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هللا القدير الذي أعانني في مسرتي الدراسية أحمد 
هذه و وهب لنا من هم أفضل منا ألستشير بعلمهم 
و نجتهد إلى جانب معاونتهم المخلصة االمنية لذا 

يتوجب علينا من خالل هذا الفضل أن نخص 
بجزيل العرفان و االمتنان و التقدير االستاذ 

وليد" فهو لم يبخل على بنصائحه  المشرف "عبدلي
و التوجيهات إلثراء هذه الدراسة فجازك هللا خير يا 

 استاذي الفاضل.

كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إتمام هذا 
 العمل من بعيد أو قريب.

 



 
 

 

مد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على الح
 أشرف المرسلين أهدي عملي هذا إلى أغلي و أحلى
من خلق هللا أمي العزيزة و الحبيبة إلى أغلى إنسان 
في هذا الوجود " أبي الغالي" أسأل هللا أن يطيل 

عمركم و تبقيا نجما تنير سماء حياتي إلى أخواتي 
إلى زمالئي و أصدقائي و رفاق دربي إلى كل 

 أساتذتي.

 إلى كل من عمل معي إلتمام هذا العمل.
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 مقدمة:

يعتبر االتصال ذو أهمية كبيرة في حياة االنسان،و مع تتابع العصور إزداد االحساس بدورة البارز في 
و مع تتطور ظروف الحياة  استمرارية حياته، و تحقيق مصالحة المختلفة و ربط عالقاته االجتماعية،

تطورت نظرة االنسان لإلتصال، إذ إنه لم يعد اليوم مجرد هدف يرجى تحقيقه، بل أصبح وسيلة و غاية 
لتحقيق االهداف .كونه عملية يتم من خاللها نقل المعلومات و االفكار لألفراد و الجماعات و تشاركهم 

ية االتصال بين البشر و تطورت تبعا لتلك االهداف في تبادل اآلراء و المعاني المختلفة، ال زياد عمل
الثقافية و االجتماعية،و الدوافع االقتصادية في تحسين سبل االتصال بين العاملين و المنظمة تعد ظاهرة 

 انسانية و اجتماعية هادفة لتحقيق حسن سير العمل.

تاجية و االنسجام و التماسك إن االتصال يمثل الدعامة االساسية في كل مؤسسة، يساهم في زيادة االن
العاملين، ضمن المجال العمل و توحيد جهودهم لحل مشكالتهم نجاح أي مؤسسة، مرتبط بمدى فعالية و 
نشاط العملية االتصالية،و تأثيرها على باقي العمليات االدارية،و التي تتوقف بحد ذاتها على فعالية 

 تقنيات و أدوات االتصال المستعملة.

عملية االتصال في العصر الحالي، بتزايد عدد و حجم المنظمات مما يسمح بنقل المعلومات فقد تزايدت 
 و تبادل االفكار.

فإن االتصال يعتبر عملية ديناميكية، نظر للدور الذي يلعبه كونها نسق مفتوح و تتأثر و يؤثر في البيئة 
إلى نقص المعلومة دون اتخاذ الداخلية و الخارجية، فهي تواجه صعوبات من فعالية االتصال يؤدي 

القرارات رشيدة و فعالية، باإلضافة إلى هذا فإن كثير من المديرين يواجهون كثير من المشاكل، ال بد من 
إيجاد حلول تتمثل في مجموعة بدائل المتاحة لهم إمكانية في اتخاذ القرارات االدارية، و هذا ما يؤكد أن 

ية االدارية، أما على مستوى المؤسسة االدارية يصبح القرار االداري عملية اتخاذ القرارات هو جوهر العمل
 جوهر الحياة العملية و لعل أهم القرارات التي تتخذها أي منظمة مهما كانت طبيعتها الخدماتية.

جاءت هذه الدراسة التي تظهر أهميتها العلمية خاصة فيما يتعلق بتوجيه المسؤولين و المسيرين إلى نقاط 
لتي تعصهم في مجال االتصال التنظيمي التي تكتسبها فعالية االتصال التنظيمي في مجال الضعف ا

اتخاذ القرارات االدارية: و هذا من خالل اشراك العمال في اتخاذ القرارات االدارية ، و لذلك قسمت 
ول : الدراسة إلى جانبين جانب نظري، و جانب ميداني،فيما يخص الجانب النظري قسم إلى أربعة فص

حيث أن الفصل االول حيث يتضمن طرح االشكالية، الدراسة و العديد من التساؤالت الفرعية، وفرضيات 
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الدراسة، إضافة إلى أسباب اختيار الموضوع،و أهمية و أهداف الدراسة، و تحديد أهم المفاهيم المتداولة، 
 : أجنبية و عربية و جزائرية .كما شمل هذا الفصل على بعض الدراسات السابقة التي قسمت إلى دراسات

الفصل الثاني: الذي عنوانه االتصال التنظيمي حيث يتضمن هذا الفصل مبحثين المبحث االول:يتعلق 
بالمدخل المفاهيمي لعمليات االتصال هذا المبحث تناولنا فيه االهمية و االهداف االتصال،و مهارات 

وامل نجاح االتصال، ثم انتقلنا إلى المبحث الثاني: االتصال، و العناصر االساسية لعملية االتصال و ع
يتعلق باالتصال التنظيمي تناولنا فيه، االهمية و االهداف االتصال التنظيمي،و الوظائف و أساليب 
االتصال التنظيمي، و أنواع و شبكات و أنماط االتصال التنظيمي، و كذلك شروط زيادة فعالية االتصال 

 إلى معوقات االتصال التنظيمي و أهم النظريات االتصال التنظيمي. التنظيمي، نصل في االخير

الفصل الثالث: فعنوانه القرارات و سبل توظيفها باتخاذها في العمليات االدارية حيث يتضمن هذا الفصل 
إلى مبحثين فالمبحث االول: يتعلق بالقرار االداري هذا المبحث تناولنا فيه تعريف القرار االداري و 

 القرار، و أنواع و أهمية القرار، و الفرق بين اتخاذ القرار و صنع القرار. عناصر

ثم انتقلنا إلى المبحث الثاني: يتعلق بعملية اتخاذ القرارات االدارية تناولنا فيه: تعريف عملية اتخاذ 
ات االدارية، و القرارات االدارية، و عناصر و خطوات عملية اتخاذ القرارات االدارية، و اهمية اتخاذ القرار 

أساليب اتخاذ القرارات االدارية و الصفات المشتركة لمتخذي القرارات، و مراحل عملية اتخاذ القرارات و 
شروط زيادة فعالية اتخاذ القرارات االدارية و معوقات عملية اتخاذ القرارات االدارية و النظريات المفسرة 

 لها.

، عالقة االتصال التنظيمي ، عملية اتخاذ القرارات االدارية ، الفصل الرابع: كان عنوانه الفصل العالئقي
تطرقنا فيه إلى التعريف بوحدة بمديرية الخدمات الجامعية، ثم التعريف بالمديرية الخدمات الجامعية بأم 
البواقي و هيكل التنظيمي و كذا أهم وظائف كل مصلحة، ثم تطرقنا إلى عالقة االتصال التنظيمي بعملية 

أهمية المعلومات  ة اتخاذ القرارات، والقرارات، من خالل عرضنا لدور االتصال التنظيمي بعملياتخاذ 
االتصال التنظيمي و اتخاذ القرارات االدارية، و عالقة القرارات االدارية بالوظائف االدارية، و تقييم 

 مظاهر االتصال التنظيمي و مساهمته في عملية اتخاذ القرارات االدارية.

 يخص الجانب الميداني قد شمل فصلين:فيما 

الفصل الخامس: عنوانه: االجراءات المنهجية للدراسة، التي تم فيها التطرق إلى مجاالت الدراسة،و عينة 
 الدراسة، و المنهج المالئم لها و الكشف عن االدوات المنهجية و المساعدة في جمع المعلومات.

تفسير البيانات من خالل عرض و تفسير البيانات، ثم  الفصل السادس: هذا الفصل عنوانه: تحليل و
 عرض النتيجة العامة و نتائج الدراسة، و أهم االقتراحات و التوصيات الدراسة.
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 أوال : إشكالية الدراسة:

يعتبر موضوع االتصال من المواضيع التي تناولها الباحثين بالدراسة، و هذا في جميع الميادين العلمية 
تتم  ألنه يعتبر أساس النظم االجتماعية، يستخدمه االنسان لتنظيم و استقرار و تغير حياته االجتماعية،

من خالل نقل المعلومات و االفكار بين االفراد و الجماعات، فيخص االتصال كونه ضروري يمس جميع 
المؤسسات المجتمع، يساهم في تطور أساليب و تقوية العالقات االجتماعية،و هكذا أصبح االتصال 

ضرورة انسانية و تعتبر العمليات االتصالية ات المجتمع و تنظيماتها المختلفة، عضو جوهري في مؤسس
نفسية و حضارية، ال تنقل أهمية عن الحاجات البيولوجية، نظر االنسان كائن اجتماعي بطبعه ال 

كما يعد هذه الجماعات في ظل غاب االتصال،  يستطيع العيش بمعزل عن غيره يمكن التواصل في
االدارية من تخطيط و  االتصال تبادل المعلومات في منزلة هامة و ضرورية الغاية بالنسبة للعمليات

مين عليه على انجاحه في تنظيم، تهدف لتحقيق االهداف يعتمد بدوره على حركية االتصال،و قدرة القائ
 .االدارات

فاالتصال التنظيمي يعد بمثابة قلب الحياة النابض في جسم المنظمة التي بدور خارجي من الجسم 
يهدف تحقيق التكيف السريع الهدف العام في االتصال التنظيمي توجيه مختلف سلوكيات  التنظيمي،

يتم عملية  إذا بتوقف نجاح المنظمة ففي كل المستويات التنظيمية، االفراد في تحقيق أهداف المنظمة.
بين  التواصل بصفة مستمرة لنقل المعلومات و االفكار و االتجاهات، فاالتصال التنظيمي في الرابط

العمليات االدارية في تخطيط و تنظيم و تنسيق و توجيه و حتى الرقابة في زيادة على اتخاذ القرارات 
 االدارية.

فإن نظرنا إلى أية منظمة من المنظمات نجد أن لها أهداف تسعى لتحقيقها فإن نظرنا إلى أي منظمة من 
موعة من القرارات، كل قرار يتبعه المنظمات، نجد أن لها أهداف تسعى لتحقيقها، خالل اتخاذ مج

مجموعة من قرارات يتم في تنفيذ و تحقيق االهداف تعد في حد ذاتها في القرارات التنظيمية، ال تقتصر 
، بل تمتد إلى كافة المستويات الثالثة تعد مفتاح النجاح على المستويات االدارية العليا في المنظمات

امة، و ذلك من خالل اختيار أفضل البدائل المتاحة حيث تزداد االدارة، بصفة خاصة و المنظمة بصفة ع
عملية اتخاذ القرارات، كلما كبر حجم المنظمة و زاد نشاطها، و اتصال الجمهور بيها فالقرار جوهر أو 
قلب االدارة، فعملية اتخاذ القرار كعملية ديناميكية و هادفة في حياته، أي التنظيم الذي يتصل بدوره 

شر بالعمليات االتصالية كالتخطيط و التنظيم....فاالداري الناجح له القدرة على تمرير اتصاال مبا
المعلومات بدقة و فعالية، و اتخاذ القرارات و لهذا اعتبرت القرارات جوهر لعملية االدارية، ألن التوقف 

ية بناء على كم م هذه العملعن اتخاذها يؤدي إلى تعطيل العمل و توقيف النشاطات و الخدمات، إذا تت
معلومات و البيانات أي ال يوجد قرار ناجح دون وجود االتصال، و هذا ما يدفعنا إلى طرح التساؤل من ال
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ما دور االتصال التنظيمي في عملية اتخاذ القرارات االدارية في مديرية الخدمات الجامعية لوالية  األتي:
 أم البواقي؟

 التساؤالت الفرعية: -
 ؟في مديرية الخدمات الجامعية السائدال التنظيمي االتص طبيعةما هي  (1
ما هي وسائل االتصال التنظيم األكثر استخداما في عملية اتخاذ القرارات االدارية في مديرية الخدمات  (2

 الجامعية؟
ما مدى تأثير معوقات االتصال التنظيمي في تفعيل عملية اتخاذ القرارات االدارية بمديرية الخدمات  (3

 الجامعية؟

 ثانيا: فرضيات الدراسة:

 الفرضية العامة:

 يلعب االتصال التنظيمي دورا بالغا في ترشيد القرارات االدارية على مستوى مديرية الخدمات الجامعية. -

 الفرضيات الجزئية:

االكثر استخداما في عملية اتخاذ القرارات االدارية هي االتصال  طبيعة االتصال التنظيمي السائدة (1
 .و تتم بصفة رسمية صال النازلالصاعد و االت

تلعب وسائل االتصال الكتابية و الشفاوية دورا هاما في تفعيل القرارات االدارية بمديرية الخدمات  (2
 الجامعية.

 تؤثر معوقات االتصال التنظيمي في عملية اتخاذ القرارات االدارية بمديرية الخدمات الجامعية. (3

 ثالثا: أهمية الدراسة:

بمديرية « دور االتصال التنظيمي في تفعيل عملية اتخاذ القرارات االدارية»تبرز أهمية هذه الدراسة  -
 .-أم البواقي-الخدمات الجامعية

في في أهمية الموضوع في حد ذاته، فاالتصال له أهمية بالغة جدا و القيام بجميع العمليات االدارية  -
ت التي أصبحت نشاط حيوي، و ذلك من أجل تحقيق االهداف تخطيط و رقابة و التنسيق، االتخاذ القرارا

و تطوير نشاطها.حيث يلعب االتصال دورا هاما في عملية التنسيق بين مختلف مصالح االدارة العليا، 
من جهة العمال االداريون من جهة أخرى كما يمكننا التعرف عن الواقع المعاش بمجتمع الدراسة و معرفة 

 .درجة و طريقة االتصال
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يوضح أن االتصال التنظيمي ال يقتصر فقط في اصدار االوامر و التوجيهات للوصول إلى االداء   -
المطلوب ، بل يمتد ليؤثر في عملية اتخاذ القرارات ، لكونها وظيفة إدارية حساسة،فهو العملية التي من 

م اتصالي فعل لكل حالة خاللها ، يتم النجاح و الفشل بالنسبة للمؤسسة، االمر الذي يستوجب وجودة نظا
من الحاالت، يتلقى جميع المعلومات بالنسبة للتشاور و عقد اجتماعات، فاالتصال التنظيمي دعامة 
أساسية من خالل االعتماد عليه في نقل المعلومات الضرورية التخاذ القرارات الرشيد، ألن االتصال 

 اسيان في العملية االدارية.التنظيمي في تفعيل عملية اتخاذ القرارات يشكالن طرفان أس

 رابعا: أهداف الدراسة:

لكل دراسة و بحث هدف أو مجموعة من االهداف التي يسعى الباحث إلى تحقيقها ،وعليه فأهداف  -
 هذه الدراسة تتمثل في:

االتصال التنظيمي االكثر استخداما في عملية اتخاذ القرارات االدارية في مديرية طبيعة التعرف على  -
 الجامعية.الخدمات 

التعرف على وسائل االتصال التنظيمي المعتمدة في عملية اتخاذ القرارات االدارية في مديرية الخدمات  -
 الجامعية.

التعرف على معوقات االتصال التنظيمي في تفعيل عملية اتخاذ القرارات االدارية بمديرية الخدمات  -
 الجامعية.

