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 الملخص
  ددددددد  القددددددرارا  خدددددد  ات   عليدددددد  علددددددد  اإل اريدددددد  االتصدددددد ال  أثددددددر معر ددددددد  إلدددددد  ال راسدددددد  هدددددد   هدددددد        

 تطبيددددد  وتددددد  تسددددد ،الت    عددددد  لإلج بددددد  التحليلددددد  الوصدددددف  المدددددن   ال راسددددد  اسدددددتخ م  الفنددددد     القطددددد  
 الفنددددد    القطددددد    ددددد  موظفددددد   ( 421) عددددد  ه  البددددد ل  ال راسددددد  عينددددد  مددددد  البي نددددد   لجمددددد  كددددد  ا    االسدددددتب ن 

 وسدددددد    أ  إلدددددد  توصدددددل و  البي ندددددد   تحليددددد   دددددد  المسددددد ر تحليدددددد  ال راسددددد  اسددددددتخ م  عددددد    م يندددددد   ددددد 
 بينددددددد  وكمددددددد  اإل اريددددددد   القدددددددرارا  اتخددددددد     عليددددددد  علددددددد  احصددددددد  ي  و ا  مب شدددددددر بشدددددددك  تددددددد،ثر االتصددددددد  
 عبددددددر القددددددرارا  اتخدددددد     عليدددددد  علدددددد  مب شددددددر غيددددددر تدددددد ثير ل دددددد  اإل اريدددددد  االتصدددددد ال  أنمدددددد ط إ  النتدددددد   
 و ا  مب شدددددر بشدددددك  ريددددد اإل ا القدددددرارا  اتخددددد     عليددددد  علددددد  الم ددددد را  تلددددد  تددددد،ثر إ  االتصددددد    م ددددد را 
 علددددد  القددددد  مي  اهتمددددد   ضدددددرور  علددددد  ال راسددددد  وأكددددد   عددددد    م ينددددد   ددددد  الفنددددد    القطددددد    ددددد  احصددددد  ي 
 مجموعدددددد   ُدددددد م  النتدددددد    ضددددددو  و دددددد . القددددددرارا    عليدددددد  لر دددددد  اإل اريدددددد  ب التصدددددد ال  الفن  يدددددد  المنشدددددد  

 .المعني  للج    التوصي   م 
 االتصددددد ال  م ددددد را  اإل اريددددد   االتصددددد ال  وسددددد    اإل اريددددد   االتصددددد ال  أنمددددد ط :االفتتاحياااااة الكلماااااات
 .اإل اري  القرارا    علي  اإل اري  
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Administrative communication and its impact on the effectiveness of 

decision-making in Aden hotels: An empirical study using AMOS 
 

Abstract  

     The purpose of this study was to investigate the influence of administrative 

communication on achieving effective administrative decisions in hotel sector. 

The study used descriptive analytical methods to answer the study questions, and 

used a questionnaire for collecting quantitative data from the study sample, which 

consisted of 124 employees in hotel sector in Aden. The structure equation 

modeling AMOS technique used to analyze the data; the findings showed that 

there was a significant effect of administrative communications means on the 

effectiveness of administrative decisions. It also revealed that the administrative 

communications patterns have indirect significant influence on the effectiveness 

of administrative decisions through employees' communication skills, employees' 

communication skills also have a significant and direct influence on the 

effectiveness of administrative decisions in hotel sector in Aden. The study 

concluded that hoteliers should focus on administrative communications to 

achieve effective administrative decisions. In light of the findings, the study 

presented a set of recommendations to the stakeholder. 

Keywords: Administrative communications patterns, administrative 

communications means; administrative communications skills, effectiveness of 

administrative decisions. 
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   مقدمة
 ح ج تد   عد  ليعبدر حي تد   ب ايد   د  اإلنسد   بد  يقدو  سدلو    و الحي    ضرورا  إح ى االتص   يع     

 اإلنسد    حيد    د  م د  عنصدر االتصد   أ   كمد  ب التصد    إال نقل د  يمك  ال والمقترح   واآلرا    أل ك ر
 والتنظدددي  كددد لتخطيط اإل اريددد  وظ  ف ددد و  نظم ددد   لجميددد  محركددد  ط  ددد  وهدددو للمنظمددد   كبيدددر  أهميددد   و   دددو

 االتصد   طريد   عد  إ  اتصد    شدك   د  تنفيد ه  بد و  القيمد  ع يم  تكو  القرارا  واتخ   والر  ب  والقي   
 أهد ا    تحقيد   در  وزيد    االتص    نوا  تحسي  أ  كم . الفعل  الوا   مج      النظ  ه   وض  يمك 
 بددي  يددربط الدد   الخدديط بمث بدد  وتكددو  وا تدد ار  جدد ار  بكدد  المجدد ال  جميدد   دد  التفددو  إلدد  ب لمنشدد   يدد،  

 .;Yamagochi, 2005; Stoner, 2002 (Dinock, 2000) المنظم     المختلف  اإل ارا 
 تواج  دد  التد  التحد ي   لمواج د  و ع ليت دد  القدرارا  بنوعيد  مدرتبط اليددو  وتقد م   المنظمد   نجد   أ  كمد    

 والخ رجي  ال اخلي  البي   ع  الم م  المعلوم   يمتل  م  إال ب   يقو  وال االستراتيجي  قرارا ال اتخ   عملي 
  (Padulova & Gazova, 2016).  للمنظم 

 وكيفيد  المعلومد    عل  تعتم  الخ مي   المنش   م  كغيره  الت  الفن  ي  المنش      اإل اري    لقرارا     
 اتصدد   نظدد   خدد   مدد  إال المعلومدد   تلدد  علدد  الحصددو  يددت  وال الع ليدد   و  والجدد ب لو دد  علي دد  الحصددو 

 .   المنش   ه      المختلف  اإل اري  المستوي   بي  المعلوم   نق  عملي     يس    ع   إ ار 
 

 :الدراسة مشكلة
 اإل ار  لفكددرا م،سسدد  أ  مدد  الددرغ  علدد  اإل اريدد  الوظدد    أهدد  مدد  واحدد   القددرارا  اتخدد   أ  شدد  ال    
 م مددد  ميدددز  لددد ي   القدددرارا  اتخددد    ددد   والر  بدد  والتوجيددد  والتنظدددي  بددد لتخطيط اإل اريددد  الوظددد    حددد  وا الدد ي 
 .األس سي  اإل اري  الوظ    ه   ك  م  تت اخ 
 بي    عل  اتص ال  خط  تصمي  أ  (Markaki, Sakas, & Chadjipantelis, 2013) أش ر وكم     
 كبيدر   رج  عل  يع  االتص       ل ل  ب إلض    منتج   لكن   صعب  عملي  أن   برغ   ار اإل العم   ري 
 أهمي  عل  الس بق  ال راس   بين   ق . منظم  أ  ونج     علي     تس ع  ألن   المنظم      األهمي  م 

 العندددز  ) ك راسددد  عددد  ال كدددوزار  مختلفددد   ط عددد    ددد  القدددرار اتخددد   عمليددد   ددد  و ورهددد  اإل اريددد  االتصددد ال 
 &Veronica) ك راسد  الطبيد  والم،سسد    (2222 الزعبد  ) ك راسد  الحكوميد  األج ز  و ط    (2242

Tom, 2006  ك راس  الوزارا   واوي  و    (2222 الشبو  ) ك راس  واالتص ال   (2222 هميس  أبو 
 المحلددد  المسدددتوى علددد   راسددد  توجددد  ال أنددد  إال ال راسددد   تلددد  تندددو  مددد  الدددرغ  وعلددد   (2222 السدددلط   )

  دد  القددرارا  اتخدد     عليدد  علدد  اإل اريدد  االتصدد ال  أثددر -البدد حثو  علدد  حسدد  -مب شددر نحددو   علدد  تن ولدد 
 .الج ن  ه ا    الح ص  النق  لتس  ال راس  ه   ج    ل ل  الفن     القط  
 :الت ليي  الس،الي  ل ين  يبرز وهن 
 الفن  ي ؟ المنش      اإل اري  القرارا  اتخ     علي  تحقي     ي اإل ار  االتص ال  أثر م  -4
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 سددد ول و  التو يددد  حيددد  مددد  الفن  يددد  المنشددد    ددد  القدددرارا    عليددد   ددد   ور اإل اريددد  ل تصددد ال  هددد  -2 
 التنفي ؟
 :الدراسة أهداف

 : إل  ال راس  ه   ت      
 . االتص   م  را  عل  اإل اري  االتص ال  أثر معر  -4
 .اإل اري  القرارا  اتخ     علي  عل  اإل اري  االتص ال  أثر معر  -2
 .اإل اري  القرارا  اتخ     علي  عل  اإل اري  االتص ال  م  را  أثر معر  -2
 اتصددد   وم ددد را  ووسددد    أنمددد ط ظددد   ددد  اإل اريددد  القدددرارا    عليددد  مددد ى يحددد   إحصددد    نمدددو   بنددد  -1

 .مختلف 
  دراسة:فرضياة ال

   تحقي    علي  القرارا  اإل اري  م  وم  را     أثر لم ى   علي  االتص ال  اإل اري  أنم ط   ووس     هن
 حي  التو ي  وس ول  التنفي .

