
م�ستوى الثقة
الثقة يف الزمالء
الثقة يف املدير
(الطلبة والآباء)
مهارات االت�صال
0.24
0.29
0.50
مهارة القراءة
0.28
0.27
0.34
مهارة اال�ستماع
0.28
0.31
0.38
مهارة الكتابة
0.22
0.27
0.51
مهارة التحدث
0.37
0.33
0.32
مهارة لغة اجل�سم
يت�ضح من اجلدول رقم ( )12وجود عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (0.01

≥ )αبني جميع مهارات االت�صال اخلم�سة مع جميع جماالت الثقة الثالثة .وقد تراوحت قيم
معامل ارتباط بري�سون ما بني ( )0.51للعالقة بني مهارة التحدث وجمال الثقة يف املدير،

و( )0.22للعالقة بني مهارة التحدث وجمال الثقة يف الزبائن (الطلبة والآباء).

 -مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

عمان ملهارات االت�صال
ن�ص ال�س�ؤال :ما درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة ّ

من وجهة نظر املعلمني؟

�أظهرت النتائج يف اجلدول رقم (� )4أن درجة ممار�سة املديرين ملهارات االت�صال من وجهة

نظر املعلمني كانت مرتفعة ب�شكل عام ،ولكل مهارة من مهارات االت�صال اخلم�س� ،إذ تراوحت

متو�سطاتها احل�سابية ما بني ( )3.88 – 4.15بانحرافات معيارية ما بني ( )0.89 – 1.20وقد
يعود �سبب ذلك �إىل �أن هذه املهارات ب�أنواعها املختلفة مهمة و�رضورية للعمل الإداري� ،إذ يتم
ي�سهل جتاوز العقبات،
عن طريقها نقل الأفكار وتبادلها بني جميع العاملني يف املدر�سة ،مما ّ

وتذليل ال�صعوبات ،و�صوال ً �إىل حتقيق الأهداف املرجوة .ذلك �أن االت�صال ومهاراته تعد من
الوظائف الرئي�سة ملدير املدر�سة ،يتمكن من خاللها بلوغ غاياته ب�إ�ستخدام نوع من القيادة

الفاعلة وامل�ؤثرة يف العاملني ,ولذا ُع ّد االت�صال عملية �إدارية �أ�سا�سية و�رضورية لإجناز املهمات

الرتبوية والإدارية .واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة الكبي�سي (.)2006
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 -مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين
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عمان من وجهة نظر
ن�ص هذا ال�س�ؤال :ما م�ستوى الثقة يف املدار�س الثانوية يف حمافظة ّ

املعلمني؟

�أظهرت النتائج يف اجلدول رقم (� )10أن م�ستوى الثقة يف املدار�س كان متو�سطا ً ب�شكل عام

ولكل جمال من جماالت الثقة الثالثة .وقد ي�ستدل من هذه النتيجة �شيوع الثقة بني املديرين

واملعلمني ،وبني املعلمني �أنف�سهم ،وبني املعلمني والطلبة والآباء .وقد يعود ذلك �إىل طبيعة

العالقة الإيجابية القائمة على الثقة املتبادلة واالحرتام والتقدير بني املدير واملعلمني والطبة
والآباء .ورمبا تعزى هذة النتيجة �إىل ا�ستقامة املدير وح�سن ت�صرّ فه يف املواقف املختلفة داخل
املدر�سة� ،أو قد يكون �إ�رشاك املدير للمعلمني يف عملية �صنع القرار عامال رئي�سا ً وراء هذه

النتيجة .ونظرا ً لأن الثقة عن�رص �أ�سا�س يف العالقات الإن�سانية ،ي�شعر املعلمون من خاللها
باالطمئنان وح�سن الظن بالآخرين ،فال بد من الإرتقاء مب�ستواها ،لأن ذلك من �ش�أنه �أن يزيد

فاعلية املعلمني ،ويرفع من �إمكاناتهم ،ويحقق مزيدا ً من النتائج الإيجابية للعملية الرتبوية

وي�شيع جوا ً من العالقة الودية ال�صادقة بني جميع العاملني يف املدر�سة.

واختلفت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة موي وهنكن وايجلي(Moye, Henken & Egley,

 ،)2005ودرا�سة مايل وهوتي ( ،)Maele & Houtte, 2009ودرا�سة معايعة و�أندراو�س ()2009

والتي جاءت نتائجها مرتفعة من حيث م�ستوى الثقة.

 -مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال :هل هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05بني

عمان ملهارات االت�صال وم�ستوى الثقة يف
درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة ّ
مدار�سهم من وجهة نظر املعلمني؟

�أظهرت النتائج يف اجلدول رقم ( )12وجود عالقات ارتباطية ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى

( )α ≥ 0.01بني درجة ممار�سة جميع مهارات االت�صال اخلم�س وم�ستوى الثقة للمجاالت الثالثة.
وقد ي�ستدل من هذة النتيجة �أن �أية مهارة من هذه املهارات تكون فاعلة يف حتقيق م�ستوى

معني من الثقة .وقد يُعزى ذلك �إىل مت ّكن املديرين من ا�ستخدام هذه املهارات بكفاءة ،ف�ضال ً

عن مقدرتهم على �إي�صال الر�سالة وا�ضحة مفهومة ،مما قد ي�ساعد على رفع م�ستوى الثقة

بني املديرين والعاملني الآخرين� ،أو الذين تهمهم العملية الرتبوية من الآباء و�أولياء الأمور.

و�إذا كانت الثقة مبثابة ا�ستعداد �شخ�صي يُعرب عنه باالمتثال لتوجيهات امل�س�ؤول الإداري،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الذي ميكن االعتماد عليه ،ف�ضال ً عن كونها �شعورا ً ذاتيا ًُ باالطمئنان والأمان والتفا�ؤل ،فال بد
مهارات االت�صال .وحيث �أن النتيجة ت�شري �إىل وجود عالقة ارتباطية بني ممار�سة هذه املهارات

وم�ستوى الثقة ،ف�إن امليل �إىل اختيار �أي من هذه املهارات قد يتوقف على طبيعة املوقف الذي
يواجهه مدير املدر�سة� ،أو رمبا يتوقف ذلك االختيار على رغبة املدير بتف�ضيل ا�ستخدام مهارة

على �أخرى.

اال�ستنتاجات

يف �ضوء النتائج التى مت التو�صل �إليها ي�ستنتج ب�أن �أية مهارة من مهارات االت�صال اخلم�س

ت�ؤثر يف م�ستوى الثقة �سواء ثقة املعلمني يف املدير� ،أم ثقة املعلمني يف زمالئهم� ،أم ثقة

املعلمني يف الطلبة والآباء.

التو�صيات

ّ
تركز على
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صى بتنظيم دورات تدريبية للمديرين واملعلمني

ماهية الثقة و�أهميتها يف العملية الرتبوية.

املقرتحات

بناء على النتائج التي مت التو�صل �إليها يُقرتح الآتي:

لتعرف عالقة مهارات االت�صال لدى مديري املدار�س بدافعية املعلمني
� -1إجراء درا�سة
ّ

واجتاهاتهم نحو املهنة.

لتعرف الأ�سباب الكامنة وراء امل�ستوى املتو�سط للثقة يف املدار�س الثانوية
� -2إجراء درا�سة
ّ

الأردنية.
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