الموضوع تتمثل  ااالسباب التي دفعتنا إلى االختيار لهذمن أهم خامسا: أسباب اختيار الموضوع : 
 فيما يلي:

 االسباب الذاتية: -أ
دور االتصال التنظيمي في تفعيل عملية اتخاذ القرارات االدارية من خالل »الميل لهذا الموضوع  -

 الدراسات المتعلقة في هذا الموضوع في اجاء دراسة ميدانية.
 هذا الموضوع. الرغبة الشخصية و العلمية في دراسة -
التعرف على طبيعة العالقة و االثر القائمة بين المتغيرين االتصال التنظيمي و عملية اتخاذ القرارات  -

 االدارية.
 محاولة تشخيص واقع و عوائق االتصال التنظيمي التي تحد في عملية تفعيل اتخاذ القرارات. -
ال التنظيمي و تأثيرها على عملية اتخاذ الدوافع المعرفي تهدف إلى التطلع على الدور الكبير لإلتص -

 القرارات االدارية في المؤسسة و مدى اهتمامها بهذه العملية.
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 االسباب الموضوعية: -ب
 االهمية البالغة لموضوع االتصال التنظيمي في تفعيل عملية اتخاذ القرارات االدارية. -
 إلى اتخاذ القرارات االدارية.معرفة دور الفعال الذي يلعبه االتصال في توجيه متخذ القرار  -
 الوقوف على بعض المشاكل و المعوقات التي تواجه العمال في االتصال باالدارة . -
 التعرف على طبيعة العالقة بين االتصال التنظيمي و عملية اتخاذ القرارات االدارية. -

 تحديد المفاهيم و المصطلحات الدراسة:سادسا: 

 تعريف االتصال: -

 "وصل" الذي يجعل معنيين اثنين: كلمة "االتصال " في اللغة العربية مشتقة من الجذر لغة :

المعنى االول هو الربط بين شيئين أو شخصين، و إيجاد عالقة من نوع معين تربط بين الطرفين، أما 
 المعنى الثاني فهو البلوغ و االنتهاء إلى غابة معينة.

كلمة مشتقة من مصدر وصل الذي يعني أساسا الصلة و بلوغ  و االتصال لغويا في القواميس العربية
 الغاية.

إصطالحا: نجد أن لفظ االتصال اختلفت معاينة باختالف اتجاهات القائمين عن دراسة، ذلك اختالف 
 إلى طبيعة ميدان كل ما يتناول عملية نقل المعلومات من طرف ألخر.

حتى ينطوي على تدفق المعلومات و التعليمات و  كما عرف العالق االتصال بأنه أحد ركائز التوجيه
أو إحداث التغير  التأثيرالتوجيهات و االوامر و القرارات من فرد أو مجموعة أفراد، بغرض االبالغ أو 

 بلوغ أهداف محددة.

التعريف االجرائي: هو عملية تفاعل اجتماعي يتم بموجبه تبادل و إيصال معارف و أفكار إليصالها بين 
 د و الجماعات لتأثير فيهم للوصول إلى التفاهم و التعاون و تحقيق جميع االهداف.االفرا

تعريف االتصال التنظيمي: يدل على مجمل النشاطات و االعمال المتخذة إلقامة عالقة بين الفاعلين، و 
روفا يهدف إلى انجاز مشروع موحد و بلوغ أهداف مشتركة، كما يسمح لكل فرد داخل المنشأة أن يكون مع

بشخصية و مهمته، يعمل في ازدهارها بالتالي ضمان حياته و فعاليته، يتم هذا النوع من االتصال وفقا 
 للهيكل التنظيمي الذي يحدد السلطات و المسؤوليات و تقسيم العمل و العالقات الوظيفية.
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 عريف االجرائي لإلتصال التنظيمي:تال

هو عملية نقل و تبادل و إرسال المعلومات و االفكار و المشاعر، من خالل تفاعل االفراد فيما بينهم 
متعددة سواء رسمية أو غير رسمية لتوجيه و تغيير السلوك و إنجاز المهام و االنشطة لتحقيق بطرق 

 االهداف المحددة.

 مفهوم القرارات: 

تقرير شيء أو محاولة إلى حكم الوصول إلى حكم في موضوع من موضوعات أو مشكل من  يقصد بها
مشكالت، و يتم الوصول إليه من خالل الدراسات المتعمقة و جمع المعلومات المرتبطة بالموضوع و 

 تحليلها و المفاضلة بين العديد االختيارات أمامه اختيار البديل االفضل.

 ت:التعريف االجرائي للقرارا

اعتمادا على التعاريف السابقة الذكريات القرارات، هي عملية اختيار و مفاضلة بين البديل من بين عدة 
 بدائل، لذا البد من المفاضلة الجيدة بين البدائل المتاحة أمامه لحل مشكلة أو تحقيق هدف معين.

 مفهوم عملية اتخاذ القرارات:

 ضاء الجماعة بين عدد من المقترحات البديلة لهم.إصطالحا: هو االختيار الذي يتم عن طريق أع

تعريف اتخاذ القرار: بأنه عملية عقالنية رشيدة تتبلور في االختيار المعتمدة ذات مواصفات تتناسب مع 
 االمكانيات المتاحة و االهداف المطلوبة.

تتم بواسطة المدير و اعضاءه الجماعة و  بإنهنستنتج من التعريفين السابقين لعملية اتخاذ القرارات،  -
يعرف بأنه عملية تقوم على االختيار  )العاملين معه( في إعطاء اقتراحات و اختيار البديل المناسب.

 الجيد و المدرك للغايات التي ال تكون في الغالب استجابات اتوماتيكية أو رد فعل مباشر.

ذ القرارات هيا اختيار البديل االنسب من بين مجموعة من خالل هذا التعريف نتوصل إلى أن عملية اتخا
 من البدائل حسب االمكانيات المتاحة.
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 التعريف االجرائي لعملية اتخاذ القرارات:

عبارة عن جمع  من خالل التعاريف السابقة و المختلفة، لعملية اتخاذ القرارات يمكن القول بإنها -
المعلومات حول موضوع المشكلة و تفسيرها ثم تقييمها و وضع البدائل.وصوال إلى المفاضلة بين البدائل 

 للوقوف عند اختيار رشيد يكون هو الحل االنسب للمشكلة.

هي عملية بحث عن وسط أي أنه ال يوجد بديل قادر على تحقيق االهداف تحقيقا  تعريف القرار االداري:
 غير البديل الذي تم اختياره. تاما

و عرفه المبردج بأنه العملية المتضمنة التي بها وصل شخص واحد يقوم باالختيار ، الذي يؤثر على 
 سلوك االخرين بالمنظمة في مساهمتهم لتحقيق أهداف .

أو هو السلوك أو التصرف الواعي المنطقي،و الطابع االجتماعي يمثل الحل أو التصرف أو البديل  -
 .لذي تم اختياره بين عدة بدائل و الممكنة و المتاحة لمتخذ القرارا

 التعريف االجرائي:

القرار االداري هو عملية اختيار واعية لبديل من مجموعة البدائل المتاحة لتحقيق هدف أو معالجة مشكلة 
 قائمة تنتهي بتفصيل على بديل آخر .

 تعريف المؤسسة: -

عال أسس، فإن المؤسسة جمع مؤسسات كلمة مؤسسة مشتقة من الفة على أن لغة : مفهوم المؤسس -أ
 تعني جمعية أو معهد أو شركة أسست لغاية اجتماعية أو ثقافية.

اصطالحا: يعرفها طرطار على أنها مجموعة من الطاقات البشرية أو الموارد المالية التي تشغل فيها  -ب
 وفق تركيب معين قصد انجاز المهام من طرف المجتمع.

المؤسسة هي نظام ديناميكي مفتوح، يتأثر و يؤثر بالمحيط الداخلي و  لتعريف االجرائي للمؤسسة:ا
الخارجي، يتكون من مجموعة من الطاقات البشرية و المالية بهدف إلى انتاج و تبادل سلع و خدمات، أو 

 تحقيق اهداف معينة تخضع لقوانين و تشريعات لتنظيمها و تسير شؤون العمل فيها.

 الدراسات السابقة:سابعا: 

 االمنية. باألجهزةدور نظم االتصاالت االدارية في اتخاذ القرارات   (2003دراسة )السبيعي  -1   

 مشكلة الدراسة: هال لالتصاالت االدارية دور في اتخاذ القرارات باالجهزة االمنية. -
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 حث المنهج الوصفي التحليلي.االبمنهج الدراسة استخدم  -
 الفرضية العامة :لنظم االتصاالت دور في اتخاذ القرارات باالجهزة االمنية. -
 أدوات جمع البيانات: اعتمد الباحث في دراسته على االستبيان. -
 عامل. 208عينة الدراسة: و عينة الدراسة مكونة من  -
 
 نتائج الدراسة: -
 تنمية مهارات العاملين في استخدام وسائل االتصاالت و االهتمام بالفروق الفردية بين العملين. -
ساء المرؤوسين، لزيادة فعالية االتصال االداري ، و تحديث وسائل عقد دورات و لقاءات بين الرؤ  -

 االتصال.
توى التعليمي و عدد توجد فروق ذات داللة احصائية ازاء مهارات االتصال لدى العاملين تعزي للمس -

 دورات التكوينية.
 توجد فروق ذات داللة احصائية و التي تحد عن كفاءة تظم االتصاالت . -
التعقيب على الدراسة: اتفقت الدراسة مع الدراسة الحالية، من حيث التطابق في المتغيرات، و كذلك  -

 رضيات الدراسة.في أدوات جمع البيانات، االستمارة حيث أفادتني هذه الدراسة في وضع ف

دراسة –( االتصال و دورة في ترشيد قرارات المؤسسة 2012دراسة )حياة سكودارلي و ظريف حياة  -2  
 .LPAالمخبر الصيدلي الجزائري  -حالة

 مشكلة الدراسة: كيف يساهم االتصال في ترشيد قرارات المؤسسة؟ -
 فرضية عامة: يساهم االتصال في ترشيد قرارات المؤسسة. -
 :وصفي تحليلي.الدراسةمنهج  -
 أدوات الدراسة: المالحظة و االستبيان. -
موظف تم االعتماد على العينة الطبقية المقصودة و  200العينة الدراسية: يشمل مجال الدراسة على  -

 فرد. 120التي تتمثل في رؤساء االقسام و المصالح و كانت تقدر بـ
 نتائج الدراسة: -
اكل تواجه عن تحقيق أهداف االتصال بكفاءة و فعالية مما يؤدي المؤسسات الحالية تعاني من عدة مش -

 إلى نقص المعلومة و بالتالي نقص االداء الوظيفي و نقص فعالية القرارات.
في البيئة الحديثة أصبح بغرض على المؤسسة استخدام تقنيات االتصال الحديثة  إن التطور و التعبير -

 التي تتماشى مع التقدم التكنولوجي لغرض اتخاذ قرار فعال.
 التعقيب على الدراسة: -
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تتشابه هذه الدراسة مع هذه الدراسة الحالية، من حيث متغيرات البحث و المنهج و أدوات البحث،  -
اسة في معرفة مدى مساعدة عملية االتصال في اتخاذ القرارات صائبة و دقيقة، من حيث أفادتني هذه الدر 

 حيث شأنها زيادة فاعلية المؤسسة ككل.

( دراسة مدى فعالية االتصال التنظيمي في المؤسسة و دورها في اتخاذ 2005دراسة )سليم كفان  -3
وب مشكلة الدراسة إلى أي مدى يؤثر بحدراسة ميدانية للمؤسسة الوطنية لصناعة ال-القرارات التنظيمية

 االتصال التنظيمي الفعال داخل المؤسسة على اتخاذ قرارات ناجحة و فعالة و رشيدة.

الفرضية العامة: لالتصال التنظيمي الفعال في المؤسسة دور كبير و أساسي في تفعل و ترشيد القرارات 
 التنظيمية.

 زئية:جالفرضيات ال

ظيمي داخل المؤسسة لها أهمية كبيرة في تحقيق أهداف و يتعلق بنجاح القرارات فعالية االتصال التن (1
 التنظيمية.

المعوقات النفسية و االنفعالية لإلتصال لها تأثير سلبي على عملية اتخاذ القرارات التنظيمية داخل  (2
 المؤسسة.

 التنظيمي داخل المؤسسة.نجاح القرارات التنظيمية و االدارية داخل المؤسسة كنتيجة لفعالية االتصال  (3
 منهج الدراسة: اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي. -
 االستبيان.–المقابلة –أدوات جمع البيانات: المالحظة  -
فئات نظر  5عينة الدراسة: استخدم الباحث العينة العشوائية من خالل تقسيم مجتمع البحث إلى  -

 رد.ف 40مصالح و كانت العينة تقدر بـ  5لوجود 
نتائج الدراسة: االهمية و الدور الذي يلعبه االتصال التنظيمي في المؤسسة و خاصة اذا كان فعاال  -

 على عملية انجاح القرارات التنظيمية.
 االتصال الفعال دور كبير و ضروري في المؤسسة خاصة في مجال انجاح القرارات االدارية. -
 القرارات االدارية. تؤثر معوقات االتصال التنظيمي الفعال في اتخاذ -
(دور نظم و تقنيات االتصال االداري في خدمة اتخاذ القرارات 2008دراسة )مصعب اسماعيل طيش  -4

 دراسة ميدانية بوزارة التربية و التعليم في قطاع غزة.–االدارية 
مشكلة الدراسة : تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة البحث عن الدور الذي تلعبه دورا نظم و تقنيات -

االتصال في مساعدة متخذي القرارات في أداء أعمالهم و مدى استفادتهم من ثورة االتصاالت المنتشرة في 
تقنيات االتصال  هذا العصر من خالل االجابة عن هذا السؤال التالي: إلى أي مدى تساهم نظم و

 االداري في خدمة اتخاذ القرارات في وزارة التربية و التعليم؟
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الفرضية العامة: يساهم توظيف نظم و تقنيات االتصال االداري في فعالية اتخاذ القرارات في وزارة  -
 التربية و التعليم.

المنهج الوصفي التحليلي و ذلك من أجل زيادة التعمق و التحليل  في الدراسة على الباحث اعتمد -
 الفعال لمشكلة الدراسة.

لمقابلة الشخصية و االستبيان مع مدراء وزارة التعليم و أدوات جمع البيانات: جمعت البيانات بواسطة ا -
 التربية.

ن مدير عام و رئيس موظف تتراوح دراجاتهم يبي 120عينة الدراسة: كان مجتمع الدراسة يتكون من  -
 90استمارة و استرجعت منها  120شعبة و قد استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل و تم توزيع 

 ٪ من المجتمع االصلي.75استمارة حيث تمثل بنسبة 
واقع نظم و تقنيات االتصال المستخدمة تحتاج إلى تحسين و  بأنظهرت الدراسة أنتائج الدراسة:  -

 تتطور.
بأن نسبة العينة بشكل كبير في توظيف تقنيات االتصال يساهم في سرعة االداء ظهرت الدراسة أ -

 المهام في اتخاذ القرارات.
تعقيب على الدراسة: تتشابه معظم متغيرات هذه الدراسة مع دراستنا الحالية بالرغم من هذه الدراسة  -

دى موسائل االتصالية بدقة و فة التصال أفادتني هذه الدراسة في معر تمركزت حول دور نظم و تقنيات اال
   تأثيرها في اتخاذ القرارات.

دراسة ميدانية  -( تأثير االتصال غير الرسمي في عملية اتخاذ القرار2011دراسة )بركان دليلة  -5
 بالشركة الجزائرية للمياه.