 الدراسة نموذج( 1) شكل

 
 
     

(  والوسدددد   األنمدد ط) تشددم  التدد  اإل اريدد  االتدددص ال    عليدد  بددي  الع  ددد   يدد س إلدد  ال راسددد  نمدددو   يشددير
 وسدد ول  القددرار  التخدد   من سدد  تو يدد ) تشددم    عليدد   ا  إ اريدد   ددرارا  واتخدد   ج دد  مدد  مسددتقل    متغيددرا   

  ا  معلومدد   الف علدد  اإل اري  االتص ال  عدد  تنت  أ  يفترض إ  اخرى ج   م  تد بع    متغيرا  ( القرار تنفي 
 أكثدر اإل اريد  القرارا  جع     يس   وسيط    را  متغي اإل اري  االتص ال  م  را  طري  ع  معين  خص   

 .  علي 
 :الدراسة أهمياة
  ج نبي     ال راس  أهمي  وتتب 

 :النظرية االهمية-أ
 ندددد  ر  تكددددو  تكدددد   ال راسدددد   هدددد   إ  إ  القددددرارا   اتخدددد    دددد  وع  ت دددد  االتصدددد ال  أهميدددد  مدددد  تنبدددد     

 وغنيدد    نظريدد    ج نبدد    ال راسدد  هدد   وتددو ر البدد حثي   علدد  حدد  علدد  المحلدد  المسددتوى علدد  الفن  يدد  ب لم،سسدد  
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 إثددرا   دد  يسد    دد  ربمدد  التد  القددرارا  اتخد   عمليدد   دد  وأثرهد  واالتصدد ال  المنشدد    د  المتعلقدد  ب لمعلومد  
 .اليمني  السي حي  المكتب 

 :التطبيقية هميةاأل-ب
 البددد حثي  وكددد ل  السدددي ح   ددد  والمختصدددي  الفنددد    مددد را  مددد  االخصددد  يي  تفيددد   ددد  ال راسددد  نتددد    إ     

 .  واألك  يميي 
 :الدراسة حدود
 :عل  ال راس  ه   ا تصر    

 عددد   م ينددد   ددد  الفن  يددد  المنشددد   علددد  الح ليددد  ال راسددد   ددد  الميددد ان  التطبيددد  ا تصدددر :المكانياااة الحااادود
 .اليمني  ب لجم وري 

 اإل اريد  االتصد ال  ووسد    أنمد ط) اإل اريد   االتصد ال تد ثير علد  ال راسد  ا تصدر  :الموضاوعية الحدود
 عد   م ين     الفن  ي  المنش      اإل اري  القرارا  اتخ     علي  عل ( الع ملي  ل ى االتص ال  وم  را 

 .اليمني  ب لجم وري 
 . 2242 ابري  22 إل   2242  براير 2 م  الفتر  خ   ال راس  طبق  :الزمانية الحدود

 

 ظري:الجانب الن
 :اإلدارية االتصاالت: أوال

 :اإلداري االتصال وماهية مفهوم
 االتصدددد   وأل  ويف مونندددد   اآلخددددري  نف دددددد  خ ل دددددد  مدددددد  التدددددد  العمليدددد : ب ن دددد  االتصدددد   عمليدددد  عر دددد     

(. 2242 عرجدد   وأبدددو أصدددب  أبدددو) القددد    الوضددد  يمليدد  حدددسبم  التغيددر  ا مددد  لددد  االسدددتج ب   دد    يندد ميك 
 تحريف دد  يددت   د  تواصددلي   لرسدد    ومسددتقبلي  مرسدلي  تدددشم  مسددتمر  تب  ليد  تف عليدد  عمليد  االتصدد   وعمليد 
 نقدددد  هدددد  االتصدددد   عمليدددد  أ  إلدددد  أشدددد ر( 2222) حنفدددد . (Nasro, 2001) نفسددددي  أو م  يدددد  ب  عدددد  

 التنظيمدي  المد يري  بي  يمي التنظ المستوي   ك     وبعض   اال را  بي  مستمر  بصف  واأل ك ر المعلوم  
 القدو  ويمكد . التنظدي  أعضد   كد  تدربط ربدط شدبك  هد  أ  والمشدر ي   المدوظفي  وبدي  العليد   اإل ار  وبدي 
 اتج هد   أو معتقد ا  أو أ ك ر أو معلومدد   نقدد  ب دد   طر ي   بي  تفد عل  ندش ط ه  االتدص   عملي  إ 
 مثد  من سب  إرس    نوا  ب ستخ ا  و ل  مستقب    ي ع  آخر ر ط إل  مرس  ي ع  طر  م  رغب   أو

 .السلو     تع ي  أو تغيير إح ا  ب    اللفظي   غير الرس    أو المنطو   اللغ 
 :  اإلدارية االتصاالت أهمية
. غيرهد  أو طبيد  أو تربوي   أو إ اري   ك ن  سوا  العلدو   مختل      ور يس    م م   ا ور   االتص   يلع        

 التدددد  ب لوظددد    تدددرتبط معين  أه ا  لتحقي  وسيل  اللفظي  وغير اللفظي  االتدص ال  ب لمنظم   يستخ   إ 
  ددد  و  راتدد  خبراتدد  وعلدد  االتصدد    بموضدددددو  الفدددددر  علددددد  علدددد  االتصدد   عمليدد    عليدد  وتعتمدد . ي، ون دد 
 ,Singh, Yogendra & Pandey المن سددب  االتددص    لوسدديل اسددتخ ام  علدد  وكد ل  أ كدد ر   صدي غ 
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Mamta, 2004)) . م،شددددرا  مدددد  وأن دد  للمنظمدددد    األس سددي  األندددشط  مدددد  اإل اريدد  االتددددص ال  وتعدددد 
 (. 2222 البكر  ) المطلوب  استج ب ت   تحقي     و  رت   اآلخري  إل  الوصو   دد  كف  ت دد 

 بمعلومدد   وتددددزو ه  كمدددد  العمدددد   نحددددو العدد ملي  لدد ى الدد وا   تعزيددز  دددد  اإل اريدد  االتددددص ال  تددددس ع  كمدد 
 االتدددص   م د را  لتعزيدز ج هدد   األعمدد   منظمدد   معظددد  تددسع  ل دد ا والتوجي د    التعليمد   ل د  وتوضد 

( Madhukar, 2003) اإل ار  االتدددص     عليدد  علددد  تدددنعكس إيج بيدد  آثددد ر مددد  لدد ل  لمدد  العدد ملي  لددد ى
 بقددد   ويعتمد  المنظمدد     دد  اإل اريد  األعمد   مختلد  تدددسيير  د  ور يسد    م مدد   ورا االتصد   عمليد  وتد،  
 اتددددص   نظدددد   وجدددو  علد  أه ا    تحقي   د  والنجد   ب ندشطت   القي    د  االسدتمرار علد  منظمد  أ  و د ر 
 . عددد  

 :المعلومات أهمية
  فددددد  وحيددو   م دددد  أمددددر الم،سددددس    دددد  ع ليدد  نوعيدد  خددددص     ا  معلومدددد   علدددد  الحددددصو  إ      
 وخص  دددص   المعلومددددد   بنوعيدد  االهتمدددددد   از ا  المتددددددس رع  والمتغيددرا  الشدد ي   والمن  ددددددس  االنفتدددددد   ظدددددد 
 الد   والمو د  تت    المعلومدد   خدص    أ  مد  الت كد  مد  بد  ال لدد ا القدرار التخد      د    ا  تكدو  كد 
 المعلومددد   وخصدد    شددروط    تمثددد  أل  االعتبددد ر  دد  ت،خدد  عدد   عوامدد  تح يددد  ويمكدد  القددرار   يدد  يتخدد 
 (:2222 الع وا  ) الجي  

 .م   رار التخد   المطلوبد  المعلومد   كد  تدو ر يلز  إ  المعلومد   كمد   إل  يشير وهدو الدشمو  •
 اتخدد   إلدد  تددد،    ددد  الخ ط ددد    لمعلومددد   الخطددد   مددد  المعلومددد   خلدددو  رجددد  إلدد  يشددير وهدددو الدددصح  •

 .خ ط    رارا 
 المسددتخ مي  مختلددد  مدد  تتن سددد  والتددد  الي دد  الوصدددو  يمكدد  التددد  ال  ددد   رجددد  إلدد  يشددير وهددو ال  دد  •

 يمكد  المعلومدد   وبعددض. الموظد  راتد  مثد    يق  تكدو  أ  يج  المعلوم    بعض. التطبيق   ومختل 
 الم ين   د  الدسك   عد   مثد  تقريبي  تكدو  أ 
 لموضدو  م  مد  المعلومدد   تكدو  أ  يج  إ  المدستخ   لطلد  المعلوم   م  م  إل  وتشير الم  مددد  •

 .ال راس 
 المعلومدد   تدو ر يجدد  إ  معدي  استفسد ر عدد  لإلج بدد  ومد  المعل و ددد  إلد  يشدير وهدددو المن سد  الو د  •

 . م  نش ط إجرا  أو  رار التخ   المن س  الو     
   لمعلومد   الغمددوض مدد  خ لي  المعلومدد     ي   تكددو  أ  يج  التددد  ال رجدد  إل  يشير وهددو الوضددو  •

 .  من   االستف    يصع  الغ مض 
 ومعلومددد   وم حظدد   ب ستفسدد را  وت ييدد ه  ومراجعت دد  معلومددد   تلقدد  عمليدد  هدد  االتصدد   عمليدد  إ    

  ا  معلومدد   تدددو ر مدد  بددد  ال و  عليد  بكفددد    العمليدد  هد   إلتمدد   ثد  ومدد  المو دد   يتضد  حتدد  ب تجد هي 
 .معين  خص   

 :اإل اري  االتص ال  أه ا 
 :من  ( Stoner, 2002) تحقيق   إل  ال اخل  االتص   يسع  الت  األه ا  م  جمل  تح ي  يمك      
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 المنظمدد  أجددزا  وأ عد   تددصر    بي  التنسي  االتدص   يس ع  إ : واأل ع   التصر    بي  التنسي  تحقي • 
 بعضد    عد  منفصدلي  يعملو  الع ملي  مد  مجموعد  عد  عبد ر  تدصب  الد اخل  االتدص    بد و  المختلف  

 .المطلوب  والسرع  ب ل    األه ا  تحقي  يمكن   وال
 .  المنظمد  أه ا  لتحقي  الم م  المعلوم   تب       االتص   يس ع : المعلوم      المش رك • 

 :اإل اري  االتص ال  خص   
 سي سد  بوضدد  و لدد  الف عدد   ل تددص   السدلي  المندد   خلدد  علد  تعم  أ  العلي  اإل ار  واجب   م  إ     

شب   التنظيمي  األه ا  تحقي  علدد  تعمدد  ل تددص   واضددح   عل  األ را  يكو  حتدد  البشري   الح جدد   وا 
 مدددد  بمجموعدددد  االتصدددد   ويتميددددز(. 2221 مدددد هر ) وبرامج دددد  وخطط دددد  وأهدددد ا    المنشدددد   بنشدددد ط تدددد   علدددد 

 (:2222 جو   ) أهم   الخص   
 النددددد س  دددد  التددد ثر مدد  تمكنندد  اجتمدد ع  تف عدد  عملي  تددص  اال عملي  تع  إ   ين ميكي   عملي  االتددص  • 

 . المختلف  االجتم عي  األوضددد   مددد  ب لتكي  وسدددلوكن  أنفدددسن  تغيير مددد  يمكنن  ممددد  ب    والت ثر
 مدد   ا دد  اتدددص   مليدد ع  ددد   دددنح  االتدددص    لعمليدد  ن  يدد  أو ب ايدد  توجدد  ال إ  مسددتمر  عمليدد  االتصدد  • 

 .اإل اري  العملي   ل  هو االتص   ب   القو  يمكنن  المعن  وب  ا مجتمعن   وم  أنفسن 
 أند  بد   قدط آلخددر شددخ  مدد  مسدتقي  خددط  دد  يسدير ال االتددص   أ   لدد  يعند   ا ريد  عمليد  االتدص  • 

 إرسدددد    يدددد   ا ددددر  نددددس   دددد  التددددص  ا  دددد  جميعددد  الندددد س يشدددتر  حيددد   ا ددددر  شددددك   دددد  يسدددير مدددد  عددد   
 .  وتد ثر وت ثير وعطد   وأخد  واسدتقب  

 االتصد لي  الرسددد ل  مدد  حددص  الدد   التد ثير إلغدد   الددصع  مدد  أندد  هندد  ونقددص  االتددص   إلغدد   يمك  ال• 
 مد  إ ا االتصد لي  لرسدد ل ا تددسح  أ  الددصع  مدد  ولكدد  للمددستقب  تت سدد   قدد  مقددصو  غير كد   وا  حتد 
 .توزيع   ت 
 وأمددد ك  أو ددد    ددد  تحددد   اجتمددد ع  تف عددد  عمليدد  االتدددص   أ  إلدد  ب إلضددد    معقددد   عمليدد  االتدددص  • 

 ب  دد  اختي رهدد  يجدد  وشدددروط وانددوا  وعن صددر أشدددك   مددد  تحويدد  لمدد  أبضدد  معقددد     ددد  مختلفددد   ومسددتوي  
ال االتص   عن   . ص  االت سيفش  وا 

 :اإلدارية االتصاالت اتجاهات
 (:وخ رج   اخل ) اتج هي   دد  اإل اري  المنظم    د  االتدص   عملي  تسير     

 أسددف  م  أو أسددف   إل  أعلدد  مدد  ويت    المختلفدد   واأل ددس   الفدرو  بي  المنظمد   د  الد اخل  االتجد   - 
 .المد كور  االتج ه   ك  و   أو ا ق  بشك  أو أعلد   إل 
 المنظمدد   مدد  ك التدص   الخ رجي   والبي   المنظمد  بي  يكو  المنظمد    د  ل تدص   الخد رج  االتجد   -

 .والنق بد   والمست لكي  األخدرى
 :اإل اري  االتص ال  وطر  اس لي 

 االتصدد    بعمليدد  تحدديط  التدد والبي دد  العمدد  ظددرو  حسدد  اإل ار  االتصدد   وأسدد لي  طددر  وتتنددو  تختلدد  
 (.2222الجوهر ) االتص   عملي  أطرا  بي  تربط الت  الع    وطبيع 
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 أ  شدف ه   بدد  والمتددص  المتددص  بدي  المعلومد   تبد     ي  يت  الد   االتدص   وهدو: الدشف   االتدص   •
 واأل كددد ر المعلومدددد   لتبدددد    طدددر ال أ ددددصر يعددد  األسدددلو  وهدددد ا المكتوبدددد   ال المنطو ددد  الكلمدددد  طريددد  عددد 

 ووسددد    الف ددد   وسدددو  للتحريدد  المعلومددد   يعددرض أنددد  عليدد  يعدد   أندد  إال وصددراح   ويسددرا   سدد ول  وأكثرهدد 
 والندددد وا  ال  تفيدددد   والمك لمددددد   الشخصددددي   المقددددد ب  : من ددددد  نميددددز أ  يمكدددد  متعددددد    الدددددشف   االتدددددص  

 :االتدص   عملي  مد  الندو  هد ا صدور ومد   (2221 حس  ) والم،تمرا  واالجتم ع   
 الرسدمي  غيدر واللقدد  ا  الراحدد   أو دد    دد  العمدد   دد  الددزم   بي  تحد   التد : الرسمي  غير االجتم ع  

 .والمر،وسي  الر،س   بي  تدت  التد  المب شدر 
 االتددص   مدددد  الندددو  هد ا ويكثدر المكتوبددد   الكلمددد  يد طر  عددد  الكت بيد  االتدددص ال  وتددت : الكتددد ب  االتدددص  

 الكلمدددد  تتدددس  أ  يجدد    عليدد   أكثدددر الكت بيدد  االتدددص ال  تكدددو  ولكددد  الكبيددر  الحجددد   ا  المنظمددد    ددد 
 والمدد كرا    اال تراحدد : من دد  ع يد   أشددك ال تتخ  الكت بي  االتدص ال  وال  دد   والوضددو  ب لبددس ط  المكتوبدد 

 .والمج   والصح  االحدص  ا   والتق رير والشك وى 
 اإلندددددس   اسدددددتخ م   التدددد  االتددددص   طددددر  أ دددد   مددددد  اللفظدددد  غيدددر االتددددص   يعددد : اللفظددددد  غيدددر االتددددص  
 الرسددددد    عدددد  رالتعبيدددد عمليدددد  أنددددددد  علددددددد  اللفظددددددد  غيددددر االتدددددددص   ويعددددر  واأل كددددددد ر  المعلومددددددد   لتبدددددد   

 مثددد   القندددوا  مدد  الع يدد  عبددر عدد    ويددت  لغويدد   غيددر وأسدد لي  بطدددر  والجم عددد   األ دددرا  بددي  التواصددلي 
 غيدر االتصد   ويعتبدر. والددصو  والمظ ددر  والمدس     وال ي    واإليم  ا   العيو   وحركد   الوجد   تع بير
 التعبيدرا  تددص ر حيد  األ ددرا   بدي  التواصدد   دد  وأهميد   صدد   االتددص   وطددر  أسد لي  أكثدر مد  اللفظ 
 (.Chandan, 2005) ل  مخطط غير وعفو  طبيع  بدشك  األ درا  عد  المختلفد  اللفظي  غير

 :اإلداري االتصال معوقات
 أ  ويمك  مرسدد  ال أرا هدد  التدد  الرسدد ل  مددضمو  المدستقب  يف   عندد م   ع ال   اإل ار  االتص   يكدو       
 عمليد   د  الخل  أو المعنددو  أو المدد    التشويش نتيج  االتددص   عملي  مراحدد  مدد  مرحلدد  أ     تتعطدد 
 اإل ار  االتصد     عليد  علد  سدلب  تنعكس بمعو    االتص   عملي  تت ثر كم  اللغ   اخت     أو اإل را  

 (:2222 جو   ) ي ت  م  إل  االتص   معو    تصني  ويمك (. Madhukar, 2003) المنظم     
 عمليدددد   ددددد  والمدددددستقب  المرسددددد  إلدددد  ترجددددد  التددددد  المددددد،ثرا  مجموعددددد  ب ددددد  ونقدددددص  شخصددددي   معو دددد  • 

 تجعدد  التددد  الفر يد  الفددرو  إلد  ع مددد  بددصف  المعو ددد   هددد   وتعددو  عكسدي   أثدددرا  ي د  وتحدد   االتدص ال 
 .لد  واالسدتج ب  ل تدص     م د  مد ى و د  عدواطف   و د  حكم د   د  ختلفو ي األ درا 

 وخطدددوط االتدددص   مراكدددز بوضدددو  يحد   تنظيمد  هيك  وجددو  عدد   إل  ً   اس س  يرج  تنظيمي   معو   • 
 ال الدددددددد   الرسددددددددم  غيدر ص  االتددد علددد  تعتمدد  اإل اري  القي  ا  يجع  ممدد  المنظمدد    دد  الرسمي  الددسلط 

 .التنظيمي  األه ا  م  أه ا د     األحي   مد  كثير    يتف 
 الت  العوام  مجموعد  إل  ترجد  التد  االتص     علي  م  تح  الت  المشك   ب   ويقص  بي ي   معو   • 

 التدد  اللغد  العوام  ه   بي  وم .  رج د خ أو المنظمد   اخد  سدوا  الفر    ي  يعيش ال   المجتم     توج 
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 وكفددد    كف يدد  عدد   إلدد  ب إلضددد    وتق ليدد   وع  اتددد   يمدد  ضدددو   ددد  الكلمددد   لمعددد ن  واسدددتخراج  يسددتخ م   
 .المنظم   مد  كثير  د  كبير نطد   علد  اجتمد ع  ندش ط وجدو  وعد   االتدص    أ وا 

 :اإلدارية القرارات: اثاني  
 :اإلدارية القرارات وماهية ممفهو 
 علد  تقتدصر ال ألن   اإل ار   للندش ط والمواكب  المدستمر  الم م  مد  اإل اري  القدرارا  اتخدد   عملي  تعد     

 علد  وتمد رس التنظدي  أرجدد   كدد   دد  تنتدشر الوا د   د    د . سدوا   و  مدستوى علد  أو غير    و  موظد 
 بدد ي  اختيدد ر يدد ور ولكد  القددرار  اتخدد   مفدد هي  تعريفد   تعدد    و دد (. Harrison  4222) مسددتوي ت  جميد 
 مدددد  والمندددسج  المن سددد  البد ي  اختيد ر أو متو عد  أو    مدددد  مددددشكل  حددد  أو مو دددد  لتج وز بدد ا   عد   مد 