 مشكلة الدراسة: كيف يؤثر االتصال غير رسمي على عملية اتخاذ القرار في المؤسسة. -
 العامة: يؤثر االتصال غير الرمسي على عملية اتخاذ القرار في المؤسسة الجزائرية.الفرضية  -
 الفرضيات الجزئية: -
 تؤثر الثقة بين االطارات على عملية اتخاذ القرارات في المؤسسة . -
 تؤثر العالقات الشخصية على عملية اتخاذ القرارات في المؤسسة. -
 لمؤسسة الجزائرية.تؤثر االشاعة على عملية اتخاذ القرار في ا -
 حث على المنهج الوصفي.االب منهج الدراسة: اعتمد -
في هذه الدراسة عن المقابلة من أجل تقديم معلومات مباشرة عن  الباحث االدوات المستخدمة: اعتمد -

 كيفية تأثير االتصال غير رسمي في عملية اتخاذ القرارات.
عامل أي حوالي  278ة و المقدر عددهم بـ ٪من عمل الشرك15عينة الدراسة: عينة عشوائية بنسبة  -

 عامل ما فيهم إطارات و عمال تحكم و عمال تنفيذهم. 42
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 نتائج الدراسة:
 ال يمكن االستغناء عن الثقة في عملية اتخاذ القرار و غياب عنصر الثقة يجمد القرارات. -
 اختيار البديل. القيام بعملية اتخاذ القرار يجب إبعاد العالقات الشخصية ليكون  -
 عدم اغفال االشاعات و السكوت عليها. -
 و اتخاذ القرارات.كشف الدراسة عن صحة الفرضية التي تقر بوجود عالقة بين االتصال غير رسمي  -
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 اإلطار النظري :

 االتصال التنظيمي. الفصل الثاني :

 تمهيد. •

 مدخل مفاهيمي لعمليات االتصال. : 01المبحث 

 تعريف االتصال. .1
 العناصر الرئيسية لعملية االتصال. .2
 أهمية و أهداف االتصال. .3
 الفعال.مهارات االتصال  .4
 عوامل نجاح االتصال. .5

 وسائل االتصال التنظيمي و معوقاته. : 02المبحث

 تعريف االتصال التنظيمي. .1
 وسائل االتصال التنظيمي. .2
 أهمية و أهداف االتصال التنظيمي. .3
 أنواع االتصال التنظيمي. .4
 أنماط شبكات االتصال التنظيمي. .5
 شروط زيادة فعالية االتصال التنظيمي. .6
 االتصال التنظيمي. معوقات .7
 نظريات االتصال التنظيمي. .8
 خالصة الفصل. •
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 تمهيد :

االنسان كائن اجتماعي يسعى دائما للتفاعل و التواصل مع اآلخرين باعتباره محور الخبرة االنسانية فهو 
يكشف من خالله المحيط االجتماعي االتصال عملية اجتماعية ال يمكن أن نعيش بدونها أي جماعة 

ة أو منظمة اجتماعية فهو الوسيلة التي يستخدمها االنسان لتنظيم و استقرار و تغيير حياته اليومية انساني
فاالتصال يعتمد على وسائل و أشكال بدائية في تطور البشرية أصبح االتصال أكثر تعقيدا أكثر تطور 

التصال مرتبط باإلنسان لتسهيل حيث ان تكنولوجيا االتصال تسمح بتزويد االفراد بالمعارف المتنوعة فا
فهو مهنة الخدمة االجتماعية في تحقيق اهداف على مدى نجاحها في عملية االتصال .االتصال هو 

العملية و الوسيلة الحيوية من خالل نقل و تبادل المعلومات خالل تنظيم العالقات بين االدارة و العمال 
أهدافها المسطرة انطالق من هذا المعطيات من أجل ضمان سيرورة المؤسسة و كافة نشاطاتها و تحقيق 

نعرض في هذا الفصل إلى االتصال التنظيمي من خالل عرض مبحثين في المبحث األول نعرض غيه 
مدخل مفاهيمي لعمليات االتصال و أهمية و أهداف و عوامل نجاح االتصال  و مهارات االتصال في 

ه بعرض وظائفه و أنماطه و شبكات االتصال انتقلنا إلى مبحث ثاني االتصال التنظيمي و معوقات
 التنظيمي و شروط زيادة فاعلية و نظرياته المفسرة االتصال التنظيمي.
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 مدخل مفاهيمي لعمليات االتصال. المبحث األول :

 تعريف االتصال : .1

لغة : كلمة مشتقة لغويا من كلمة التواصل في اللغة من الوصل يعني ربط شيء بشيء آخر و يعني 
ايضا أن الشخص قد ربط ما عنده االخر فالتواصل، حتى يتم أن يكون لدى الفردين شيء واحد . و أن 

 . (12، صفحة 2011)عشوس،  تكون هناك لغة مشتركة بينها

إصطالحا : يعرف االتصال على أنه العميلة التي بها نقل المعلومات و المعاني و االفكار من شخص 
 إلى آخر بصورة تحقق األهداف، المنشودة في النشأة أو في أي جماعة من الناس ذات نشاط اجتماعي.

ي التي تحدث بين نالحظ من خالل التعريف أنه ركز على عملية نقل المعلومات و االفكار و المعان
 الطرفين و اغفل عملية التبادل.

: العملية التي يتعامل بمقتضاها ملتقى الرسالة و مرسل الرسالة في هذا بأنهكما تعرفه الدكتورة جيهان  -
)حجاب، التفاعل يتم نقل أفكار و معلومات بين األفراد، على قضية أو معنى مجرد أو واقع معين 

 .(21، صفحة 2007
أن االتصال هو عملية منظمة نظمية و عضوية، كما (PARKNSANو عرفه بشير باركنسون ) -

تنطوي تلك العملية على إرسال و تحويل معلومات و بيانات من جهة إلى جهة أخرى أن تكون البيانات و 
 .(22، صفحة 2012)نجالء،  المعلومات مفهومة

اجرائيا : من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن االتصال هو عملية نقل المعلومات بين طرفين األول 
المرسل و الثاني مستقبل من خالل قناة معينة مع وجود التغذية الرجعية ذلك من أجل الوصول إلى 

 التفاهم و التعاون و االنسجام.

 العناصر الرئيسية للعملية االتصالية:  .2

من الضروري الستكمال عملية االتصال التعرف على عناصره المختلفة و ال يمكننا الحديث عن هذه 
 إذا بينا و بشكل وجيز العناصر الرئيسية التي تتكون منها عملية االتصال.-االتصال–العملية 

يبدأ عملية االتصال بصياغة أفكاره، في رموز  هو الهيئة أو الشخص الذي المرسل أو المصدر:. 1.2
تعبر عن المعنى الذي يقصده فإذا عجز هذا المرسل عن صياغة أفكاره في رموز واضحة، و هو ذلك 
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الشخص )أو النائب عن مجموعة أشخاص الذي يريد نقل أفكار أو آراء من خالل رسالة إلى شخص 
 .(45، صفحة 2011)الطنوبي و محمد، أخر أو مجموعة أشخاص( 

و كذلك هي محتوى فكري معرفي، يشمل عناصر المعلومات بإختالف أشكالها، سواء  . الرسالة:2.2
كانت مطبوعة أو مجموعة مرئية، و تتمثل الرسالة الشكل المادي أو المحسوس أو المسموح، بعد القيام 

ات المكتوبة تقرأ و الحركات مرسل، أن يفهم المستقبل هذا المضمون فالكلبعملية الترميز الذي يقوم بها الم
 .(42، صفحة 2009)أبو السمرة،  تالحظ

يتضمن مجموعة من العناصر البنائية المتمثلة في الرموز التي إذا وضعناها في  ترميز الرسالة:. 3.2
 .(45، صفحة 1999)العديلي، ترتيب معين يصبح لها مغزى عند الملتقى 

 من أجل استكمال عملية االتصال، فإن الرسالة يجب ترجمتها أو فك رموز من فك الرموز :. 4.2
منظور المستقبل و ينطوي ذلك على التفسير أو محاولة الفهم و ذلك يتوقف بدورة على خبراته السابقة و 

 .(181، صفحة 2005)خوجة، منفعته المتوقعة من االتصال و إدراكاته نحو المرسل 

الرسالة من المرسل إلى المستقبل و تعد أقدم وسيلة هي  هي الوسيلة التي تنقل بها. قناة االتصال :5.2
اللغة المجردة، و من أشكال قنوات االتصال نجد اللفظية أو المسموحة أو المكتوبة أو المطبوعة أو 
الشفوية أو الحركية و قنوات االتصال أما الفردية كالزيارات الشخصية أو الجماعية كالمؤتمرات أو 

 .(28، صفحة 2008)عبوي،  لصحفالجماهير كالتلفاز او ا

هو الفئة التي تستهدف من العملية االتصالية و قد يكون المستقبل فرد أو جماعة، و المستقبل :  .6.2
يقوم المستقبل بدراسة الرسالة من خالل حل رموزها و فهم معناها .لنجاح العملية االتصالية، يجب أن 

 هناك تغذية تكون العملية االتصالية تلقائية من طرف واحد.يكون 

يقصد بالتغذية الرجعية جميع أنواع ردود االفعال و االستجابات التي يقوم بها  التغذية الرجعية :. 7.2
، صفحة 2004لباقي، )عبد ا المستقبل و التي يمكن من التعرف على درجة فاعليتها في عملية االتصال

282). 

أي عائق يحول دون القدرة على اإلرسال و اإلستقبال و يجسد في أي تداخل فني يطرأ  التشويش:. 8.2
 .(47، صفحة 1999)حسين مكاوي،  على إرسال المعلومات من المرسل إلى المستقبل
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و هي العناصر المحيطة بعملية االتصال داخل المؤسسة بتصميم الوظيفة و مقدار  بيئة االتصال:. 9.2
 .(182، صفحة 2006)العزازي، السلطة المتاحة و اإلضاءات و الحرارة و ظروف العمل 

ومن هنا نرى أن عملية االتصال في غاية الصعوبة فنجاح االتصال يعني نجاح الرسالة،بتحقيق  -
الهدف المنشود، و فشله في فشل الرسالة يحول دون تحقيق الهدف في عنصر من العناصر، هو 

 خلل في العملية االتصالية.

 أهمية االتصال : .3
ح الفرص للتفكير و االطالع و الحوار و يمكن االتصال من فتح المجال لالحتكاك البشري، و فت (1

 تبادل المعلومات.
يتيح االتصال الفرص للتعرف على أراء اآلخرين، و على أفكارهم عن طريق الحركة التي يحدثها  (2

 على شكل حوار و نقاش بين طرفين، من الناس أو مجموعة من اآلخرين.
العادات و التقاليد و اللغات من و إلى  يساعد االتصال االفراد و المجتمعات على التعرف الثقافات و (3

 المجتمعات األخرى.
تؤدي وسائل االتصال األفراد و المجتمعات على التعرف على دور مهما في عملية اإلنماء حيث بعد  (4

 اإلنماء حركة تغيير المجتمع في ثقل معين يصيب في قنوات التنمية الشاملة.
الحاضر دورا بارزا في تطوير االنظمة في مختلف تؤدي وسائل االتصال المتقدمة في العصر  (5

 .(29، صفحة 2009)حريم، المجاالت سواء في اإلدارات أو المجتمعات...إلخ 

*من خالل تبين لنا االتصال دورا كبيرا في حياة اإلنسان، منذ نشوءه لغاية وفاته فهو يصل من أجل 
 جوانب حياته. البقاء حيث يمس كل

 :أهداف االتصال /3

يحقق الناس مجموعة من األغراض و يشبعون عددا من االحتياجات من خالل االتصال، فإن نجاح المرء 
 في االتصال يشعره بالسعادة و االرتياح و من بين هذه األهداف ما يلي:

االقتصادي، فإن حاجتنا إلى البقاء و الحفاظ على الحياة: مهما كنا في مجتمع مستقر ينعم بالرخاء  -أ
االتصال تتأكد للحفاظ مع ابدائنا و أرواحنا،إننا نتصل للحصول على الطعام و المسكن و الدواء، و 
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تجنب االخطاء المحدقة بنا، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن االتصال مهم لصحة االنسان، و أن غيابه 
 يؤثر سلبا عن هذه الصحة.

شعور باالطمئنان: مهما كانت الحاجة االنسان مادية فإن حاجاته الروحية الحاجة إلى األمان و ال -ب
توازيها، إن لم تكن أكثر منها و كل انسان يحتاج إلى شعور باألمن و االستقرار في ذاته،و على نفسه و 

 أننا مرغوب فينا من قبل الناس.
ين من أجل البحث عن االعانة على اتخاذ القرار: ينخرط بعض المتصلين في االتصال مع اآلخر  -ت

القرار المناسب، تجاه شيء معين أو سلوك محدد، نفكر في القيام به، ما هي الكلية المناسبة؟حيث من 
 خالل أشخاص من أجل مساعدتهم على االختيار المناسب.

التعاون مع اآلخرين : يتبع لنا االتصال فرصة التعاون مع اآلخرين من خالل تكوين مجموعة  -ث
 مي إليها نجد أفراد في أسر و مجموعات و  زمالء العمل.اجتماعية، تنت

الحفاظ على المؤسسات القائمة و المجتمع : إننا نتصل من أجل الحفاظ على األسرة و الحي و القبيلة  -ج
 و الشركة، أو المؤسسة التي نعمل بها أو ننتمي إليها.

ئة من حولنا و فهم العالم الذي فهم العالم من حولنا: أننا نتصل من أجل أن نلتمس موقعنا في البي -ح
أمور مهمة، ما نحمله من معتقدات كيف ننظر إلى أنفسنا  04نعيش فيه، و كيف سيتفاعل مع أربعة 

 .(25،27، صفحة 2009)فرج،  طبيعة عالقاتنا و نظمه حقيقة وواقعا
إن االتصال كغيره من العمليات اليومية لإلنسان،فهو يقوده إلى تحقيق جملة من األهداف، التي  -

 تساعده بشكل مباشر على التواصل مع العالم الخارجي و كذلك فهم االنسان لذاته 

  مهارات االتصال: .4

ألحوال مفكرين يقضى الموظفون معظم وقت أعمالهم في االتصال ما بين المتحدثين أو الكاتبين في كل ا
و من هنا نتبع أهمية تطوير مهارات االتصال لدى الموظفين و ذلك من أجل تطوير سلوكهم في العمل و 

 عل من أهم هذه المهارات.
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 (184،185، صفحة 2009)الطاني و العالق،  مهارات االتصال 01 يوضح هذا الشكل رقم

 اللباقة :  -1
قدرة المتصل على التحدث و إبراز تغيراته 

و قرارته و التمتع بكل امكانيات الذوق 
 الرفيع في التعامل.

 االنصاف : -2 
ضرورة االنصات أو االستماع إلى الطرف 

األخر و االستفادة القصوى مما يقوله و 
 يرغب به.

 االختيار : -3
اختيار الكلمات المناسبة و اختيار الوقت 
المناسب للتحدث واختيار الوقت المناسب 

للتحدث بإختيار االسئلة و العروض، 
اختيار تحويل الرغبات و الحاجات إلى 

 قرار لشراء.

 التفكير : -4
فكر جيدا قبل التحدث ابتكر أفكارا خالفة، 
حاول أن تعرف ما يدور في ذهن الطرف 

 األخر

 سلوك :ال -5
تحدث بأسلوب راق و بكلمات رشيقة 

 تجنب السلوك القلق و المرتبك و الهدوء

 التوقيت: -6
حدد تماما متى ستحدث )قد يكون السكوت 

أفضل(يحث عن إشارة، ابتسامة حكمة 
 طيبة يرتاح لها الطرف األخر.

 
 االطار المرتب: -7
االتقان بالعبارات  الترتيب المنطقي للكالم، 

الرشيقة بمثل و عبارات متصلة و غير 
ركيكة و ذلك معان و دالالت واضحة و 

 هادفة و بوقت قصير.

 التفاعل : -8
ضرورة التفاعل مع األخرين و إشعارهم 

بأنك مهتم بهم و تلبية حاجاتهم و ترغب 
في حل مشاكلهم في أقل تكلفة ممكنة 
 مر.اشعرهم بالتفاعل الصادق بشكل مست

  عوامل نجاح االتصال: .5

هناك مجموعة من العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى اتصال ناجح و فعال و التي سنتطرق إليها من 
 خالل ما يلي:

أن يكون المرسل موضع ثقة بالنسبة للمستقبل، ألن هذه الثقة هي االساس  عوامل تتعلق بالمرسل: (1
 الذي يبنى عليها المستقبل تصديقه للرسالة.
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المهارة االتصالية لها من تأثير على قدرة المرسل في تحليل أغراضه و نواياه من خالل االتصال  -
 .(43، صفحة 1999)الصديفي،  إضافة إلى إلمامه برسالته

تناسب موضوع الرسالة في حاجة المستقبل حيث أن الرسالة التي نجد فيها  عوامل تتعلق بالرسالة: (2
 المستقبل يهتم بها و يتجاوب معها.

صياغة الرسالة حيث أن احتواء على نوع من اإلثارة من شأنه شدة انتباه المستقبل و شوقه لمتابع  -
 الرسالة.

عن طريق الحواس، يجب أن تكون  االنسان يدرك الرسالة التي تعرض عليه عوامل تتعلق بالمستقبل: (3
 الحواس سليمة، حتى تنجح العملية االتصالية.

دافعية المستقبل إلى المعرفة فاإلنسان يدرك ما يريد أن يعرفه و يعرض عما ال يهتم به، و عدم  -
 استجابة المستقبل للشائعات.

ال متنوعة، في حالة كلما كانت هناك الفرصة إلستخدام وسيلة االتص عوامل تتعلق بوسائل االتصال: (4
التوجه إلى جمهور كبير و متنوع، كما يمكن االشارة إلى مجموعة من العوامل من انجاح العملية 

 .(43، صفحة 2003)اسماعيل، االتصالية 
 أن يتأكد المتصل من أن إتصاله في حقق الغاية أو الهدف الذي يريده. -
 تحقيق أهداف متعدد من خالل عملية االتصال يحدث تشوشا.يجب السعي نحو  -
 اظهار تصرفات مؤيدة تحتوي رسالة االتصال يرتبط بشكل كبير. -

 المبحث الثاني: وسائل االتصال التنظيمي و معوقاته.

  تعريف االتصال التنظيمي:. 1
الخيرات، و كل ما هو أن االتصال التنظيمي هو تلك العملية التي بواسطتها يتم نقل المعلومات و 

يعتبر هذا النوع من االتصاالت بمثابة الجهاز العصبي، الذي يمكن  جديد داخل التنظيم الواحد.
 .(242، صفحة 1982)شهيب،  لإلدارة أن تحقق من خالله عملية اتخاذ القرارات

إن االتصال التنظيمي يدل على مجمل النشاطات و االعمال المتخذة، » يعرفه أحمد بدوي: -
 إلقامة عالقة بين الفاعلين، و يهدف إلى إنجاز مشروع موحد .

هي  كما يسمح لكل فرد داخل المنشأة أن يكون معروف بشخصه، يعمل على ازدهارها فاالتصاالت، -
 .(243، صفحة 1985)البدوي،  عملية نقل األوامر و المعلومات و االفكار و اآلراء من مستوى إداري 
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يعرفه هوكنزويوستون : هو العمليات التي يتم من خاللها تعديل السلوك ، الذي تقوم به الجماعات  -
 داخل التنظيمات.

االنساني المنطوق أو المكتوب، الذي يتم داخل المؤسسة على المستوى الفردي هو عبارة عن االتصال  -
، 2006)لوكيا،  أو الجماعي،و يسهم في تطوير العمل و تقوية العالقات االجتماعية بين الموظفين

 .(226صفحة 
ومات، ثم تلقى الردود عنها عن طريق نظام يعرفه ويليام سكوت: هو العملية التي تتضمن نقل المعل -

، 2009)محموش،  عام للمعلومات، بغرض التواصل إلى أفعال محددة تؤدي إلى تحقيق أهداف التنظيم
 .(19صفحة 

و من خالل ما سبق ذكره تعاريف: االتصال التنظيمي يتضح لنا أن االتصال التنظيمي في عمومة ه -
: عملية يتم فيها نقل التعليمات و األوامر االدارية إلى أعلى أو أسفل المستويات التنظيمية، من خالل 

 قنوات فاصلة  لالعتبارات التي تحددها القوانين و االنظمة الموجودة في المؤسسة.
األفكار فاالتصال التنظيمي كعملية و نشاط إداري اجتماعي، داخل التنظيم يساهم على نقل و تحويل  -

 عبر القنوات الرسمية، يهدف خلق التماسك بين وحدات التنظيم و تحقيق أهداف.

عدة وسائل االتصال و سوف تقتصر هنا ثالثة  .  وسائل و طرق االتصال التنظيمي:2
 وسائل:

شفاهة  و هي الوسائل التي تتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المتصل به، الوسائل الشفهية :/1
 عن طريق الكلمة المنطوقة ال المكتوبة مثل المقابالت الشخصية.

 و يعتبر هذا األسلوب أقصر الطرق لتبادل المعلومات و األفكار و أكثرها سهولة. -
 طرق االتصال الشفهي: تتمثل بالوسائل التالية: -
 المقابالت: مثل مقابالت التوظيف، التقييم، مقابلة االجراءات. •
 ت التأديبية.مقابلة إجراءا •
 .(283،282، صفحة 2009)حريم،  االجتماعات اليومية و االسبوعية و الشهرية و السنوية •
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 الوسائل الكتابية: /2

عن طريق الكلمة  و هي الوسائل التي يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المتصل و المتصل به، -
 المكتوبة مثل االنظمة و المنشورات و التقارير و المذكرات، يعتبر هذا األسلوب .

هو المعمول به في أغلب المنظمات الحكومية، و توجد خمسة شروط للرسالة المكتوبة تبدأ جميعها  -
ة (،و صحيحclear( و واضحة)cacise(،و مختصرة)camplete( و هي أن تكون كاملة )cبحرف )

(carrect)  ،(166، صفحة 2000)الجيوسي. 
و تتميز الرسالة المكتوبة بمزايا أهمها:امكانية االحتفاظ به و الرجوع لها عند الحاجة و الحماية  -

 المعلومات من التعريف و قلة التكلفة.
المعلومات،احتمال الفهم الخاطئ عندما يكون الكلمة أكثر أما من أهم عيوبها:فهي البطء في ايصال  -

 من معنى.
 تتمثل هذه الطرق في :طرق االتصال المكتوبة: -

 *األوامر و التعليمات و الخطابات والمذكرات.

 *الرسائل الخاصة.

 .(273، صفحة 2010)السكارنة،  *مجلة العامل التي تشمل على اخبار المنشأة

 إن الوسائل المكتوبة بفضل استخدامها في الحاالت التالية: -

*إذ كان من الضروري توثيق عملية االتصال، أي االحتفاظ بوثيقة )مستند( تثبت ما حدث في االتصال، 
 وذلك الرجوع إلى الوثيقة حيث الحاجة، أي ألثبات ما حدث .

سب المستقبل أكثر من االتصاالت الشفوية، ألنها تتبع له حرية قراءة الوسائل في *الوسائل المكتوبة تنا
 الوقت المناسب و السرعة المناسبة.

 الوسائل الكتابية أقل تكلفة في حالة إرسال نفس الرسالة إلى عدد من األشخاص أو إرسالها إلى الواقع -
 .(281، صفحة 2009)حريم، 

هي الوسائل التي يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المتصل و المتصل به، الوسائل غير اللفظية:  -
عن طريق االشارات أو االيماءات و قد تكون هذه التلميحات مقصودة أو غير مقصودة، من مصدر 
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سائل داخل ٪ من المعاني و بصفته خاصة في الو 90االتصال استخدامها في االتصال ما يقارب من 
 .(274، صفحة 2010)السكارنة،  المنظمة و داخل المجتمع أيضا

 طرق االتصال غير اللفظي: -
يشمل هذا النوع من االتصال في حركات الجسم و ما يعرف بلغة الجسد التي من خاللها يتم نقل  -

، صفحة 2009)حريم،  بواسطة الحركات و تغيرات الوجه و االيماءات و حركة اليدين و العيون  معاني،
167). 

( يشمل كل شيء ال يستخدم الكلمة في Now veral cammunicationو إن االتصال غير اللفظي) -
اللفظية لالتصال الشفوي ، أو االثنان معا يشكالن  إرسال المعلومات، و في العادة تالزم االتصاالت غير

 الرسالة الكاملة المرسلة.
 و تصنف االتصاالت اللفظية إلى ثالثة أنواع رئيسية و هي: -

*paralanguge  نشير إلى الطريقة التي يتم بها قبول الرسالة الشفوية، و تتضمن صفات الصوت :
 تعبر عن المشاعر مثل الخوف و الغضب.

*kimesics  تشمل حركات الجسم من أهمها تعابير الوجه و التقاء العيون و يحمل معاني السعادة و :
( مثل حركات االصابع و اليدين و الجسم cesturesالدهشة، كما يضم هذه المجموعة االيماءات )

 بكاملة.

*prascenies( تتعلق بالمسافة :Expaceمسافة مجال االتصال بين المرسل و المست ) قبل، فالمسافات
المختلفة تناسب مواقف مختلفة فمثال: إيصال المعلومات سرية فاألنواع االتصاالت غير لفظية تالزم 

 .(281، صفحة 2009)حريم،  االتصال الشفوي و تدعم الرسالة المنطوقة
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 (274، صفحة 2010)السكارنة،  : يوضح طرق االتصال. 02جدول رقم 

 االتصال الكتابي االتصال اللفظي االتصال البدني

 .يوضح ردود الفعل المكتبية-
مؤثر في الروح المعنوية -

للموظفين حيث أن االفعال 
تتحدث بصوت أعلى من 

 الكلمات.
لدى الموظفين  له أثر بالغ-

ذوي الكفاءات و الثقافة 
 العالية.

يقوي روح التعاون و  -
 الصداقة.

يزيل التوتر و الضغوط نتيجة 
 اخراج ما في الصدور.

يشجع على تبادل االسئلة و -
ذلك فهو فعال في ترتيب 

 المفاهيم.
يسرع عملية تبادل االفكار و -

المعلومات و اآلراء فهو يوفر 
 الوقت و الجهد.

ل الرجوع إليه لتحديد يسه-
 المسؤوليات.

يوثق المعلومات لإلستفادة -
 منها في المستقبل .

يضمن نقل بعض المعلومات -
و األجوبة لعدد كبير من 

 العاملين.

االيماءات، حركات مثل : 
الوجه، السكوت، الغضب و 

االنفعال، السالم باليد، 
 االبتسامة.

المقابالت الشخصية مثل : 
التليفونية اللجان و المكالمات 

االجتماعات و المؤتمرات و 
 المحاضرات

المذكرات، المنشورات، مثل :
الشكاوي، اللوحة البياني، 

وسائل االيضاح البصرية، 
جريدة العمال و الجرائد 

 الحائطية.
 أهمية و أهداف االتصال التنظيمي:  -4

يتوقف على نظام االتصاالت بها و هذا يعني أن االتصاالت  إن نجاح أي منظمة في تحقيق أهدافها،
التنظيمية ال ينبغي النظر إليها على أنها عملية مستقلة قائمة بذاتها، و إنما عملية تعتمد عليها كافة 

 العمليات االدارية في المنظمة.

ق أهداف المنظمة، و تعتبر االتصاالت وسيلة المديرين في إدارة أنشطتهم االدارية، و في ادارة و تحقي -
ذلك على أن االتصاالت تساعد على تحديد األهداف الواجب تنفيذها، و تعريف المشاكل و سبل عالجها 

 .(31، صفحة 2004)ماهر،  و تقييم االداء االنتاجية للعامل
الحصول على مختلف المعلومات و البيانات  و بفضل االتصاالت التنظيمية يتمكن كل أفراد المنظمة، -

الخاصة بالمنظمة، كما يساعد توضيح التغيرات و التجديدات و االنجازات و تطوير االفكار و تعديل 
 .(2000)منصور،  االتجاهات و استقصاء ردود أفعال
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و على درجة عالة من االهمية سواء كانت هذه لالتصاالت أهمية كبيرة و دورا بارزا داخل المنظمة، فه -
 ٪ من نشاط المنظمة75االتصاالت رسمية أو غير رسمية ، قد أتت الدراسات و االبحاث يمثل ما يقارب 

 .(20، صفحة 2004)الشماع، 
خالل هذا القول يتضح لنا أن االتصال التنظيمي أهمية كبيرة جدا داخل المؤسسة يمكن أن تبررها  من -

 فيما يلي:
 االتصال التنظيمي داخل المؤسسة يوفر فرص االبداع و االبتكار لدى العمال. •
 يلعب االتصال دورا هاما في تنمية الشعور و االنتماء و الوالء للمؤسسة. •
 .(172، صفحة 2007)جواد،  هم أغراض بواجبات المنظمةيساعد االفراد على ف •
 يعمل على خلق وعي جماعي متماسك داخل المؤسسة. •
 يساعد بشكل كبير على امتصاص حاالت الشعور بعدم الرضا. •
، 2000)عساف،  االتصاالت وسيلة لضمان التفاعل و التبادل المشترك لألنشطة المختلفة للمنظمة •

 .(204صفحة 
ومن هنا يمكن تحديد جملة من األهداف، التي يسعى االتصال التنظيمي تحقيقها و التي لخصها  -

 الدكتور صالح بن نوار فيما يلي:
مؤسسة، تحقيق التنسيق بين االفعال و التصرفات: يقوم االتصال بالتنسيق بين تصرفات و أفعال ال (1

فهي عبارة عن مجموعة من الموظفين يعملون منفصلين عن بعضهم البعض، و بالتالي نفقد التصرفات 
)ياسين،  التنسيق، و تميل للمؤسسة االدارية إلى تحقيق االهداف الشخصية، على حساب أهدافها العامة

 .(138، صفحة 1999
المعلومة: يساعد االتصال على تبادل المعلومات الهامة لتحقيق أهداف التنظيم، و المشاركة في  (2

 تساعد على هذه المعلومات بدورها على:
 توجيه سلوك االفراد ناحية تحقيق االهداف. -
 توجيه االفراد في أداء مهامهم و تعريفهم بالواجبات المطلوبة منهم تعريف االفراد بنتائج أدائهم -

 .(35، صفحة 2010)خضير، 
اتخاذ القرارات: حيث يلعب االتصال دورا كبيرا في اتخاذ القرارات، فاتخاذ قرار معين يحتاج الموظفون  (3

 إلى معلومات معينة لتحديد المشاكل و تقييم البدائل و تنفيذ القرارات و تقييم نتائجهم.
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عد االتصال الفاعلين أو العاملين على التعبير عن ساعدتهم و التعبير عن المشاعر الوجدانية: يسا (4
 أفراحهم و مخاوفهم و ثقتهم باآلخرين حيث يستطيع العامل بإيداء رايه في موقف دون حرج أو خوف.

 و يمكن باإلضافة هدف آخر لإلتصال التنظيمي فيما يلي: (5
عطائهم قيمة و العمل على بناء روح يهدف إلى تماسك أفراد التنظيم، و حل النزاعات بين االفراد و إ  -

 الجماعة.
تحسين إنتاجية و فعالية العمل، فالحصول على المعلومات بخلق الدافعية و الرضا عن العاملين  -

، صفحة 2000)عساف،  الشيء الذي يدفعهم إلى تقديم مردودية جيدة تساعد على فعالية المؤسسة
228) . 

 . أنواع االتصال التنظيمي:5

 االتصاالت الداخلية: (1

و هو االتصال الذي يحدث باالعتماد على الطرق الرسمية المتفق عليها في أوال : االتصال الرسمي:
محيط العمل بالمؤسسات، فهو يعتمد على وجود نظام قائم على التخطيط لكيفية تدفق المعلومات في 

حيث من خالله يتم تحديد طبيعة العمل بالمؤسسة، و نوع العالقات التي تربط بين العاملين  المؤسسة،
 بعضهم البعض و بين رؤساتهم و فيه نجد:

أي االتصال من االسفل إلى األعلى،و أغلب هذه االتصاالت من تقارير العمل و  االتصال الصاعد: •
رة العليا، كلما زادت االتصاالت الصاعدة يكون من االداء و التي يرفعها الرؤساء المباشرون إلى االدا

 المرؤوس لرئيسة و ذلك عن طريق تقارير العمل، الذي يرفعها الموظف إلى رئيسة.
و يرى جيفا بأن االتصاالت الصاعدة تنطوي على نقل الرسائل و المعاني بإشكالها و أنواعها المختلفة  -

ضمن الهيكل التنظيمي المفتوح، و المرن الذي يتيح من قاعدة الهرد أو السلع اإلداريا إلى القمة 
)الطاني و  للمستويات االدارية الديناصرية االتصال مع المستويات العليا لإلدارة ضمن الهرم التنظيمي

 .(56، صفحة 2009العالق، 
االدارة العليا حسب الهيكل التنظيمي فاالتصاالت الصاعدة تساهم في نقل و انسياب المعلومات من  -

 لإلدارة.
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و هو أكثرها شيوعا حيث يشير إلى التوجيهات و التعليمات التي تصدر عن  االتصال الهابط: •
المستويات العليا في الهيكل التنظيمي، و تمر هذه التوجيهات و التعليمات أو األوامر من خالل 

 .(45، صفحة 2009)أبو السمرة،  ستوى االدارية التنفيذيةالمستويات التنظيمية المتسلسلة إلى أدنى الم
فهذا االتصال يتدفق من قمة التنظيم إلى أدنى المستويات االدارية، و تتوقف عليها حياة المنشأة أذانها  -

 .(107، صفحة 2013)صبري،  بدونه تتوقف تماما عن أداء وظيفتها

 أو الجماعات في المؤسسة، فهي تعد أكثر فعالية من بين أنواع االتصاالت في بعض االحيان.