 القددرار إلد  للوصددو  البدد ا   بدي  ضددل المف   دد  والتدد ن  وتحليل د   المعلومدد   جمدد  بعدد  المطروحدد  المدشكل 
 البي د  معطيد   ضددو   دد  معين   زمني   تدر  خد   ال د   تحقد  سدم   ا  المختلفد  البد ا   وتكدو  الفعد   
 (.2222 الع وا  ) للمنظم  المت ح  والموار  والخ رجي   ال اخلي 

 المطروحدددددد  البددددددددد ا   مددددددددد  مجموعدددددددددد  بددددي  مددددد  الممكدددددد  البدددد ي  الختيدددد ر إ ار  تصدددددر  القدددددرار   تخددددد    
(Schermerhon, 2004)   مدد  مو دد   د   علد  الفدر  عل  يج  عمد  معي  حكد  اصد ار خ   م  و ل 

 بدد ا   تقيددي  بعددد  معددي  بدد ي  اختيدد ر لحظددد  هدددو أو اتب ع دد  يمكدد  التددد  المختلفددد  للبددد ا   الدد  ي  الفحدد  بعد 
 أو ح  تفضي  إل  تنت د  أن   أ  العمد  بي     ( 2222 كنع   ) القرار لمتخ  معين  لتو ع    و ق مختلف   
 كدد  أند  علد  كد ل  تعدر  القددرارا  واتخد  (. 2222 يد غ  ) المت حد  الب ا   م  ع   بي  م  من س  ب ي 
 األهدد ا  لتحقيدد  معددي  مو ددد  أو مدددشكل  لمواج ددد   دددرارا  مددد  المنظمددد   ددد  والمدددس ولو  القددد    يتخدد   مددد 

 & Kaplan 2000) بشد ن  صد ر  التدد  المو دد  أو المددشكل  علدد  والتغلدد  وجدد   أحددس  علدد  المرجددو 

Norton, ). 
 :اآلتي  الجوان  م  اإل اري  القرارا  اتخ   أهمي  وتنب     
 كنعددد   ) ونشددد ط ت   اإل ار  وظددد    جميددد   ددد  مت اخلددد  عمليددد  أن ددد   لددد  اإل اريددد   العمليددد  محدددور أن ددد • 

2222.) 
  د لقرار وأهد ا     أغراضد   لتحقيد  اإل ار  وسد    مد  ووسديل  نظ ميد    أو   نونيد    تصدر     اإل ار  القددددرار يع • 
 يبلدددور الددد   هدددو القدددرار أ  كمددد  اإل اريددد   للعمليددد  ال زمددد  الم  يددد  والوسددد    البشدددري  القدددوى يددد،م  الددد   هدددو

 كمد  العمليد   تل  مس ر    االعوج   ويقو  األخط    يع   كم  محسوس   أمور إل    والسي س التوجي   
 ب سد  يصد ر كد   وا   القدرار لكدو  تنظيميد  ط بعد  تضدم  القدرار اتخد   عملي  أ  كم  االلتزام    يوض  أن 
للمسد و ق  القرارا  تصن و (. 4222 مشر   ) مجتمع  ج و  ع  ن ت  أن  إال المس،ولي  أح   اإل ار  توىً 

 :,Garthe) 2221) ك آلت 
 إ  المحيطدد   والبي دد  ومدددستقبل   اإل ار  التنظددي  بكيدد   تتعلددد  التددد  القدددرارا  وهددد  :االسااتراتيجية القااارارات• 

 الم ليد  االعتمد  ا  أو االسددددتثم را  وضددددخ م  األجدددد   طويد  النددسب  ب لثبد   القددرارا  مد  الندو  هددد ا تميز
 (.العلي  اإل ار ) التنظيم  ال در   مد   د  القدرارا  مد  الندو  هد ا مثد  اتخد   ويت  للتنفي   زم ال 
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 تتعلددد  إ  الوسدددط   اإل ار  مدددستوى  ددد  الغ لددد   ددد  اتخ  هددد  يددت  التدد  القددرارا  وهدد  :التكتيكيااة القاارارات• 
 .العم  وتقسي  االتص   و نوا  الع ملي  بي  والع     الص حي   بتفويض

 متفر دد  أعمد   إل  والخطدط األه ا  وترجمد  المدوار  بتوزي  تتعلد  التد  القدرارا  وهد  :التشغيلية القرارات• 
 مدددد  القددددرارا  وهددددددد   الروتيندددد   العمدددد  ب سدددددلو  أس سددددد  وتتعلدددد  المدددد ى  صدددير  ب ن دددد  القدددددرارا  هددددد   وتتددددس 

 .التشغيلي  اإل ار  أو ال ني  اإل ار  اختص  
 تكدددو  ولكدد   اإل اريد  العمليدد   أهددد  تعد  القدددرارا  اتخدد   عمليدد  أ  إلدد  Ashram (2005)أشدد ر و د      
 هدددد   ومدددد  األخددددرى اإل اري  العملي   مدددد  غيره  عدددد  تميزه  بخدددددص    تتس  أ  بد  ال   علد  العملي  هد  

  :أن   الخدددددص   
 .والت ن  الو   م  الكثير يحت   األول  ب ل رج  عق ن  تفكير هو القرار   تخ   :ليةعق عملية• 
 معدي   مو ددد  أو مد  مدددشكل  بخصدو  معدي  هددد   لتحقيد  وسديل  إال هددو مدد  القددرار إ  :هادفاااة عملياة• 
 .تحقيق  إل  الم يرو   يسع معي  هد   ل د  إ  الم يري   لعمد  م زمد  صدف  هد  القدرارا  اتخد   أ  كم 
 أمد   المطروحد  البدددد ا   بدي  مد  المف ضددل  عل  تقددو  القدرارا  اتخ   عملي  أ   لددد  ويعن  :اختيار عملية• 

 .بين   م  المن س  الب ي  اختي ر إل  ليص  القرار متخ 
 وم بسد ت   ومتطلب ت دد  بدد لقرار  المحيطد وب لبي   االختي ر بمع يير معقد   العملي  أ  ويعن  :معقاادة عملية• 

 . والت ثير والتنفي  االتخ      القرار محور ه  ال ي  وب ألشخ  
 أو القدرار متخدد   بد  مد  سدوا  اإلندس ن   ب لج ند  تدرتبط القدرارا  اتخد   عملي  أ  بمعند  :إنسانية عملية• 

 .ب لقرار المت ثري 
 القددرار لمتخدددد  يكددو  أ  يجدد  ولدددد ل  المددددستقب   دددد  تظ ددددر القددددرار خدددد  ات آثدددد ر أ  أ  :مسااتقبلية عمليااة• 

 .والح ضر الم ض   رارا  ع  معلوم   تحو  مستقبلي  ر،ي 
 الدراسات السابقة:

 مد  تع  المنظم  تواج  الت  الط ر   الظرو     المعلوم   تو ر   ب ((Min & Cunha, 2019 أك     
 يتلقون د  التد  المعلومد   اسدتخ ا  يفضدلو  المدوظفي  وأ  التح ي    تل  لمواج    المنظم نج   عوام  أه 

 وم دد رات   لقدد رات   المفضدد  اإل را  نحددو الجتدد اب   كنتيجدد  المعر دد   علدد  يحصددلوا لكدد ( ب نفسدد  ) شخصددي 
 يعكددس مدد  علدد  اعتمدد  ه  زا  القددرار صددن    دد   المخدد طر  زا   كلمدد  أندد  إلدد  ال راسدد  وتوصددل  الخ صدد  
 الغيددر البي دد ) المتغيددر  الظددرو   دد  القددرارا  اتخدد   عمليدد  إ  .ا قدد  أو راسدد  بشددك  الشخصددي  تفضددي ت  

 إ ار  نظددد   ابتكددد ر اإل ار  علددد  ويتحدددت   ددد رات   وعلددد  والمددد را  اإل ار  علددد  كبيدددر ا ضدددغط   تضددد ( مسدددتقر 
 ايجدد ب  بشددك  اسددتخ ام   يجدد  التدد  االنظمدد  هدد   إحدد ى المعر دد  وا  ار   عدد    بشددك  وتطبيقدد  السددتخ ام 

. (Litvaj & Stancekova, 2015)ه   اإلجدرا ا   مث  تطوير مراع   م  القرارا  اتخ   عملي     وكفو
 اتخ   عملي  لح  (CTS) صيغ  اختي ر ب  Orazbayev et al., 2017) ) و   ه ا اإلط ر بين   راس 

  د  اسدتخ ام  الممكد  مد  الد   ري ضدي  صديغ  مد  معد   نمدو   أسد س علد  الضدب بي  البي ي     القرارا 
 عمليددد  حيددد  الضدددب بي  البي ددد   ددد  اإلنتددد   مشددد ك  لحددد  المن سدددب  الصددديغ  اختيددد ر) اإلنت جيددد  المشددد ك  حددد 
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 ,Nowak) و ددد  هددد ا السدددي   أشددد ر. ب سدددتخ ام  الج يددد   المنتجددد   تصدددمي   دددرارا   ددد  واعددد   تطبيقيددد 

Książek, Draps, & Zawistowski, 2016)  تطبيدد  تقدد ي  إمك نيدد  إلدد (BIM)   معلوم تيدد    نمددو 
 ,Ettinger)أمد   .القدرارا  التخد   مقترحد  كد  ا  نمو جد  تطبيد  إمك نيد  الد  وخلد  القدرارا  اتخد   لعمليد 

Grabner-Kräuter, & Terlutter, 2018)  الخ رجيدد  والبي دد  والزبدد    الفندد   بددي  االتصدد   أ   وجدد 
ووجدد   .المراتدد  ا دد   ك ندد  والعمدد   الفندد    بددي  الدد اخل  االتصدد   أمدد  األهميدد   اتدد مر  أعلدد  علدد  حصددل 