 ( االتصال الخارجي:2

في  هي االتصاالت التي تتم بين المنظمة االدارية الواحدة ومن غيرها من المنظمات االدارية االخرى، 
المجتمع أو الدولة أو على مستوى عالمي سواء كانت هذه المنظمات إدارية بحثه أو غير إدارية، و مهما 

كا هدفها و كذلك االتصاالت التي تتم بين المنظمة االدارية،و الجمهور بشكل عام أو جمهورها بشكل 
 .(59، صفحة 2009)أبو السمرة،  خاص

فهذا النوع مرتبط بتحقيق أهداف عمل المنظمة، و الذي يتم ........ مع االفراد أو الجماعات خارج  -
المنظمة أو مختلف الجماهير الخارجة و التي تكون إما مساهمين أو موردين أو عمالء أو منظمات، أو 

ل البيع المباشر و مستهلكين و تقع تحت هذا النوع من االتصاالت جميع جهود المنظمة سواء في مجا
االتصاالت الهاتفية، المنشورات كذلك ما يتعلق بجهود المنظمة في مجال االعالن و الرسائل المقدمة، 

عن طريق االذاعة و التلفزيون و الصحف و المجاالت، أيضا تحت هذا النوع من االتصاالت يقع كل ما 
 .(23، صفحة 2007)صباح و غازي،  تقوم به المنظمة في مجال االتصاالت

يمكن اعتبار هذا النوع من االتصال عالمة مميزة للمؤسسات، ذات الطبعة الخاصة في أنشطتها التي  -
تستدعي للسرعة، في اتخاذ القرار مثل: المؤسسات االعالمية و التي تختلف عن سواها في المؤسسات و 

 . (23، صفحة 2004)أصبح،  عية و غيرهاالشركاء،إال االقتصاديون و الصنا
إن االتصال الخارجي أهمية بالغة، إذ من خالله تعمل المؤسسة أو المنظمة على التعريف بنفسها،و  -

 بسياستها،و بتنظيمها،و باإلضافة إلى التعريف و اإلعالن عن سلمها و خدماتها كذلك تعزيز صورتها.
مما سبق فإن االتصال الهابط هو االتصال، الذي يكون من االدارة العليا إلى ادارة الدنيا، أو من  -

الرئيس إلى المرؤوس أو الموظف و كذلك عن طريق األوامر و التعليمات التي يسير وفقها العمل 
 االداري.
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المتضمنة لتعليمات  فهو عملية إرسال المعلومات من الجهات االدارية العليا، إلى الجهات الدنيا -
محدودة، و نظم و قوانين، و أساليب تطوير األداء و قواعد الجزء و العقاب، و مختلف األوامر و 

 .(10، صفحة 2011)قاسيمي،  التعليمات الخاصة بتنفيذ القرارات اليومية
ندما يتم االتصال بين الموظفين من نفس الرتبة أو و الذي يعتبر اتجاته أفقيا، أي ع االتصال االفقي: •

المستوى الوظيفي الواحد، مع اختالف االق........لإلتصال الذي يتم بخصوص تنسيق االعمال بين 
 .(52، صفحة 2004)مروة،  االقسام المؤسسة

مستويات االدارية داخل المؤسسة و يكون بين االتصال االفقي هو ذلك االتصال، الذي يكون بين ال -
 الموظفين بعضهم البعض.

و  و كذلك فإن االتصال االفقي، هو اتصال قائم بين االفراد و الجماعات في المستويات المقابل، -
يعزز هذا النوع من اتصاالت العالقات التعاونية بين المستويات االدارية المختلفة،و تؤدي الثقة المتبادلة 

 بنجاح المنظمة في تحقيق االهداف المطلوبة إلى تعزيز هذه االتصاالت.
و  فاالتصاالت االفقية تعزز العالقات االجتماعية و االنسانية داخل المؤسسة مما يسهل العمل فيها -

 يؤدي إلى تبادل المعلومات و انسيابها بشكل تلقائي.

هي االتصاالت التي ال تتبع خطوط االتصاالت الرسمية بالمؤسسة، بل  ثانيا: االتصال غير الرسمي:
تخرج عنها ذلك أن الموظفين حسب هذه االتصاالت غير الرسمية، ال يتصلون ببعضهم البعض بحكم 

قاتهم و صالتهم الشخصية، و الصدقات و تبادل أوجه الثقة أو بحكم وظائفهم بقدر ما يتصلون بحكم عال
، 2009)الخطيب و معاوية، القرابة أو نسب أو االنتساب إلى مدرسة فكرية أو اجتماعية واحد و ما إليها 

 .(334صفحة 

توبة الخارجة عن األطر و القوانين أي أن االتصاالت غير رسمية، هي تلك االتصاالت غير مك -
 الرسمية، و تدخل ضمنها نوعيتهما: االتصال اللفظي واالتصال غير اللفظي.

و تعرف أيضا باالتصاالت الشفوية، حيث تتميز هذه الطريقة باالتصال  االتصال غير رسمي اللفظي: •
أو إلقاء خطاب أمام جمهور المباشر ما بين المرسل و المستقبل إما وجها لوجه من خالل االجتماعات، 

)عياصرة،  كبير و من فائدتها أنها تعطي ردود فعل مباشر، و تناول سريع لألفكار بحيث يسهل فهمها
 .(171، صفحة 2008
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هو االتصال الذي يعتمد على الكالم و الخطاب المباشر بين االفراد و  فاالتصال اللفظي أو الشفوي: -
الجماعات داخل المؤسسة،و هو الذي يسهل عملية الفهم،و تفادي الوقوع في سوء التفسير و ذلك لرجع 

 الصدى الفوري.
 و كذلك يعتبر من أقدم االساليب المستخدمة، في عملية االتصال و هو يحتاج إلى مقررة عالية من -

المرسل في التعبير، و من األمثل هذا النوع اللقاءات اليومية التي تتم بين الرئيس و المرؤوسين و 
المناقشات التي تحدث بين االدارة و العاملين، في المؤشرات و الندوات و االتصال التليفوني الذي يتم بين 

 .(275، صفحة 2008)العجمي،  زمالء العمل أو الرؤساء و المرؤوسين
 االتصال غير رسمي غير اللفظي: •
و هو االتصاالت التي ال تستخدم الكلمات الداللة عن معانيها و إنما لغة غير لفظية مثل: اإلشارات  -

و تعابير الوجه و لغة العيون، و حركات الجسم و هذه الحركات الجسمية المختلفة، تستخدم لتعزيز الكالم 
، 2007)صباح و أبو زيتون، االتصاالت االدارية أسس و مفاهيم و مرسالت االعمال،  أكيد عليهو الت

 .(34صفحة 
نظرة العين توضح  و كذلك فهي مبنية على الرموز غير اللفظية، مثل تعابير الوجه، إيماءات الرأس، -

الجسم و هي أيضا نوع المالبس و الحضور في الموعد المحدد تعتبر أمثلة عملية على الرموز غير 
 .(115، صفحة 2014)سلطان،  اللفظية التي تستخدم في عملية االتصال

االشارات و الرموز،و ايماءات الوجه و  فاالتصاالت غير اللفظية هي االتصاالت القائمة على أساسا -
 التي تساعد في انسياب المعلومات بين االفراد .
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االدارة العليا  

من االعلى إلى االسفل

االدارة الوسطى

االدارة الدنيا

اتصال افقي

  الى األسفل  االتصال الهابط من االعلى                                    

                                                                                                          

     االتصال الهابط من االعلى 

 بين االدارات الوسطى 

 

 

 االتصال االفقي 

 بين االدارات الدنيا 

     

 (53، صفحة 2009)أبو السمرة،  : الهرم التنظيمي ألنواع االتصال03شكل رقم 

 التنظيمي:أنماط و شبكات االتصال  .6

 توجد هناك أربعة من شبكات االتصال االداري:

شبكة السلسلة: هي شبكة إتصالية مقسمة جيدا غير أنها تتضمن وجود مخاطر أو تشويه  -6-1
المعلومات، حيث تكون صيرورة المعلومات عبر شبكة متسلسلة، يسمح لألشخاص المتواجد في السلسلة، 

على أو األسفل، و ال يستطيع أن يقل بالفرد على جانبه مثل: أن يتصل بمن يجاوره على المستوى اال
تسلسل األوامر عبر الهيكل التنظيمي، من أعلى إلى أسفل عبر الشكاوي و التقارير حيث نأخذ 

 المعلومات، بسير متقطع أي من مستوى آلخر حتى نصل إلى الغاية، كما هو مبين في الشكل التالي:

 يوضح شبكة االتصال على شكل سلسة :04الشكل رقم 

 

 

 أ ج ب د
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 شبكة الدائرة: -6-2

هذا النمط يكون فيه كل عضو مرتبط ارتباط شديدا مباشرا بعضوين اثنين ال أكثر، أي أن كل الفرد 
يستطيع أن يقيم اتصاال مباشرا مع عضوين اخرين، و يمكن االتصال ببقية النمط هو أن الفرد الواحد 

 .(432، صفحة 1999)العديلي،  وضعيات اتصالية: فهو مرسل و مستقبل و وسيط  03له

 (423، صفحة 1999)العديلي،  : يوضح شبكة االتصال الدائرة05الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 شبكة النجمة: -6-3

في هذا النوع من الشبكة يستطيع كل فرد االتصال المباشرة من أي فرد داخل المنظمة من دون معوقات، 
و يوفر هذا النوع السرعة في توصيل الرسالة، و فرص التأكد من مصداقيتها بين كل من اثنين من االفراد 

 شتها.و بين استخدام الديمقراطية و الحوار في ظل الرسالة و مناق

 

 

 

 

 أ

 ه
 ب

 د ج
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 (43، صفحة 2009)أبو السمرة،  : يوضح شبكة االتصال على شكل نجمة 06الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

في االتصال بوجود شخص في الوسط. هو الذي  يوحي هذا النوع بالمركزية،شبكة العجلة:  -6-4
يتحكم في ارسال و استقبال و توجيه الرسالة للبقية داخل التنظيم،و يكون هذا دور القائد دون إشراك 

اآلخرين و جراء هذا أن يكون االتصال بين أفراد المنظمة، من خالل القائد، و ليس االتصال وجها لوجه، 
 حسب ما يبينه الشكل الموالي: 

 (25، صفحة 2011)القاسمي،  : يوضح شبكة االتصال على شكل عجلة07شكل رقم 

 

 

 

 

 

 شروط زيادة فعالة االتصال التنظيمي: .7
من خالل النظر بتمعن و شمولية لجميع العناصر و  يمكن تحسين شروط فعالية االتصال، -

خطوات عملية االتصال و إدراك المشكالت و الصعوبات المحتملة في كل خطوة من ذلك 
 الخطوات و فيما يلي أهم االقتراحات:

 أ

 ج د

 ه ب

 أ

 ه د

 ب ج
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لتحسين فعالية االتصاالت في المنظمة، و لتحقيق ذلك وجب االلتزام ببعض الشروط التي يمكن  -
 :إيجازها فيما يلي

اذ يعد المرسل الرسالة بشكل واضح، و يستخدم المفردات و العبارات السهلة و البسيطة الوضوح: -
 المألوفة و الدقيقة.

أن تتضمن الرسالة جميع الحقائق و المعلومات الالزمة ليفهمها المستقبل و يتصرف وفق  الشمول: -
 رغبة المرسل.

الحديث بشكل مباشر عن الموضوع و تجنب التكرار و االطالة غير  االيجاز و الصدق و النزاهة: -
 المبررة و بالغة و الدوران حول الموضوع.

 أن تتضمن الرسالة المعلومات صحيحة و صادقة. الصدق و النزاهة: -
)حريم،  أن تكون أجزاء الرسالة مترابطة ببعضها البعض،و أن تنساب االفكار بشكل منطقي الترابط: -

 .(28، صفحة 2009
 توحي الصدق و االخالص عند مزاولة عملية االتصال. -

 مراعات االمانة في استالم و تسليم المعلومات دون زيادة أو نقصان.

 ديمقراطية االتصال من حيث إعطاء االخرين حق النقد و البناء.

 و االتصال العاملين. االتصال الجيد ال يتطلب من الرئيس تخطي مرؤوسية

 االصغاء الجيد هو جزء فعال في عملية االتصال الجيد.

 عدالة توزيع المعلومات على االفراد دون محايدة.

 معوقات االتصال التنظيمي: .8

 إن العملية االتصالية داخل المجتمعات تواجه العديد من العوائق التي تحد من فعاليتها و تؤدي بها
في غالب االحيان إلى عدم تحقيق أهدافها المسطرة، و لذا ال بد من التعرف أو الوقوف على هذه 
المعوقات، حتى يتم تجنبها أو التقليل منها و معالجتها بشكل يؤدي إلى زيادة فعالية االتصال و 

 الوصول إلى االهداف المطلوبة، و هناك أنواع من المعوقات:

 معوقات نفسية و اجتماعية. •
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 معوقات تنظيمية. •
 معوقات شخصية. •
 معوقات بيئية. •

مثل كون طرفي االتصال من مجتمعات مختلفة و فد أوصت المعوقات النفسية و االجتماعية:  -9-1
)المنعي(، في دراستها االتصاالت االدارية في االجهزة الحكومية العمانية)دراسة تحليلة(، على ضرورة 

عاملين على اختالف مستوياتهم التنظيمية، لرفع الحواجز النفسية و تعزيز العالقات االجتماعية بين ال
االجتماعية لتحقيق االهداف االتصال،يؤدي إلى تحسين قنوات االتصال بها و تعزيز فرص بالنسبة لكل 
من معوقات على المستويات االدارية المختلفة و يبين النشاطات المختلفة للمشروع فهي تتمثل في فيما 

 يلي:

اإلدارة:إذا كانت المستويات االدارية في الهيكل التنظيمي، هي عوائق االتصال بين أن  مستوى  -
 المعلومات ستفقد أثناء النزول أو الصعود.

عدد االفراد الذين يتم االشراف عليهم: كلما زاد عدد االفراد كلما أقل وقت االتصال، واختصار إلى  -
 ى سوء االنجاز.أدنى حد ممكن يؤدي إلى عدم فهم االتصال ثم إل

تفسير المدير: يعتمد التفسير على مدى سعة االدراك، و تفهم األمور قد يفسر االمور من جهة نظرا  -
 بناءا على يعتقد و أسلوبه االداري.

الرتبة أو المركز في المنظمة: بعض وسائل االتصال تعتمد على مركز و رتبة المرسل، في المنظمة  -
 ماع يكون عائقا كوسيلة اتصال غير فعال.على سبيل المثال يكون رئيس اجت

تتعلق بشكل رئيسي بالهيكل التنظيمي للمنشأة،يحدد بوضوح االختصاصات و  معوقات تنظيمية: -9-2
الصالحيات و مراكز االتصال و خطوط السلطة الرئيسية في المنظمة، مما يجعل القيادات االدارية تعتمد 

 على االتصال غير الرسمي.