(Perera, 2012  أ  عملي  ت خير اتخد   القدرارا  كد   ن تجد   عد  عد    عد  اإل ار  لد ع  الحلدو   مق ومد )
-Starostkaالتغييددددر  وتعقيدددد  عمليدددد  اتخدددد   القددددرارا   وكدددد ل  االعتمدددد   علدددد  الحلددددو  الجدددد هز . و دددد   دددد   

Patyk,2015) ) برن م  استخ ا  ب راس   SimaPro عل  الج ي   المنتج   تصمي   رار  ع  لعملي  ك  ا 
 المنزلي  المنتج   ح ل     القرارا  اتخ   تعقي  إل  ال راس  واش ر ( المنزلي ) المعيب  المنتج   إ ار    ع  

  دد  القددرارا  اتخدد   عمليدد   دد  معلومدد   تقنيدد  كدد  ا  SimaPro النظدد   اسددتخ ا  أ  إلدد  وخلصدد . الج يدد  
 وتسدددم  المعلومددد   تدددو ر المعيبددد   المنتجددد   إ ار   ددد  ج يددد   منتجددد   تصددد مي  مددد  تتع مددد  التددد  الشدددرك  
( KM( تعدزز إ ار  المعر د  )DSSالقدرارا  )  عد  نظد  أ  أكد Alyoubi (2242 ). مشد كل   لح  للشرك  

 Markaki et al.(2013) و د   د   ليتخد وا  درارا  جيد   وواضدح . التد  تسدتخ   لتمكدي  صد نع  القدرارا 
نظدددد   عمليدددد  تخطدددديط مددددوار  مدددد  خدددد   جمدددد  المعلومدددد  ( يددددربط التقيددددي  الم ندددد   ERPنمو جدددد   مح كيدددد   )

 ERPبأأ ن نمأأام ) Ucakturk and Villard (2013) وضدد  وكدد ل واالتصدد ال  اإل اريدد  بدد لموار   

Enterprise Resource Planning)  ي،ثر عل   رارا  المستوى األعل  والمستوى األوسدط معد   مد  تد ثير
( عل  إ ار  المعر   االستراتيجي  لجع  المنظم   خ    أكثدر  وتمتلد  الميدز  التن  سدي   و  بلد  ERPنظ   )

ثير ( تدد  اختب رهدد   وأكدد   ال راسدد   ور وتدد ERPللتغييددر )التحددو  أو النقدد ( والقددرارا  المعتمدد   علدد  نظدد   )
هدددد   االنظمدددد  علدددد  إ ار  المعر دددد  االسددددتراتيجي  وعمليدددد   اتخدددد   القددددرارا  علدددد  المسددددتوى المحلدددد  والدددد ول  

(  د  ترض إجدرا ا  اتخد   القدرارا  اإل اريد  لخد م   Martinez-Harms et al., 2015لألعمد  . أمد  )
جتمدد ع  االيكولددوج   النظدد   االيكولددوج  تتكددو  مدد  خمددس خطددوا  أس سددي : تعريدد  المشددكل  ومحيط دد  اال

تح ي  األه ا  والمق ييس المرتبط  ب أل ا   تح ي  الب ا   اإل اري  وتقيي  العوا   المتضمن  لك  ب ي   تقيدي  
 ,Papulova & Gazovaايج بي   وسلبي   ك  ب ي   ث  أخيرا عملي  اتخ   القرارا  اإل اري . أم   راس  )

طددد  بتطبيددد  عمليددد  تحليددد  البي ددد  وعمليددد  اختيددد ر ومع لجددد  (  خلصددد  إال إ  بعدددض المشدددك   مرتب2016
البي ن   والمعلوم   وترتبط أيض   ب لعوا   اإل اري  )سي سي  المركزي     المنظم  وميك نيكيد  التفكيدر( وعد   
إمك نيددد  الشدددرك  التف عددد  بشدددك  جيددد  مددد   ين ميكيددد  تغيدددر البي ددد . ب إلضددد    إلددد  أ  مددد  العوا ددد   ددد  اتخددد   

  أ  المد را  ليسدوا علد   رايد  بعوامد  البي د  التد  يجد  علدي     م د  واختب رهد  والتنبد، ب د . و د  هد ا القرارا
( أ  االتصدد ال  اإل اريدد  تعدد  مدد  أهدد  العوامدد  التنظيميدد  المدد،ثر  علدد  عمليدد  3102اإلطدد ر بيندد  جندد و  )

السدعو ي  إضد    إلد   لد  أكد   اتخ   القرارا     الم،سس   الصحي     م يند  الريد ض ب لمملكد  العربيد  
( علدددد  أ  األنمدددد ط والوسدددد    المختلفدددد  ل تصدددد ال  اإل اريدددد  تسدددد   بشددددك  كبيددددر  دددد  تددددو ير 3102ب لعيددد  )

المعلوم   ال زم  لمتخ   القرار  وم  ث  تس ع  عل    عليد  اتخد   القدرارا  اإل اريد   د  م،سسد  سدوتلغ ز 
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ل راسدد   سدد بق   د   هدد   ال راسد  تختلدد  عدد  سد بق ت   مدد  ا د  الجزا ددر. وممد  سددب  عرضدد  مد  ال راسدد   ال
األول  م  حي   راسد  تد ثير االتصد   اإل ار  علد    عليد  القدرار  د  المجد    –حس  عل  الب حثي –ألن   

الفن    بشك  ع    و   بي   الجم وري  اليمني  بشك  خ    إ  أ  أغل  ال راس   ك ن  تركز عل   راس  
االتصدد ال  اإل اريدد  و  عليت دد   دد  المنظمدد   وركددز  القليدد  مدد  تلدد  ال راسدد   علدد  أثددر االتصدد ال   وا دد 

اإل اريدد   دد    عليدد  اتخدد   القددرارا   ولكدد   دد   ط عدد   اخددرى غيددر القطدد   الفندد     ومدد  ثدد  تسددع  هدد   
إل اريدد  علدد  القددرارا  ال راسدد  إلدد  التعددر  علدد  آرا  العدد ملي   دد  المنشدد   الفن  يدد  علدد  أثددر االتصدد ال  ا

 اإل اري  و  عليت      القط   الفن    ب لجم وري  اليمني .
 إجراءات الدراسة:

ويتندد و  هدد ا الجددز  مدد  ال راسددد  المددن   العلمدد  المسددتخ   إضدد    إلددد  تح يدد  مجتمدد  ال راسدد  والعينددد       
س لي  اإلحص  ي  الت  استخ م  المستخ م  وخص  ص   كم  يتضم  ه ا الجز  كيفي  بن   أ ا  ال راس  واال

 .لتحلي  البي ن  
 :الدراسة منهج

 وتحليل د  البي ند   جمد  خد   مد  المشدكل  طبيعد  ووصد  لف   التحليل  الوصف  المن   الب حثو  استخ   
   عليد  علد  وأثدر  اإل اريد  ب التصد ال  الخ   الوا          تس   استنت ج   إل  للوصو  م لوالت   وربط
 .اليمني  ب لجم وري  الفن    القط      اإل اري  رارا الق

 :  الدراسة وعينة مجتمع
اشتم  مجتم  ال راس  عل  جمي  الع ملي     الفن    السي حي  الع مل   د  م يند  عد   )تحد  الخ مد (     

  عشدوا ي  مد  وألغراض ال راس  ت  اختي ر عين  عشوا ي  متع    المراح  ت     المرحلد  األولد  اختيد ر عيند
نجمتدي   والث نيد  ثد   د  المرحلد  الت ليد  تد  اسدت  ا  جميد   3نجدو  و 2 ن     م   ن     01الفن    حجم   

العدد ملي   دد  تلدد  الفندد     دد  المسددتوي   اإل اريدد  المختلقدد  إ  تدد  توزيدد  االسددتب ن  علدد  جميدد  العدد ملي   يمدد  
اسددتم ر  لعدد   اسددتيف     الشددروط وتدد   06تبع  من دد  اسددتم ر  اسدد 001اسددتم ر  اسددترج  من دد   061مجموعدد  
 استم ر . 030تحلي  

 :الدراسة أداة
 البد حثو      و   ب لوا    مرتبط  حق    عل  للحصو  االستب ن  عل  ب العتم   ال راس  بي ن   جم  ت     

 طأأأأب ،) السدددد بق  واال بيدددد   ال راسدددد   علدددد  اعتمدددد  ا ال راسدددد  ب دددد   الخ صدددد  االسددددتب ن  اسددددتم ر  بتصددددمي 

 مددد  أخددد ه  تددد  ال راسددد  متغيدددرا  لقيددد س المسدددتخ م  العبددد را   كددد  (8002 العيأأأد، ;8000 العنأأأز ،;8002
 الشخصددددي  البي ندددد   ويتضددددم  األو  المحددددور: محددددوري  إلدددد  االسددددتب ن  تقسددددي  تدددد  و دددد  السدددد بق   ال راسدددد  
  قد  الثد ن  المحدور أمد ( الخبدر  نوا س وع   والوظيف  العلم  والم،ه  الجنس) عل  اشتمل  و   للمستجيبي 

 .ال راس  بمتغيرا  المتعلق  ب لفقرا  الخ ص  البي ن   تضم 
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 التحليل ونتائج الدراسة:
ت  ا خ    إ  31النسخ   SPSSحزم  الب حثو  االس لي  اإلحص  ي  الت لي : التحلي  استخ   ولغرض 

 و   ت  استخ ا  األ وا  االتي : مقي س ليك ر  البي ن   ب عتم   طريق  الترميز المتع ر  علي   حس 
 التكراري  واالشك   البي ني . الج او اإلحص  ا  الوصفي :  -0
 مقي س الثب   الف  كرونب  .  -3
  .همي  النسبي ألمق ييس التمركز )المتوسط المرج ( وا -2
 مع م  االرتب ط الخط  )بيرسو (. -0
 اختب ر مرب  ك   لحس  المط بق . -2