ة واضحة لدى العاملين، لنظام االتصاالت في المنظمة التي توضح أهداف عدم وجوج سياس -
 االتصاالت في المنظمة،و تساعد على تحديد السلطة و الصالحيات.

عدم استقرار التنظيمي و حدوث تغيرات متتالية في فترات متقاربة ال يوفر المناخ المالئم لالتصال  -
 الجيد.

 دم وضوح االختصاصات و السلطات و المسؤوليات.عدم وجود هيكل تنظيمي ما يؤدي إلى ع -
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و يقصد بها مجموعة المؤثرات التي ترجع إلى المرسل و المستقبل، في عملية معوقات شخصية: -9-3
االتصاالت و تحدث فيها أثر عكسيا، مثل عدم القدرة على التعبير الجيد،و اختيار ألفاظ صعبة، و غاية 

و عدم اصغاء العاملين و اختالف قدراتهم و مداركهم العقلية هذه المعوقات بصفة عامة  في الغموض،
إلى الفروق الفردية التي تجعل األفراد يختلفون في عواطفهم و في مدى فهمهم لالتصال و االستجابة له،و 

 كذلك مدى الثقة بين االفراد و تتمثل هذه المعوقات في:

 ها:من أهممعوقات المرسل:  -9-3-1

عدم وضوح الهدف المراد تحقيقه من االتصال، أو عدم وضوح الموضوع و أن المرسل ال يملك فكرة 
 ذهنية واضحة و محددة، يريد توصيلها للهدف األخر.

 عدم تمكين المرسل من ترميز الفكر لديه إلى رسائل شكل مناسب و سليم.

 عدم اختيار المرسل لوسيلة االتصال المناسبة.

تتعرض المعلومات أثناء وضعها في الرسالة لبعض المؤثرات، التي ات في الرسالة: معوق -9-3-2
تغير أو تسيء إلى طبيعة و شكل المعلومات و االفكار و يحدث الخطأ في رسالة أثناء صياغة 

 المعلومات التي تتعرض لها الرسالة أثناء صياغتها:

 الرسالة.سوء االدراك أو الفهم المعلومات التي تتضمنها  -
 عدم القدرة على انتقاء كلمات سهلة و معبرة. -
 افتقار المرسل إلى القدرة على تعزيز مغري للرسالة، ببعض تعبيرات الوجه أو حركات الجسد -

 .(33-34، الصفحات 2007)الصيرفي، 

عند استقباله المعلومات التي يرسلها و  يتم المرسل غليه في الخطأمعوقات في المستقبل:  -9-3-3
 تفاديه األخطاء التي يقع فيها المستقبل تلك االخطاء التي يقع فيها.

 المرسل من عدم المستقبل من تحليل و تفسير الرسالة و التواصل إلى المعني. -

يعة تتسبب عدم مناسبة وسيلة االتصال لمحتوى الرسالة، و لطبمعوقات في وسيلة االتصال:  9-3-4
 الشخص المرسل وسيلة االتصال الشفوية أو المكتوبة المناسبة حتى يزيد من فعالية االتصال.
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 من أهم المعوقات التي يمكن أن توجد في وسيلة االتصال و هي: -
 اختيار وسيلة االتصال ال تتناسب مع الموضوع محل االتصال. •
 عدم مالئمة وسيلة االتصال للوقت المناخ لالتصال. •

 يمكن استعراض عناصر بيئة االتصال و االخطاء الخاصة بها:عوقات في بيئة االتصال: م -9-3-5

 عدم انسجام البيئة باالبتكار و التعزيز بحيط عمليات االتصال. -
 عدم توفير المعلومات عن مدى التقدم في االتصال. -

سواء حصلت على  و يقصد بها المشكالت أو أي شيء يمكن أن يعوق االتصال،معوقات بيئية:  -9-4
المرسل أو على عملية االرسال، أو على المستقبل و تجد من فاعلية االتصال و التي ترجع إلى مجموعة 
من العوامل الموجودة في المجتمع، الذي يعيش فيه الفرد سواء داخل المنظمة أو خارجها، و منها درجة 

اء داخل المنظمة أو خارجها، و منها درجة الحرارة، و االضاءة و سوء التهوية الذي يعيش فيه الفرد، سو 
المسافة البعيدة( و مثل ذلك: فعال -الحرارة و االضاءة و سوء التهوية، و وجود الضوضاء )االصوات

مع  كما أن الحيز المكاني الضيق و باألخص في الدوائر الحكومية، يساعد على إعاقة االتصال الفعال.
 كثرة المراجعين يعرقل االتصال الفعال.

 نظريات االتصال التنظيمي: .9

اهتم علماء التنظيم منذ زمن بعيد باالتصال منذ ظهور نظريات المتعلقة بالمدرسة التقليدية، حيث ينظر 
لعملية االتصال في المؤسسة، كعنصر مهم و فعال في أداء نشاطها، كما أن هذه النظرية تنطبق مع 

نسان، فيها من طرف التقليدين و تطورت النظرة إلى االتصال مع المدارس االدارية االخرى، صورة اال
)عدوي،  أعطيت لهذه العملية أكثر أهمية من إعداد الخطط و البرامج إلى التنفيذ و المراقبة النهائية

 .(22، صفحة 2004

 .1916، تايلور1911-فايولالنظرية الكالسيكية:  -9-1

بالحديث عن مساهمة النظرية الكالسيكية )التقليدية( في االدارة و التنظيم نجد أنها مساهمة محدودة، 
فمدرسة االدارة العلمية و المدرسة البيوقراطية لم تتحدث عن االتصاالت، إال كونها أسلوب لالتصاالت 

تحديد طريقة االداء، و يقدم "هنري فايول" رائد مدرسة من أعلى إلى أسفل و بغرض توجيه المرؤوسين و ال
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العلمية االدارية مساهمة جديرة باالهتمام، وذلك عندما وصف قنوات االتصال الرسمية بين أعضاء 
 .(95، صفحة 2003)دليو،  التنظيم

" االتصال بالشخص "م"، فعلية أن يصعد في الشكل يوضح "فايول" نظريته: بأنه لو أراد الشخص"و
لألشخاص و المناصب "هـ"،"د"،"ج"،"ب"،"أ"، ثم يهبط إلى االشخاص و المناصب "ح"،"ظ"،"ك"،"ل"،"م" و 
هذا ما يجعل االتصال يأخذ وقتا طويال و اجراءات مستندية و مكتبية طويلة و معقدة، و يؤدي إلى عدم 

نه من الممكن عمل، ما يطلق عليه بالجسر أو المعبر بكل من فعالية االتصال و عليه يقترح فايول أ
الشخصية "و" ،"م" و قد كان مفهوم الجسد أو المعبر رائدا في وقته، ذلك ألنه كان نظام االتصاالت 

 الجانبية بدال من الراسبة السائدة في ذلك الوقت.

 

 

 

 

 

 (35صفحة 04)ماه : يوضح مفهوم المعبر أو الجسر لالتصاالت الجانبية عند "فايول"08الشكل رقم 

 نظرية العالقات االنسانية: -10-2

إن القصور الذي كان موجود في النظرية الكالسيكية، هو االمر الذي أدى إلى بروز منهج العالقات 
فقد استطاعت أن تثبت من  HAWTHORNEاالنسانية، من خالل مجهودات و دراسات الهاوثورن 

خالل تجاربها أن االتصاالت تأثيرها قويا على العالقات االجتماعية، و التفاعالت و دافعية و رضا 
مرؤوسه، األفراد في عملهم، كما أثبتت إحدى تجارب هذه النظرية أن المقابالت الشخصية بين القائد و 

ذلك أثر واضح على اشباع حاجاتهم االجتماعية و على هذا االساس انقلب، مفهوم االتصاالت في 
مدرسة العالقات االنسانية من كونه وسيلة االتصال من أعلى إلى أسفل و بغرض إعطاء تعليمات العمل 

عمل، و لإلفراد و كوسيلة كما هو في النظرية الكالسيكية إلى كونه وسيلة للتعرف على العالم الداخلي لل
 .(45، صفحة 2000)عساف،  إلقناعهم بآدميتهم و كوسيلة لرفع العمل و الرضا عنه

 ب

 ج

 د

 هـ

 و
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 النظرية الحديثة: -10-3

أما النظرية الحديثة فتقدم العديد من المساهمات و البحوث الخاصة باالتصاالت و ال يسع المقام لشرحها 
ليكارت" مفهوم حلقة الوصل و يركز  ، و يجب أن تبقي أشهر المساهمات الحديثة و يقدم "رئيسكلها

مفهوم حلقة الوصل إلى أن كثيرا من العاملين، يلعبون دورين في أعمالهم الدورة األولى كقادة لمجموعة 
و الدورة الثانية كعضو في جماعة برأسها فرد أخر و على هذا يكون الفرد كحلقة وصل  من المرؤوسين،

بين مجموعتين هذا الفرد ينتقل المعلومات مرة ألعلى و مرة ألسفل، و هذا التنوع و الكثافة في 
)ماهر، السلوك  االتصاالت يمكنها أن تثري تبادل و انتشار المعلومات و أيضا الترابط بين المجموعة

 .(2004التنظيمي "مدخل بناء المهارات"، 

 نظرية النظم: -10-4

تنظر هذه النظرية إلى منظمات االعمال على اعتبار أنها نظام اجتماعي، يضم أفراد و أهدافا و اتجاهات 
وجود اتصاالت تؤثر فيه  نفسية و دوافع مشتركة بين األفراد، فترى أن النظام االجتماعي لن يستقيم دون 

 بحيويته، و ترى نظرية النظم أن:

 أن االتصاالت هي جزء من النظم االجتماعي للعمل تؤثر فيه و تتأثر به. -
أن االتصاالت هي الوسيلة الرابطة للنظام االجتماعي للعمل و البيئة المحيطة به من منظمات  -

 أخرى،و عمالء و مربين و مساهمين.....و غيرها.
التوازن داخل النظام االجتماعي للعمل على وجود نظام متكامل من االتصاالت الذي يربط يعتمد  -

 اجزاءه و أفراده.
أنه باختالف الظروف )مثل أطراف االتصال و موضوع االتصال و غيرها..( يمكن أن يختلف نظام  -

 وسائل االتصال، أي أن الوسيلة تختلف لكي تتناسب مع الظروف.
لنظرية النظم تقدم النظرية الموقفية تأكيد ألهمية إختالف الظروف و البيئة المحيطة على  و كإمتداد -

عملية االتصال، و تفترض هذه النظرية أنه ليس هناك طريقة واحدة مثلى ألداء العمل أو لإلدارة، و أن 
ن لإلفراد و هناك طرقا عديدة لذلك و يستند ذلك من نوع العمل و االفراد و الظروف المحيطة،و يمك

النظام أن يتقلبوا هذا االختالف في طرق العمل و االداء لو أحسن توفير المعلومات، عن ذلك و نقلها و 
 .(67-66، الصفحات 2004)عباس،  أي لو أحسن استخدام االتصاالت ،باآلمر للمعنيينافهامها 



 االتصال التنظيمي                                                              الفصل الثاني: 
 

 46 

في نظرية االتصاالت عبارة عن  ،اإلسهاماتتقدم نظرية المعلومات بعض نظرية المعلومات:  -10-5
مجموعة أنشطة الخاصة، باستعمال المعلومات و ترميزها و تخزينها و تحليلها، و اعتمادتها و عرضها 
هناك اهتماما خاصا بتحويل المعلومات من شكلها الوصفي التقليدي )في شكل أحاديث أو تقارير( إلى 

عينة ، مثل تلك النظم المستخدمة في المكتبات أو توثيق المستندات، و قد يصل االمر م CODEرموز 
إلى تحويل المعلومات إلى رموز تأخذ شكل االشارة الكهربائية ، كما يحدث في الحاسبات االلية حيث 

، محل تسهل عملية استقبال و تسجيل و تخزين المعلومات، تهتم أيضا نظرية المعلومات بتحويل البيانات
)ماهر،  االتصال من شكلها الوصفي إلى شكل رياضي أو إحصائي مما يسهل معالجتها بصورة أسرع

 .(38، صفحة 2004السلوك التنظيمي "مدخل بناء المهارات"، 

حيث يرى االشخاص ليسوا إال  جاء بهذه النظرية هارولد الزويل،نظريات التأثير و المباشر:  -10-6
مجتمعا جماهيريا من مجموعة من االشخاص المنعزلين)حيث تأثر بفكر فرويد(و وسائل االعالم تمثل فيه 
مصادر قوية للتأثير و الناس يقبلونها و يفهمونها بشكل متماثل يتلقى المعلومات بشكل فردي و يستجيب 

 بشكل فردي.

لتبسط الشديد،و افتراض أن االعالم تأثيرات عميقة و تكمن أهميتها لكنها لم تكن نظرية واقعية بسبب ا
 (91، صفحة 2009)شربيط،  أنها كانت بداية بحوث تأثير االعالم
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 خالصة:

و هذه االهمية ال يختلف فيها  في االخير نستنتج أن االتصال التنظيمي أهمية كبيرة في المنظمات،
الباحثون في العديد من التخصصات سواء كانت في ميدان علم النفس،أو علم االجتماع، فأهمية عملية 
بالغة على مستوى المؤسسات، بصفة عامة و على العامل بصفة خاصة من خالل تحديد السلطات و 

 المسؤوليات و تقسيم العمل.

مر ضروريا في تحقيق التفاعل بين أفراد التنظيم، ككل و نجد أن االتصال ألن االتصال التنظيمي يعتبر أ
كلما كان فعاال استطاع كل عنصر من عناصر التنظيم، فالمؤسسات االدارية التي تبني ساسة اتصالية 

يعتبر االتصال العمودي الفقري الذي يتسلسل عبرة مختلف العمليات و االنشطة  ،األهداففعالة لتحقيق 
فنجاح المؤسسة مرهون بنجاح االتصال سواء رسمي أو غيره، فهو يأخذ باإلدارة إلى حقل التنمية  ،يةاإلدار 

و التطوير. إن معظم مشكالت المديرين ناتجة عن فشل عملية االتصال و هذا يعود إلى عدم توصيل 
دف غلى التأثير المعلومات بطريقة سليمة، بسبب عدم فهم المعلومات المنقولة بين طرفين، فاالتصال يه

و االخبار و تزويد المعلومات و التعبير عن وجهة النظر قد يكون مباشر أو غير مباشر، أو رسميا أو 
غير رسميا، لفظيا أو مكتوبا يتمثل في توصيل المعلومات و القرارات و بالتالي تحقيق أهداف المنظمة 

 .ككل
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 : القرارات و سبل توظيفها بإتخاذها في العمليات اإلدارية. 03الفصل  

 تمهيد. -

 القرار االداري. المبحث االول:

 تعريف القرار االداري. .1
 عناصر القرار . .2
 أنواع القرار. .3
 أهمية القرار. .4
 القرار و صنع القرار.الفرق بين اتخاذ  .5

 عملية اتخاذ القرارات االدارية. المبحث الثاني :

 تعريف عملية اتخاذ القرارات االدارية. .1
 عناصر و خطوات عملية اتخاذ القرارات االدارية. .2
 أهمية اتخاذ القرارات االدارية. .3
 أساليب اتخاذ القرارات االدارية و الصفات المشتركة لمتخذي القرارات. .4
 عملية اتخاذ القرارات االدارية.مراحل  .5
 شروط زيادة فاعلية اتخاذ القرارات. .6
 معوقات عملية اتخاذ القرارات االدارية. .7
 نظريات عملية اتخاذ القرارات. .8
 خالصة الفصل. -
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 تمهيد :

فهي كل  ،اإلداريينو لهذا فهي تقع على عائق القادة  ،اإلدارةإن اتخاذ القرارات هي عملية جوهرية في 
تمثل صلب العملية االدارية و جوهرها، اذا يتوقف على مدى نجاحها المستويات التنظيمية، فالقرارات 

حيث أن العملية االدارية تعني إدارة و ممارسة وظائف التخطيط و  لألهدافنجاح المؤسسة في تحقيقها 
على قرار و كل قرار يشمل على التنظيم و الرقابة و التوجيه، فإن كل عملية في هذه العمليات تنطوي 

فإتخاذ القرارات إذن ليست وظيفة في ذاتها و إنما  أفضلهاجميع البيانات و البحث عن البدائل و اختيار 
 فاتخاذ القرار له دورا هاما في ممارسة العمليات االدارية. ،اإلدارةوسيلة القائد االداري في القيام بوظائف 

ب النابض لإلدارة و الشريان الذي يمر من خالله جميع هذه العمليات، حيث يعتبر اتخاذ القرارات القل
 فهذه العملية تعتمد بشكل كبير على مهارات متخذ للقرار و كفاءته،و كذلك أساليب اتخاذ هذا القرارات.