 .AMOSتب ر م  م  نمو   ال راس  استخ ا  أسلو  المع  ال  البن  ي  م  خ   برن م  كم  ت  الخ    
 أوال : توصيف استجابة المستجيبين على محاور الدراسة:

 المحور األول: أنماط االتصاالت اإلدارية 
 ( أنماط االتصاالت اإلدارية7جدول )

 الترتيب األهمية النسبية المتوسط المتغير
p-

values 

Cronbach's 

Alpha 

x1 4.1 83% 1 .000 

.829 

x2 4.0 80% 2 .000 

x3 4.0 80% 2 .000 

x4 3.6 72% 7 .000 

x5 3.8 75% 5 .000 

x6 3.8 76% 4 .000 

x7 3.9 78% 3 .000 

x8 3.8 76% 4 .000 

x9 3.7 74% 6 .000 

ج  لفقرا  المحور األو  وال   يعبر ع  ( ال   يبي  المتوسط   المر 0كم  هو واض     الج و  )     
أهمي   أ را  العين ظ ر أ و    أنم ط االتص ال  اإل اري  بي  الع ملي     الفن    السي حي     م ين  ع  

 بشك  الع ملي ٌ  إل  الم يري  م     الفن    الت  يعملو  ب   وار   اتص ال  نسبي  ع لي  للموا ق  عل  ٌتو ر
  تل  االتص ال  الوار   م  أ إل   االتص ال  تعل  الع ملي  بك  م  ي م   ب إلض      تلأكم    مستمر

أهمي   و كم  اب ى المستجيب  الع ملي  تس   الحصو  عل  المعلوم   ال زم  التخ   القرارا  إل الم يري  
فن    الت  يعملو  نسيب  نوع  م  عل  تو ر االتص ال  بي  الع ملي     نفس المستوي   اإل اري     ال

الم يري   إل    للموا ق  عل  تو ر اتص ال  وار   م  الع ملي  أأهمي  نسبي   و بينم  اب ى المستجيب  ب  
    الفن    الت  يعملو  ب  .
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 :المحور الثاني: وسائل االتصاالت اإلدارية

 ( وسائل االتصاالت اإلدارية2جدول )

 لترتيبا األهمية النسبية المتوسط المتغير
p-

values 

Cronbach's 

Alpha 

y1 3.9 77% 1 .000 

.802 

y2 3.6 73% 4 .000 

y3 3.8 76% 2 .000 

y4 3.4 67% 6 .000 

y5 3.3 67% 6 .000 

y6 3.8 76% 3 .000 

y7 3.7 73% 4 .000 

y8 3.5 70% 5 .000 

y9 3.6 73% 4 .000 

y10 3.5 70% 5 .000 

y11 3.6 73% 4 .000 

أهمي  نسبي  ع لي  للموا ق  عل  استخ ا  التق رير المكتوب   اأب و  أ را  العين   أ( يتبي  3   الج و  )    
أهمي   أب وا   خ م  اتخ   القرار كم      استخ ا  الم كرا  والمقترح   أيض  أكم       خ م  اتخ   القرار
ع ملي  تستخ   بشك  مكث     الفن    الت  يعملو    وس    االتص   الشفو  بي  الأنسبي  للموا ق  عل  

  االتص ال  الشفوي  بي  الع ملي  تتس  ب لوضو  أ% عل  32ب   وا ر المستجيبو  ب لموا ق  ب همي  نسبي  
 ىب أبينم    ال  ت  الخليو  واالنترن  تس      خ م  اتخ   القرار وأبرزه   االتص ال  االليكتروني  أكم  

الي   أوسوا  تع بير الوج      وس    االتص   غير اللفظ أ   عل  الموا ق  عل  أأهمي  نسبي  ن  أ را  العي
 تخ   اتخ   القرار    المنش   الفن  ي  الت  يعملو  ب  .

 :: مهارات االتصاالت اإلداريةالثالث المحور

 ( مهارات االتصاالت اإلدارية3جدول )

 الترتيب األهمية النسبية المتوسط المتغير
p-

values 

Cronbach's 

Alpha 

z1 3.9 78% 1 .000 

.748 
z2 3.6 72% 2 .000 

z3 3.6 72% 3 .000 

z4 3.6 72% 3 .000 
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بم  را   ي أهمي  نسبي  ع لي  للموا ق  عل  تميز الع مل اأب و  أ را  العين   أ( يتبي  2   الج و  )     
أهمي  نسبي  أ   عل  تميز الع ملو  بم  را  تعبر عم  يري و   ا و كت بي  تعبر عم  يري و  بوضو   كم  أب

 % لك  من م .33بلغ  اهميت    إ سوا  ك ن  ب لتح   أو القرا   أو ب إلنص      بوضو 

 :المحور الرابع: خصائص القرارات اإلدارية
 

 ( خصائص القرارات اإلدارية1جدول ) 

 بالترتي األهمية النسبية المتوسط المتغير
p-

values 

Cronbach's 

Alpha 

c1 3.8 71% 3 .000 

.718 c2 3.6 77% 2 .000 

c3 3.8 77% 1 .000 
 

  االتص ال  اإل اري  أأهمي  نسبي  ع لي  للموا ق  عل   أب وا أ را  العين   أ( يتبي  0   الج و  )    
االتص ال  اإل اري  تس ه       أتس      تو ير معلوم   تس      تطبي  القرارا  اإل اري   وعل  

أهمي  نسبي  أ    االفن    بتو ير معلوم   تس ع     اتخ   القرارا  اإل اري     الو   المن س   كم  أب و 
    القرارا  اإل اري  أكثر سرع .  االتص ال  اإل اري     الفن    تس   بتو ير معلوم   تجع  اتخأعل  
 لنموذج القياسي المقترح في الدراسة:البنائية ل المعادلة تحليل نتائج

 ( المتغير المستقل )فاعلية االتصاالت اإلدارية(1جدول )                      
 الترميز الفقرات الترميز المتغير

 MCW  X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9 أنماط االتصاالت اإلدارية

 MCT  Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8,Y9,Y10,Y11 وسائل االتصاالت اإلدارية
 

                       
 ( المتغير الوسيط )مهارات االتصاالت اإلدارية(1جدول )

 الترميز الفقرات الترميز المتغير

 SKI  Z1,Z2,Z3,Z4 مهارات االتصاالت اإلدارية
 

 

 ( المتغير التابع )فاعلية القرارات اإلدارية(1جدول )

 الترميز الفقرات الترميز المتغير

 MDI  C1,C2,C3 القرارات اإلدارية فاعلية
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 إجراءات المالئمة( المعادلة البنائية للنموذج المقترح قبل 2الشكل )

 
 

ج    م،شرا   إ   ( ضع  م  م  النمو   البن    المقتر  م  بي ن   ال راس 3يتض  م  الشك  )    
ك ن   يم   إ    يي  لقبو  النمو  الم  م  بقي  منخفض  ل  تص  للح  األ ن  المقتر  م   ب  اإلحص 

( لم  م  النمو    ك ل   يم  3( الت  يج  أ  تق  ع  )2.281) تس و ( CMIN/DFم،شر مرب  ك   )
( الت  يج  أ  تقتر  م  الواح  الصحي  لم  م  النمو    0.713 ( تس و  )GFIم،شر حس  المط بق  )

   يم  م،شر المط بق  المق ر  أ(  كم  19.1م  م   )  أ    يم  ل  ا الم،شر حت  يكو  النمو   أ إ 
(CFI ) تقتر  م  الواح  الصحي   بينم  أيج    يض  أ ( كم  ه 19.1( وه  أ   م  ).1963) تس و  

( لقبو  19.1  ال تق  ع  )أ( وه  األخرى يج  19688( إل  )IFIوصل   يم  م،شر الم  م  المتزاي  )
(  وأخير واأله  19.1أ   م  )  يض  أ( وه  .1962( بلغ   يمت  )TLIس )م  م،شر توكر لويأالنمو    

   يم  ه ا الم،شر يج  أ  أ إ ( 19013( بلغ   يمت  )RMSEAم،شر متوسط مرب  الخط  التقريب  )
( يكو  النمو   1918-1912( حت  يكو  النمو   م  م    وا  ا بلغ   يمت  بي  )1912تق   يمت  ع  )

 . غير م  م    (   لنمو   يع1918 ا زا   ع  )إمح و   بينم  بشك    م  م  
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يت  ر ض النمو   المقتر   ولتحسي   م  ث و   مم  سب  ي،ك  ع   م  م  النمو   لبي ن   ال راس     
(  قر   لضع  ارتب ط   ب لمقي س  ث  33(  قر  م  أص  )08) ح   ت م  م  النمو   القي س  المقتر  

مر  أخرى وك ن  جمي  النت    مرضي  وأسفر  ع  م  م  النمو   القي س  بشك  جي   أجرى التحلي 
 :اآلت لبي ن   ال راس   كم     الشك  

تحسين المالئمة( المعادلة البنائية للنموذج المقترح بعد 3الشكل )

 
الت  ل   ضع    النمو   حق  م  م  جي   لبي ن   ال راس  بع  ح   الفقرا  أ( 2يوض  الشك  )    

االرتب ط ب لمقي س  ومم  ي،ك  ه   النتيج  ع   وجو  أ ل  تن  ض  ل   وك ن   ي  جمي  الم،شرا  مرتفع  
 يم  الح  األ ن  لقبو  النمو    وك ن   يم  أه  م،شر وهو م،شر متوسط مرب  الخط    تج وز بحي  

 لنمو   المستخ   لل راس .( مم  ي،ك  الص   البن    ل19123) تس و ( RMSEAالتقريب  )

 تج وز  أن   ي  عل  الشك  بع  التع  م  مخرج   برن م  اموس ن حظ م،شرا  الم  م  كم  ه  مبين
 م  النمو   المقتر .  النمو   بع  التع ي  متوا ق    يع م  ث الح  األ ن  لمتطلب   الم  م  بشك  ع   و 
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 تحليل فرضية الدراسة:
 .نح اري  إلبع   المتغير المستق  عل  أبع   المتغير الت ب ألوزا  اال( يوض  ا8ج و  )

   
Estimate standard S.E. C.R. P 

SKI ---> MCW 0.337 0.34 0.136 2.48 0.013 

SKI ---> MCT -0.185 -0.11 0.268 -0.69 0.49 

MDE ---> SKI 0.473 0.58 0.137 3.467 *** 

MDE ---> MCW 0.111 0.136 0.113 0.976 0.329 

MDE ---> MCT 0.669 0.49 0.273 2.451 0.014 

 

  حص  ي  إمب شر  ا   ت ثيروجو   إل (     مع م   االنح ار تشير 8الج و  الس ب  ) إل وب لنظر      
المتو ر      ن        ب لنسب  لوس    االتص ال    حص  ي  إوغير  ا    االتص ال  اإل اري  ب لنسب  ألنم ط

ك ل  وس    االتص ال    نجو  الع مل     م ين  ع   عل  م  را  االتص   ل   الع ملي   ي   3و 2
غير بينم  هن   ت ثير مب شر  . حص  ي  إالمستخ م  وم  را  االتص   ل ى الع ملي  ل   ت ثير مب شر  ا  

 .ألنم ط االتص ال  عل    علي  القرار اإل ار   حص  ي  إ ا  

م  م  هو ك        ق  صيغ  أكثر تط ب إل ا ترا  تع ي  نمو   ال راس   للوصو    يمك م  ث و     
كثر أالمنش   الفن  ي   بحي  يت  تعمي  النت    بشك  أكثر وا عي  إ  يقتر  الب حثو  النمو   الت ل  نمو ج   

 (.0  ر   )  ر  عل  وص  الظ هر  وتعمي  النت    عل  مجتم  القط   الفن    والموض     الشك
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 لالتعدي بعد للنموذج المقترح النموذج المعدل( 4الشكل )

 
 إ  يمك  اختب ر م  م  ه ا النمو   وب ألسلو  الس ب  نفس  ك لت ل :

 إجراءات المالئمةقبل  المعدل ( المعادلة البنائية للنموذج المقترح5الشكل )
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 تحسين المالئمة:بعد  المعدل قترح( المعادلة البنائية للنموذج الم6الشكل )

 
( أ  جمي  م،شرا  م  م  النمو   المع   بع  التحسي  مقبول  وأعل  م  6كم  ن حظ م  الشك  )     

 الح و  ال ني  وه ا يشير إل  م  م  النمو   القي س  المع   م  نمو   ال راس  المع  .

 :تحليل فرضية الدراسة اعتمادا على النموذج المعدل

 .للنمو   المع   نح اري  إلبع   المتغير المستق  عل  أبع   المتغير الت ب ( يوض  األوزا  اإل.ج و  )

   
Estimate 

stand

ard 
S.E. C.R. P 

SKI ---> MCW 0.35 0.358 0.132 2.661 0.008 

MDE ---> SKI 0.483 0.594 0.135 3.577 *** 

MDE ---> MCT 0.656 0.494 0.277 2.367 0.018 

 

 االتصابال  فبعليا  إن القاو  يمكان( 9) الجاوو  فا  االنحواريا  األوزان وجاوو  السابق  المقترح النموذج ومن     

 ل د  األنماب  فبعليا  قينمب ،اإلواري القرار فبعلي  على إحصبئيًب وا  مقبشر تأثير لهب الوسبئ  فبعلي  حيث من اإلواري 
 القدرارا    عليد  علد  الم د را  تلد  تد،ثر إ  االتصد    م د را  عبدر القدرارا    عليد  عل  مب شر غير ت ثير

 ك راسدد  السدد بق  ال راسدد   إليدد  توصددل  مدد  علدد  ت،كدد  النتدد    وهدد  . احصدد  ي  و ا  مب شددر بشددك  اإل اريدد 
 الد ور جميع د  بيند  التد   Min and Cunha (2019)( و راسد 3102( و راسد  ب لعيد  )3102) جند و 
   عليد  زيد     د  يسد   وبمد  المن سد  الو د  و   المن سب  المعلوم   تو ير    اإل اري   ل تص ال الحيو 
 .المنظم     اإل اري  القرارا  اتخ  

 



                          اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 
 م2019 ( ديسمبر7)العدد           

 

711 
 

 د /عبد الملك هزبر  د/ عبد العالم دمحم   د/فهمي دمحم أحمد الصلوي               ......القراراالتصاالت اإلدارية وأثرها في فاعلية اتخاذ 

 :والتوصيات النتائج
 :النتائج: أوال  
 النت    اآلتي :م  ال راس  ت  التوص  إل      
لر   ضروري   الفن       م ين  ع      القط   ل تص ال  اإل اري  الح ج إل  أ     ال راس توصل .0

  علي  اتخ   القرار م   نم ط االتص   ت،ثر عل  ق  بين  النت    أ  أ  اإل اري مستوى   علي  القرارا  
 .الع ملي م  را  االتص   عن  خ   ت ثيره  عل  

 بين  النت    أ  وس    االتص   ت،ثر بشك  مب شر عل    علي  اتخ   القرار. .3
 العد ملي ٌ  إلد  المد يري  مد  الدوار   خ صد  ب د  يعملدو  التد  الفند     د  اتص ال  ٌتو ر أهمي   راس ال بين 
 المعلومد   علد  الحصدو  تسد   وك ل  ي م   م  بك  الع ملي  تعل  االتص ال  تل  أ  كم  مستمر  بشك 
 .القرارا  التخ   ال زم 

 النتد    بيند  كمد  القدرار  اتخد   عملي     والمقترح   را الم ك وك ل  المكتوب   التق رير استخ ا  أهمي . 2
 .القرار اتخ   عملي     الفن       الع ملي  بي  الشفو  االتص   وس    أهمي 

 عمليددد   دد  تسددد   واالنترندد  الخلدددو  ال دد ت : وأبرزهددد  االليكترونيدد   االتصددد ال  أ  كدد ل  ال راسددد  بيندد . 1
 اليد  أو الوجد  تعد بير سدوا  اللفظد   غيدر االتصد   وسد     ور ضدع  بو المستجي اب ى بينم . القرار اتخ  
  .الفن  ي  المنش      القرار اتخ   عملي    
 اإل اريدد  االتصدد ال  أنمدد ط بددي  الم دد  الوسدديط و ورهدد  القددرار اتخدد   عمليدد   دد  االتصدد   م دد را  أهميدد . 2

 .ع   ن بم ي الفن    القط      اإل اري  القرارا  اتخ   وعملي 
 :التوصيات: ثانيا
 تحسدي   د  تسد   ا  يمكد  التد  التوصدي   بعدض هند   أ  الي   التوص  ت  الت  النت    م  الب حثو  يرى

 خدد   مدد  العدد ملي  ا ا  طريدد  عدد  عدد   بم يندد  الفندد    القطدد    دد  اإل اريدد  القددرارا  اتخدد   عمليدد    عليدد 
  :ك آلت  وه  اإل اري   االتص ال  عل  التركيز

بي   مشجع  لتب    المعلوم   م  خ   بضرور  تو ير  القط   الفن   الت كي  عل  القي  ا  العلي      .7
نظ   اتص   إ ار   ع   وخ ص  المعلوم   الوار   م  الم را  إل  الع ملي   وك ل  م  الع ملي  إل  

 .اإل اري     القط   الفن   ر     علي  اتخ   القرارا  ل ل  م  نت    إيج بي  عل   الم را   لم 

تحسين مهارات االتصال المختلفة لدى العاملين في القطاع الفندقي، لما لها من دور مهم في  ضرورة .2

 تحسين عملية اتخاذ القرارات اإلدارية.

 االنترنت من خالل االهتمام بشبكة االتصال، مستوى على التكنولوجية التطورات ضرورة مواكبة .3

القرارات في  لمتخذ  ومعلومات بيانات من تقدمه مما االتصال واالستفادة سائلو من وسيلة   واستخدامها

 . يالقطاع الفندق

تبادل المعلومات فيما بينهم لتحسين على العاملين في المستويات اإلدارية المختلفة العمل على تشجيع  .1

 عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في الوقت المناسب في المنش ة الفندقية.
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ب نماط ووسائل االتصاالت اإلدارية المختلفة والعمل على استغاللها؛ لما لها من دور ينبغي االهتمام  .1

  بارز في عملية تحسن فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية في المنش ة الفندقية في مدينة عدن.

احثين على التوجه من البءهم زمال ونيحث الباحثنتيجة ألهمية االتصاالت اإلدارية في القطاع الخدمي  .1

همية االتصاالت اإلدارية والعوامل المؤثرة عليها في عملية اتخاذ أ دراسة إلىفي دراستهم المستقبلية 

 .القرارات اإلدارية في مؤسسات خدمية أخرى كالبنوك والمستشفيات

 مراجع الدراسة
 المتحدد   العربيدد  شددرك ال .العامااة والعالقااات االتصاااالت(. 2242) تيسددير عرجدد   وأبددو صدد ل  أصددب   أبددو -

 .مصر والتوري ا   للتسوي 
 القددرارا  اتخدد     عليدد  علدد  المعلومدد   تكنولوجيدد  اسددتخ ا  أثددر(. 3113) الكددري  عبدد  محمدد  همدديس  أبددو -

 ج معد  منشدور   غيدر م جسدتير رسد ل . األر    د  ال وا يد  الصدن ع   علد  تطبيقيد   راسد  اإل اريد 
 .التطبيقي  البلق  

 .  ار الح م  للنشر والتوزي : عم    األر  .االتصاالت التسويقية والترويج(. .311ر )البكر   ث م -
 ار الكتدددد   الجدددد مع  للنشددددر والتوزيدددد : العددددي    االتصااااال التنظيمااااي.(. 3111الجددددوهر  محمدددد  ندددد ج  ) -

 اإلم را  العربي  المتح  .
 مراكدددز  ددد  الر،سددد   لددد ى ظددد اللف غيدددر والرسدد    االتصددد   م ددد را  تدددوا ر مددد ى(. 2222) خ لددد  الزعبدد   -

 االتصد     عليد " علد    لد  وأثدر المر،وسدي  نظدر وج د  مد  الكدر  مح  ظد   د  الحكوميد  األج ز 
 . 482.-412    (2)22. اإلدارية العلوم دراسات مجلة. اإل ار 

  وأويدد   دددد  اإل اريدد  القدددرارا  اتخددد   عمليدد   دد  وأثرهدد  المعلومدد  (. 2222) علددد  صدد ل  خ لدد  السددلط    -
 .صنع   ج مع  منشور   غير م جستير رس ل . اليمني  الجم وري   دد  الددوزارا 

  دد  القددرارا  اتخدددد   علدددد  اإل اريدد  المعلومدددد   وأنظمدددد  المعلومددد   أثددددر(. 2222) أندددور محمددد  الدددشبو   -
 .اليرمو  ج مع  منشور   غير م جستير رس ل . االر      االتص ال   ط  

(. أثدددر اسدددتخ ا  تكنولوجيدد  المعلومدددد   علدددد  اإلبدددد ا  التنظيمددد :  راسددد  3112   يدددروز مددددصل  )الضددمور -
 تطبيقي  علد  الدشرك   الصن عي  المدس هم  الع مد  األر ني . رسد ل  م جستير  الج مع  األر ني .