تناولنا فيه  ،اإلداريةسنتطرق في هذا الفصل إلى القرارات و سبل توظيفها باتخاذها في العمليات 
المبحث األول، نعرض فيه القرار االداري الفرق بين اتخاذ القرار و صنع القرار، أنواع القرار ، مبحثين،

اتخاذ القرارات االدارية :خصائصه و عناصر القرار، أهمية القرار، و المبحث الثاني:تناولنا فيه عملية 
تنفيذ القرارات،و المعوقات و أهميته و العوامل ،و المراحل،و أساليب اتخاذ القرارات،و الصفات المتخذة ل

 النظريات،و شروط زيادة فاعلية عملية اتخاذ القرارات االدارية.
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 المبحث األول:القرارات و سبل توظيفها بإتخاذها في العمليات االدارية

 تعريف القرار االداري: .1

فقهاء القانون االداري على أن عرف الدكتور "نواف كنعان" القرار االداري في القانون االداري أن : ينفق 
االدارة تستخدم ثالث وسائل ملموسة نشاطها: وسيلة بشرية، وسيلة مادية،وسيلة قانونية،و الوسيلة القانونية 

 تمارس بوسيلتين هما: العقود االدارية.

ار من خالل ما وضعه فقهاء القانون االداري فقد عرفه مجلس الدولة، إن القر  ،اإلداري و معنى القرار  -
،و الذي يصدر في الشكل الذي االداري إفصاح إدارة االدارة المنفردة الملزمة لإلفراد بها من سلطة عامة

 تتطلبه القوانين و اللوائح إلحداث أثر قانوني.
و جاء في كتاب  في هذا التعريف ركز فيه "نواف كنعان": على الجانب القانوني للقرارات االدارية -

هو سلوك أو تصرف و اعتماد  :اإلداري القرار االداري،و نظم دعمه لصاحبه:"محمد الصيرفي" أن القرار 
منطقي ذو طابع اجتماعي،و يمثل الحل أو التصرف البديل الذي تم اختياره على أساس المفاضلة بين 

 عدد بدائل و حلول ممكنة و متاحة لحل المشكلة.
داري في كتاب: أساليب اتخاذ القرارات االدارية الفعالة لسليم بطرس جلدة" ان كما عرف القرار اال -

 القرار االداري من خالل مجموعة تعاريف لعالء الفكر االداري.
زميالء و يشلر و ماساريك: هو االختيار الحذر و الدقيق ألحد البدائل من بين و القرار عند تاننيام  -

 ئل السلوكية.اثنين أو أكثر، من مجموعات البدا
: هو االختيار الواعي بين البدائل المتاحة في موقف معين فعملية اتخاذ NIGROو عند نيجرو  -

القرارات على أنها وظيفة، أو سلوك يتميز حول االختيار بين البديل المتاحة،وفق للمعلومات و البيانات 
)ماهر، السلوك التنظيمي "مدخل بناء  في بيئة العمل و المتعلقة بالمشكلة بحث عن البديل المناسب

 .(122، صفحة 2004المهارات"، 

 عناصر القرار : .2
عملية اتخاذ القرار تتعلق بوجود مشكلة ما في إطار العمل االداري تستوجب ايجاد قرار  المشكلة: -أ

 بشأنها.
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جهدا أو تفكيرا في سبيل مقارنته بغيره أن  ان وجود بديل واحد أمام االداري  يتطلبتعدد البدائل : -ب
ليس أمامه سوى القبول تتعدد البدائل تكمن الصعوبة في اختيار البديل األمثل و االنسب، و هذا يتطلب 

 دراسة هذه البدائل من النواحي المالية االجتماعية و السياسية.
لمنظمة بعمل دورة االداري، في بالنظر إلى الهدف الذي تصبوا إلى تحقيقه ا الهدف المراد تحقيقه: -ت

 اتخاذ القرار الذي يمكنه من تحقيق الهدف بأقصى فاعلية ممكنة.
 هو الجو الذي يتم به اتخاذ القرار، و هذا ما يتضمنه ذلك الجو من اعتبارات منها: بيئة القرار: -ث
 شخص متخذ القرار. -
 القرارات السابقة. -
 الظروف المحيطة باتخاذ القرار. -

، 2007)الصيرفي،  التي يستطيع االداري التحكم فيها، كمتغيرات البيئة االجتماعية و السياسيةالمتغيرات 
 .(152صفحة 

 و يرى محمد الصيرفي: أن عناصر اتخاذ  القرارات يتضمن ثالث جوانب رئيسية و هي: -

 للموقف أو المشكلة موضع القرار.المهارة: أو الذكاء أي على الصياغة الجيدة  -1

 التصميم: أي الوقوف على أسباب المشكلة و البحث على الحلول البديلة لها. -2

 االختيار: أي تحديد أفضل البدائل المتاحة لحل المشكلة و هذا يعني اتخاذ القرار و لكن بعد: -3

 أن تتحقق االدارة من ضرورة اتخاذ القرار. -1

 تنبؤ بالنتائج على ضوء القرار.وضع المعايير و ال -2

 التحقق من فاعلية و موضوعية المعايير. -3

و عليه يجب التمييز بين القرارات االدارية،و القرارات الشخصية غال أن القرارات الشخصية ال تفترض 
التصرف  السلوك االداري العاقل أو الواعي المنظم بينما تفرض القرارات االدارية، أن القرار االداري يستلزم

 .(7، صفحة 1994)الطبطبائي،  الواعي و المنظم المفاضلة بين جملة من البدائل
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 تنقسم القرارات المتخذة في المنظمة إلى أنواع مختلفة و التي تتمثل في: أنواع القرار: .3

التي تكون في ظل القرارات المصيرية أو القرارات في ظل المخاطر و القرارات في ظل التأكيد :  -3-1
 تكون نتائجها مسبقا. التأكيدالمخاطر تتخذ في ظروف معينة مع احتمالية حدوثها التي تكون في ظل 

مة و المتوقعة بينما يتخذ الرؤساء قرارات لحل المشكلة القائالقرارات المتعلقة بمشكلة معينة:  -3-2
 آخرون يتخذون قرارات و زيادة االرباح في المؤسسة.

القرارات الصريحة التي يوضح فيها المدير مسلكة صريحة و القرارات الضمنية:القرارات ال -3-3
بخصوص مشكلة معينة،و القرار الضمني يتم استنتاجه من سلوك المدير في موقف معين دون أن يصرح 

 به.

يتم على اساس درجة الشمول فالقرارات الشاملة هي التي  ات الشاملة و القرارات الجزئية:ار القر  -3-4
يمتد أثارها و نتائجها إلى معظم وحدات المنظمة أما القرارات الجزئية فتشمل وحدة أو فئة معينة من 

 الموظفين.

تكون على أساس أثار القرارات و النتائج التي تترتب  القرارات االستراتيجية و القرارات التشغيلية: -3-5
على القرار، تعتبر القرارات االستراتيجية الهامة و الحيوية و تتميز بالتعقيد و الشمولية،و أثارها المستمرة 

 ير االعمال اليومية الروتينية البسيطة.يلمدة طويلة أما القرارات التشغيلية ، فهي تعني بتس

اإلعالنات، اللوائح الشفوية هي التي تبلغ تبليغا القرارات المكتوبة و القرارات الشفوية المكتوبة:  -3-6
 شفويا.

الفردية هي التي تكون من قبل و يرتبط بها من حلول القرارات الفردية و القرارات الجماعية:  -3-7
 .(402، صفحة 2007)الصيرفي،  بديلة و الوصول ألفضل نتائج ممكنة

 هـ: توافر الوعي و االدراك في اختيار البديل:

اذا ال يمكن أن تتصور البدل دون دراسة البديل النتائج المتوقع عن كل بديل، أو دون وعي و ادراك فإن 
 .(36، صفحة 1995)زويلف و القطامين،  فقدت ذلك الصفة قد يخرج البديل من كونه قرار
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يتبين من خالل العناصر ، أن القرار ال يتم في غياب أحد هذه العناصر، حيث أنه ال يحدث إال  •
 من خالل التكامل و االندماج بين هذه العناصر.

 أهمية القرار:  .4

االدارية و الفاعلية اليومية في حياة تكمن أهمية القرار االداري في اعتبارها نقطة البدء لجميع النشاطات 
ة في االدارة، ان أي توقف عنه يؤدي إلى تسلسل المؤسسة و غلت، و هذا السبب تبرز أهميته الباالمؤسسا

 تتخلص أهميته في ما يلي:

زيادة أهمية القرار االداري في الوقت الحاضر ، عما أهمية القرارات االدارية من زاوية االدارة: -4-1
يه في الماضي اذا كانت في الماضي عدد القرارات التي تستخدمها االدارة محدودة نوعا ما و هذا كانت عل

لضيق نشاطها و بساطة مشاكلها، أما في الوقت الحاضر ،فقد اختلفت الوضع فأصبحت الدولة تتدخل 
 جاالت.في جميع المجاالت، حيث أصبحت على االدارة المعاصرة تقيم الخدمات للجمهور في جميع الم

 تيجيات العامة في المؤسسة.تعبر القرارات االدارية وسيلة عملية و ناجحة لتصنيف و تنفيذ االسترا -
 تؤدي دورا هاما من خالل تجميع البيانات الالزمة للوظيفة عن طريق استعمال وسائل عدة. -
 الخارجية.تكتشف عن سلوك مواقف المسؤولين االداريين و تكشف عن قوي العوامل الداخلية و  -

تعتبر القرارات االدارية وسيلة قانونية هامة و أهمية القرارات االدارية من زاوية القانون االداري: -5-2
 ناجحة، لتحقيق مهام االدارة و ذلك من خالل:

اعتبارها انجح وسيلة قانونية في يد السلطة االدارية لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لسلطة اصدار  -
 .القرارات بمفرده

 تمنع القرارات لسلطة العامة امتياز من االمتيازات المقررة و الممنوحة لإلدارة لتحقيق المصلحة العامة. -
اعتبارات القرارات االدارية أعمال إدارية، فهي ميدان واسع للممارسات جل انواع الرقابة من خالل اتخاذ  -

-18، الصفحات 2012)غزي،  يتهاو إصدار القرارات تظهر إرادة االدارة التي يمكن التحقق من شرع
19). 

 الفرق بين عملية اتخاذ القرار و صنع القرار: -2

عبارة عن عملية اختيار بديل من بين بديلين أو أكثر أو اختيار خطة عمل من بين اتخاذ القرار:  -2-1
عدة خيارات متاحة أمام سير بقصد حل المشكلة، إذا فعملية اتخاذ القرار هي ببساطة عملية تحديد للفكر 
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اطة أو الرأي حول مواجهة مشكلة أو قضية معينة، بعد أن تمت مناقشتها في عملية صنع القرار هي ببس
 .(274، صفحة 2010)السكارنة،  عملية صنع القرار ليكون خطة عمل لحل المشكلة

هي عبارة عن عملية طرح البدائل أو الحلول المحتملة و مناقشتها ، لحل المشكلة  صناعة القرار: -2-2
 موضوع البحث أو الدراسة.

 و فرصةإما وجود مشكلة         

          

 مالمحتشخيص أسباب           صنع                

                                                     الفرصة       القرار               

 أو خيارات حل المشكلة         

 اقتناص الفرصة         

 بعد تقييمحل معين  افتراض           عملية

 البدائل          صنع

 االدارية  القدراتاستخدام        تنفيذ  و اتخاذ

 تجسيد الحل المختاربأفعال  القرار          القرار      

 جمع المعلومات حول عملية         

 تنفيذ و تقييمها              

 االقرار بصواب القرار أو             

   تعديل من خالل تقييم النتائج التنفيذ      

 (209، صفحة 2000)منصور،  : عملية صنع و اتخاذ القرار 09الشكل رقم 

 

 القرار)تحديد الموقف(إدراك متطلبات 

تشخيص و تحليل االساليب)جمع 

 المعلومات و التحليل

 تطوير بدائل و تقيمها)حلول محتملة(

 اختيار البدائل المناسبة

 تنفيذ الحل المختار

 اقرار التنفيذ أو اجرار تصحيحات

 تقييم و تغذية علمية
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 المبحث الثاني : عملية اتخاذ القرارات االدارية

 تعريف عملية اتخاذ القرارات: .1

خاللها الوصول إلى القرار المناسب، كما أن عملية اتخاذ هي عملية ذهنية أو حركية أو كليهما، تتم من 
القرار على أساس االختيار بين عدة بدائل أو خيارات، حيث يمثل البديل الذي يتم اختياره هذا القرار و أن 
 هناك هدف أو غاية من وراء اتخاذ القرار، حيث يتمثل هذا في حل المشكلة ما أو تعديل وضع قائم

 .(185، صفحة 2013)خيري، 

نستنتج من خالل التعاريف السابق أن عملية اتخاذ القرار ال تكتمل إال إذا توفرت مجموعة من  -
 إلى ضرورة توفر عدة بدائل. باإلضافةالعناصر، و هي التفكير ألن اتخاذ القرار عملية ذهنية 

تعالج مشكالت العمل، و جوهر هذه العملية من الخطوات كما تعتبر هذه العملية من العمليات التي  -
التي تمر بها، إذ أن معظم القرارات تتخذ بناءا على مشاكل تحدث داخل العمل أو خارجه،و تستدعي 

 .(167، صفحة 2005)بلوط،  متخذي القرار ايجاد حلول مناسبة لها
أو أكثر، لتحقيق هدف أو مجموعة  ي عملية اختيار بديل واحد من بين البديلينعملية اتخاذ القرار: ه -

خالل فترة زمنية معينة في ضوء معطيات كل من البيئة الداخلية و الخارجية،و الموارد  األهدافمن 
 .(78، صفحة 2006)خنفي،  المتاحة للمنظمة

القرار: هي سلسلة من االعمال المنسقة و مجموعة من الخطوات و التفاعالت و إن عملية اتخاذ  -
التأثيرات، التي تتم داخل عملية البحث عن حل لمشكلة ما في أي تنظيم و من جهة أخرى يرى صاحب 

"أن عملية اتخاذ القرار في جوانبها النظرية H.SIMIN" فكرة أن االدارة هي اتخاذ القرار"هيريت تسيمون"
 تتم وفق المراحل التالية:

 تحديد االهداف:إذا إن القرار ال يمكن اتخاذه دون تحديد االهداف. -
 التعرف عن االختيارات المتوفرة. -
 معرفة الظروف المتاحة لنجاح الخطة )حتى ينجح القرار يجب أن ينبع مع بيئة( -
 .(122، صفحة 2012)حاروش،  انتقاء الخطة المناسبة التي تخدم الصالح العامة بأقل تكلفة -
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 عناصر و خطوات عملية اتخاذ القرارات االدارية: .2

قد يكون فرد أو جماعة حسب الحالة و أيا كان متخذ القرار فلديه السلطة الرسمية  متخذ القرار: -2-1
الممنوحة له بموجب القانون أو التفويض له من جهة رسمية ضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة عبر 

 .(40، صفحة 2009)بطرس،  مستوياتها االدارية

 يمثل المشكلة التي تستوجب حق متخذ القرار تبنى حل .موضوع القرار:  -2-2

الهدف هو تجسيد الحالة فتحقيق  الهدف يعني حدوث عملية االشباع، و بناء االهداف و الدوافع: -2-3
 عليه ال يتخذ قرار إال إذا كان وراءه دافع لتحقق هدف معين،  و تتبع القرار المتخذ،و عليه يمكن القول

 أن الهدف يبرز اتخاذ القرار.