اإل اريد   د  (. أثر خص    المعلومد   علد    عليد  اتخد   القدرارا  3116الع وا   ش كر أحم  ط   ) -
 الم،سس   الع م  األر ني . رس ل  م جستير  الج مع  االر ني .

.  ار وا دد  للنشددر والتوزيدد : عمدد    عمااالالساالوا التنظيمااي فااي منظمااة األ (.3112العميدد    محمددو  ) -
 األر  .

 سدد ل ر . اإل اريدد  القددرارا    عليدد  تحقيدد   دد  اإل اريدد  االتصدد ال  أثددر(. 2242) هللا عبدد  محمدد  العنددز   -
 .األر   األوسط  الشر  ج مع  منشور   غير م جستير



                          اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 
 م2019 ( ديسمبر7)العدد           

 

710 
 

 د /عبد الملك هزبر  د/ عبد العالم دمحم   د/فهمي دمحم أحمد الصلوي               ......القراراالتصاالت اإلدارية وأثرها في فاعلية اتخاذ 

االتص   اإل ار  وت ثير  عل  أ ا  الع ملي     المكتب   الج معي  " راس  مي اني   (.3106العي   عون  ) -
 بمكتب  كلي  العلو  االجتم عي  واالنس ني " رس ل  م جستير ج مع  العرب  التبس .

التنظيم : مف هي  أسدس الفدر  والجم عد   د  التنظدي .  ار الفكدر للنشدر  (. السلو 2..0المغرب   ك م  ) -
 والتوزي   عم  .

أوا     -(.  ور االتص ال  اإل اري     اتخ   القرار  راس  مي اني  بم،سس  سوتلغ ز3102ب لعي   أم  ) -
 ج مع    ص   مرب   ور ل   الجزا ر. رس ل  م جستير 

.  ار الج معد  الج يد   للنشدر لوا التنظيماي باين النظرياة والتطبيا السا(. 3112ب    محم  اسم عي  ) -
 والتوزي : اإلسكن ري .

(.  ور تقنيددد   االتصددد   اإل ار   ددد  خ مددد  اتخددد   القدددرارا   راسددد  مي انيددد   ددد  2242جنددد و   شدددفيق  ) -
 .الجزا ر المسيل   ج مع  م جستير  رس ل  ب لمسيل    ACCم،سس  االسمن 

 ار زهدرا  للنشدر والتوزيد : عمد     العالقاات العاماة مفااهيم وممارساات.(. .311جو    محفوظ احمد  )   -
 األر  .

دارة المااوارد البشاارية(. 3113حنفدد   عبدد  القدد  ر ) - .  ار الج معدد  الج يدد   للنشددر: الساالوا التنظيمااي واة
 اإلسكن ري   مصر.

رارا  "ح لدد  تطبيقيدد  (.  ور نظدد  وتقنيدد   االتصدد   اإل ار   دد  خمدد  اتخدد   القدد3118طددبش  مصددع  ) -
 عل  وزار  التربي  والتعلي      ط   غز " رس ل  م جستير الج مع  اإلس مي .

 .عم   للنشر  الثق     ار. والتطبي  المدرسة بين اإلدارية القرارات اتخاذ(. 3112) نوا  كنع    -
لد ار الج معيدد  للنشددر والتوزيدد : . اكيااف ترفاااااع مهاراتااااا اإلداريااة فااااي االتاااااصال(. 3110مددد هر  أحمدددد  ) -

 اإلسكن ري .
.  ار الميسدددر للنشدددر نظرياااة القااارارات اإلدارياااة مااادخل كماااي فاااي اإلدارة(. 3..0مشدددر    حسددد  علددد  ) -

 والتوزي   عم  .
  ار المند ه  للندشر والتوزي   عمد  .  اتخااذ القاارارات التنظيمية.(. 3113يد غ   محمد  عبد  الفتد   ) -

- Alyoubi, B A., (2015) Decision Support System and Knowledge – Based 

Management, Procedia-Computer Science, 65, 278-284. 

- Ashram, H. (2005). Leader ship Decision Making. USA: Harvard Press. 

- Chandan, Jit S., (2005). Organizational Behavior, 3ed, New Delhi, Vikas 

Publishing House PVT LTD. 

- Dinock, M.E (2000), Public Administration, 3rd, Oxford & IBH. Publishing 

Co. New Delhi. 

- Ettinger, A., Grabner-Kräuter, S., & Terlutter, R. (2018). Online CSR 

communication in the hotel industry: Evidence from small 

hotels. International Journal of Hospitality Management, 68, 94-104.   

- Garthe, J. (2004). Organizational Theory, Design and Change, Text and Cass. 

New Jersey: Prentice Hall. 
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- Harrison, F. (1999). The Managerial Decision-Making Process. New York: 

Houghton Mifflin Company. 

- Kaplan, R.S., and Norton, D.P., (2000). The Strategy-Focused Organization: 

How Balanced Scorecard Companies Thrive In The New Business 

Environment. Harvard Business School Printing . 

 - Litvaj, I., & Stancekova, D. (2015). Decision–Making and Their Relation to the 

Knowledge Management, Use Of Knowledge Management in Decision–

Making, Procedia-Economics and Finance, 23, 467-472.              

- Madhukar, R. K. (2003). Business Communication and Customer Relations. 2ed, 

New Delhi, Vikas Publishing House Pvt Ltd. 

- Markaki, E. N., Sakas, D. P., & Chadjipantelis, T. (2013). Communication 

management in business. The latent power for career 

development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 319-326 .                                                                                                                                                                    

- Martinez-Harms, M. J., Bryan, B. A., Balvanera, P., Law, E. A., Rhodes, J. R., 

Possingham, H. P., & Wilson, K. A. (2015). Making decisions for managing 

ecosystem services. Biological Conservation, 184, 229-238.   

- Min, D. J., & Cunha Jr, M. (2019). The influence of horizontal and vertical 

product attribute information on decision making under risk: The role of 
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- Nowak, P., Książek, M., Draps, M., & Zawistowski, J. (2016). Decision Making 
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- Ober, S. (2003). Contemporary Business Communication, ed 5, New York, 

Houghton Mifflin Company. 

- Orazbayev, B., Ospanov, E., Kissikova, N., Mukataev, N., & Orazbayeva, K. 

(2017). Decision-making in the fuzzy environment on the basis of various 
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Inc. 

- Starostka-Patyk, M. (2015). New products design decision making support by 

SimaPro software on the base of defective products management. Procedia 
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- Stoner, J.A.F. (2002) Management, 1st ed, Prentic Inc., New Jersey. 
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 (1الملح  )
 ت ثير أنماط االتصاالت اإلدارية على مهارات االتصال لدى العاملين:

رتباط بين ابعاد المتغير المستقلمعامالت اال  

 0.711 وسائل االتصاالت اإلدارية <--> أنماط االتصاالت اإلدارية

 

 معامل التحديد  ابعاد المتغير التابع األول

 0.720 مهارات االتصاالت اإلدارية

 0.172 فاعلية القرارات اإلدارية
 

  

 الت ثير الكلي المعيار  الت ثير الكلي

وسائل 

صاالت االت

 اإلدارية

انماط 

االتصاالت 

 اإلدارية

مهارات 

االتصاالت 

 اإلدارية

وسائل 

االتصاالت 

 اإلدارية

انماط 

االتصاالت 

 اإلدارية

مهارات 

االتصاالت 

 اإلدارية

 0 0.358 0 0 0.35 0 مهارات االتصاالت اإلدارية

 0.594 0.213 0.494 0.483 0.169 0.656 فاعلية القرارات اإلدارية

 

  

 الت ثير المباشر المعيار  ت ثير المباشرال

وسائل 

االتصاالت 

 اإلدارية

انماط 

االتصاالت 

 اإلدارية

مهارات 

االتصاالت 

 اإلدارية

وسائل 

االتصاالت 

 اإلدارية

انماط 

االتصاالت 

 اإلدارية

مهارات 

االتصاالت 

 اإلدارية

مهارات االتصاالت 

 اإلدارية
0 0.35 0 0 0.358 0 

فاعلية القرارات 

 اإلدارية
0.656 0 0.483 0.494 0 0.594 

 

  

 الت ثير الغير المباشر المعيار  الت ثير الغير المباشر

وسائل 

االتصاالت 

 اإلدارية

انماط 

االتصاالت 

 اإلدارية

مهارات 

االتصاالت 

 اإلدارية

وسائل 

االتصاالت 

 اإلدارية

انماط 

االتصاالت 

 اإلدارية

مهارات 

االتصاالت 

 اإلدارية

 0 0 0 0 0 0 التصاالت اإلداريةمهارات ا

 0 0.213 0 0 0.169 0 فاعلية القرارات اإلدارية

 
 

 
 