نات عند اتخاذ قرار تجله مشكلة موضوع، ال بد من جمع المعلومات و البياالمعلومات و البيانات: -2-4
رؤية واضحة لمتخذ القرار عنها و المعلومات تكون  إلعطاءعادها و ذلك باالكافية عن طبيعة المشكلة و 

 عن الماضي و المستقبل عن طريق التنبؤ.

ذلك أن معظم القرارات تتعامل مع متغيرات مستقبلية معظم اتجاهات يجب التنبؤ بها و التنبؤ:-2-5
)صباح و أبو  فالتنبؤ يساعد متخذ القرار،و هو ركن من أركان اتخاذ القرارات انعكاساتهاتقديرها، و تحديد 

 .(67، صفحة 2007زيتون، االتصاالت االدارية أسس و مفاهيم و مرسالت االعمال، 

البديل أو الحل يمثل مضمون القرار الذي سوف يتخذ لمعالجة موضوع أو مشكلة ما،أو البدائل:  -2-6
 .الواقع أن يكون هناك حل واحد فمتخذ القرار الجيد هو من يصنع أكثر من بديل واحد

مجموعة المحددات التي تقف عائق أمام زيادة عدد البدائل المتاحة، حيث أن قيود اتخاذ القرار:  -2-7
)الشواورة،  السيد الذي ال يوافق مثال معدلة مع اختيار الطب يصبح االمر الذي يؤدي إلى عرقلة القرار

 .(93-94، الصفحات 2013

أخيرا أن جميع عناصر عملية اتخاذ القرارات االداري، و ذلك التوصل إلى حل للمشكلة من خالل و  -
لمدير و ية كاملة و يؤثر بشكل سلبي عليها اجملة من قرارات، وأن غياب أي عنصر يخل بالعمل

 الجماعي باشتراك المساعدن و رؤساء االقسام.
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القرارات التنظيمية هي التي يتخذها المدير بصفة  القرارات التنظيمية و القرارات الشخصية: -2-8
 بصفة شخصية و تكون خارج عن نطاق وظيفة و عملة.رسمية، أما الشخصية فهي القرارات التي يتخذها 

 هناك تخصصات مختلفة انتاجية تسويقية قانونية.القرارات حسب المجال التخصص:  -2-9

على أساس طبيعة القرار و درجة تكراره، ت غير المحددة:القرارات المحددة و المبرمجة و القرارا -2-10
)الخطيب و  فالقرارات المحددة و المبرمجة أما القرارات غير محددة فهي جديدة و استثنائية و غير متكررة

 .(261-260، الصفحات 2007معايصة، 

و تختلف و ذلك راجع إلى نوع و طبيعة نشاط المؤسسة، و كل  مما سبق يتأكد لنا أن القرارات تتنوع -
 قرار ال بد و أن يكون متناسب و المجال الذي تنشط فيه المؤسسة.

 خطوات عملية اتخاذ القرارات االدارية: .3

إن أي فرد في أي منظمة ال يمكن أن يتواصل إلى قرار كامل الرشد و الفعالنية و أي قرار من قبل أي 
توى هو محدود الرشد، و لكن االداري الناجح يحاول أن يبلغ أعلى المستويات الرشد في فرد في أي مس

قرارته، أن يكون القرار فعال في حل المشكالت أو تجنبها يقترح اتباع الخطوات االتية في عملية صنع 
 .(92، صفحة 2009)حريم،  القرار

و هي الخطوة االولى و المهمة التخاذ القرار من خالل عدد من المؤشرات أو  تحديد المشكلة: (1
المتغيرات، بشكل دقيق و واضح يمكن من خالله طرح العديد من االسئلة تحديد المشكلة و فهمها و 

ى عدم تحقيق الهدف يتطلب تفكير حدوثه إلقع أن يحدث مما يؤدي المشكلة، عبارة عن حدث يقع أو يتو 
 فعل المشكلة كليا أو جزئيا خالل فترة زمنية. أو مهارة

 :و يستطيع االداري أو متخذ القرار أن يقدر ما تستحق المشكلة عن االسئلة أهمها -
 ما هي خطورة المشكلة؟ -
 ماذا تمكن أن يحدث إذا لم تتم معالجة المشكلة. -
حريصا على تحديد ما يمكن استنتاجه في هذه المرحلة ال بد على المدير متخذ القرار أن يكون  -

 المشكلة، حيث أن عدم تحديد المشكلة بدقة يؤثر بشكل كبير على عملية اتخاذ القرار.
تعد عملية توفير المعلومات من حيث الكم و جمع المعلومات حول المشكلة و تحليلها و تفسيرها:  (2

ار السليم و ما يحتاجه الكيف و الوقت المناسب قضية أساسية في تحديد المشكلة، و بالتالي في اتخاذ القر 
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من بيانات و معلومات كاالنترنت و تصنيف هذه المعلومات في جداول تم تحليلها باستخدام االساليب 
 االحصائية المناسبة و تفسيرها.

من خالل ما سبق بعدم مرحلة تحديد المشكلة تأتي مرحلة جمع المعلومات حول هذه المشكلة  -
 يجاد الحل االفضل.باالعتماد على االساليب العلمية إل

هذه المرحلة يتم تطوير أكبر قدر ممكن من البدائل لحل  يف إيجاد بدائل مناسبة لحل المشكلة: (3
الخطوة على خبراته الشخصية في المجال و يتطلب  المشكلة و يمكن لمتخذ القرارات يعتمد على هذه

ختيارات أو بدائل عديدة و جيدة و اتخاذ القرار الناجح و الفعال الختيار البديل من بينهما وجود عدة ا
 متخذ القرار عنه تطويره للبدائل المحتملة لحل المشكلة:

 ماذا تستحق هذه البدائل؟ -
 هل يتطلب تنفيذها طرقا موارد جديدة؟ -
 (75-74، الصفحات 2009)حريم،  ما الوقت المالئم لتطبيق البدائل المقترحة؟ -

*يمكن أن نجد أن المعلومات تم جمعها من المرحلة الثانية تحول إلى تطوير من مجموعة البدائل 
 الضرورية إلتخاذ القرار، حيث أن القرار الناجح يتوقف على توفر عدد كبير من البدائل.

لبيات الخطوة توضيح االيجابيات و السيتم في هذه  تقييم البدائل المطروحة و اختيار البدائل االفضل: (4
لكل من بدائل مطروحة و مدى قدرته على حل المشكلة و تحقيق الهدف في اتخاذ القرار، و التعرف على 

الوقت المطلوب -كافة العوامل المؤثرة في كل بديل و تعتمد على عملية بدائل المطروحة)تكلفة المالية
اختيار أفضل البدائل و السلبيات كل بدائل مطروحة و مدى كفاءته في  (و تحقيق الهدف يتم من للتنفيذ

 .(154-153، الصفحات 2008)العالق،  حل مشكلة و التخلي عن البدائل االخرى 
ومن ثم ما يمكن استنتاجه في هذه المرحلة دراسة كل بديل و معرفة ايجابيات و سلبيات كل بديل،  -

 اختيار البديل الذ يمكن ايجابيات أكثر سلبيات أقل مقارنة من البدائل األخرى.
في هذه المرحلة تحديد تنفيذ القرار، تتضمن االلتزامات واضحة من المهام االساسي في  تنفيذ القرار: (5

 هذه المرحلة العمل على تهيئة البيئة الداخلية و البيئة الخارجية لتقبل القرار و تنفيذه.
 القرار العمل و تنفيذه .البيئة الداخلية : تتطلب تهيئة جو العمل داخل المنظمة لقبول  -
خارجية: تتطلب تهيئة الرأي العام لتقبل القرار حتى يكون القرار معبرا في تنفيذ يكون مضمونا البيئة ال -

 .(169-168، الصفحات 2003)كنعان، 
 من خالل ما سبق من الخطوات تأتي مرحلة تنفيذ القرار أي ترجمة على أرض الواقع. -
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إن اتخاذ الخطوات لتنفيذ القرار هي الخطوة االخيرة في هذه المرحلة من و تقييمه:متابعة تنفيذ القرار  (6
 .(78، صفحة 2000)الجيوسي،  أجل تأكيد على مدى صحته و وقته في مجريات و متطلبات المهام

من أهم الوسائل التي يمكن لمتخذ القرار االستعانة بها في عملية المتابعة لتنفيذ القرار، ما يسمى  -
، الذي يسمح ببلوغ القرار إلى أدنى المستويات االدارية في feed-backبالتغذية العكسية )الرجعية( 

 التنظيم.
 بد من مراقبة و متابعة هذا و منه نستنتج أن خطوة تنفيذ اتخاذ القرارات ليست أخر مرحلة لذا ال -

 القرار، للتأكد من صحته و دقته من أجل معالجة.
يفعل بعملية اتخاذ انطالق من العناصر السابقة يمكن القول أن غياب أي خطوة من هذه العناصر  -

القرار، و يؤثر سلبيا عليها لذا البد من توفر كل العناصر لتكون العملية ناجحة و يتم التواصل إلى حل 
 لمشكلة المطروحة.ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتخاذ القرارات االدارية: خطوات عملية 10الشكل رقم 

 المصدر: من اعداد الطالبة

 

 تحديد المشكلة

 متابعة تنفيذ القرار و تقييمه

 تنفيذ القرار

تقييم البدائل المطروحة واختيار البدائل 

 االفضل

 ايجاد بدائل مناسبة لحل المشكلة

جمع المعلومات من المشكلة و تحليلها و 

 تفسيرها
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 أهمية اتخاذ القرارات االدارية: .4

عملية اتخاذ القرار المناسب و في الوقت المناسب شغلت و مازالت تشغل فكر و عمل جميع المديرين و 
و هذه العملية مهمة كونها عصب العملية التخطيطية بالدرجة االولى، و كنها ترتبط ارتباطا  األفراد،
المؤسساتية التي يسعى المديرون إلى تحقيقها، فمدير القمة االدارية يسعون إلى تحقيق  باألهدافواضحا 

 األهداف،ه تيجيات و السياسات المفيدة و هذساتهم معظمها يتعلق بوضع االستراأهداف عامة لمؤس
تتعلق معظمها  األهداف،يتطلب وضعها موضع المتابعة و التنفيذ و مديرو االشراف فيسعون إلى تحقيق 

 بالعمليات الداخلية لمؤسساتهم.

كما أن عملية اتخاذ القرار هي عملية مهمة كونها العملية المالزمة لباقي الوظائف االدارية، فتنظيم  -
 يتطلب اتخاذ القرارات إدارية تتناسب نوعا و كما.العمل و بناء الهياكل االدارية 

فالقرارات الجيدة و المثلى هي المعبر الحقيقي عن نجاح إدارة المؤسسة هي الوجه االخر لنظور  -
، 2005)بلوط،  أعمال المؤسسة و ازدهارها في جميع االسواق التي اختارت أن يكون لها مكان فيها

 .(166حة صف
يعتبر القرار االداري تصرفا قانونيا أو نظاميا، و وسيلة من وسائل االدارة لتحقيق أغراضها و أهدافها  -

حيث يقوم القرار االداري بدور كبير في مجال العملية االدارية، كما أن القرار هو الذي يبلور التوجهات 
، صفحة 2012)مصطفي،  االلتزامات و يكشف الحقوق إلى أمور محسوسة في مسار تلك العملية بوضع 

140). 
لمتخذ القرار بصفة خاصة و من خالل هذا نستنتج مدى أهمية عملية اتخاذ القرارات، بالنسبة  -

 المنظمات بصفة عامة، ليكون هذه العملية من أهم العمليات الجوهرية و الوظائف االساسية.

 أساليب اتخاذ القرارات االدارية والصفات المشتركة لمتخذي القرارات: .5
يمكن التميز بين نوعين من أساليب المشاركة في صنع القرار و هما االساليب العادية )التقليدية( و  -

 )الحديثة(. عاديةالاالساليب غير 
طريقة ونجى  حيث تشمل مجموعة االساليب الحديثة :أسلوب الجماعات االسمية طريقة فليس -

 .(48، صفحة 1980)الصبان، اليابانية، العصف الذهني....إلخ 

 حيث تشمل االساليب العادية: نظم االقتراحات و اللجان و المجالس و االجتماعات...و غيرها.
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 Normal techniquesاالساليب العادية للمشاركة: -5-1

االجتماعات، اللجان، المجالس،  مطالب تتمثل في نظم االقتراحات، المبحث أربعةسنتناول في هذا  -
 المقابلة الشخصية، االتصال الهاتفي، و أخيرا المذكرات.

 suggestions programنظم االقتراحات -أ

تعتبر نظم االقتراحات من أبسط أشكال المشاركة التي ال تكلف كثير و ال تتطلب درجة عالية من 
 يداء الرأي بإحدى الطريقتين التاليين:إيوجب هذا النظم يسمح للعاملين ب التنظيم،

أن تطلب االدارة من العاملين كتابة آرائهم على ورقة، ثم وصفها في صندوق اقتراحات مثبت و في  -
 مكان واضح و معلوم للجميع.

، من خالل مديري إيداء آرائهم في مناسبات معينة في اتخاذ القرارأن تطلب االدارة من الموظفين  -
  الوحدات أو رؤساء االقسام و المشرفين.

  MEETINGاالجتماعات  -ب

لقد تعددت االجتماعات من أهم االساليب في اتخاذ القرار الجماعي، إضافة إلى كونها إحدى أساليب 
و زيادة  األداءاالتصال المهم في المؤسسة، و عن طريق يتم تزويد العاملين بالمعلومات الالزمة لتحسين 

 .(62، صفحة 1982)العساف،  االنتاج

 Cammitteesاللجان: -ت

اللجان تشكيالت إدارية ذات مهام خاصة، إذا تحدد اختصاصاتهم في قرارات تكونيها حيث يتم اختيارهم 
تكون اللجان دائمة أو مؤقتة، رسميا، من قبل االدارة و تنقسم اللجان من إلة رسمية و غير رسمية، و قد 

 .(63، صفحة 1980)الصبان،  تنتهي بانتهاء المهمة

 Boardsالمجالس:  -ث
المجالس كاللجان عبارة عن تشكيالت ادارية ذات مهام خاصة،إذ تحدد اختصاصاتها في قرار تكوينها  -

 (416، صفحة 1982)العساف،  إال أنها تختلف عن اللجان من عدة وجوه :
إن المجلس يشكل مستوى إداريا عاليا، فهو بطبيعة أمره مستوى إداري مثل مجلس االدارة في الشركة،  (1

 و مجلس االمن في االمم المتحدة، و مجلس التعليم العالي.
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التنظيم، فمجلس االدارة في الشركة تكونه يتكون المجلس بناءا على قرار من السلطة العليا في  (2
 الجمعية العامة العمومية لها، و مجلس االمن يتكون بقرار من الجمعية العام .

يختص المجلس عادة بالمشاكل التي تتسم بالشمول و العموم، يصدر قرارات تختص لجنة شؤون  (3
 العاملين بشركات القطاع العام، بعمليات االختبار للعاملين.

 المقابلة الشخصية مع المختصين:  -ج

تمتاز هذه الطريقة بإنها ال تسمح بالخروج كثير عن موضوع الدراسة، أنها ال تحقق المشاركة الجماعية 
بطريقة فعالة، و يشترط النجاح هذه الطريقة يمكن تلخيص النتائج فيما بعد بطرقة يسيره و محكمة و في 

ين االفكار التي تسمح لها فيختار من بينها أو يدمج بعضها في النهاية تكون مهمة المدير هي التنسيق ب
 .(416، صفحة 1982)العساف،  البعض االخر يصل إلى قرار مناسب

، و د االتصال الهاتفي: في بعض الحاالت تكون مشكلة عاجلة و يحتاج حلها إلى تبادل سريع للرأي -
شؤون المشكلة منتشر في أماكن متباعدة، و في الوقت الحالي الذي تمر به المنظمة هذه يكون المعنيون 

الطريقة أكثر ما يكون إذا كانت بعض الحقائق غائبة عن متخذ القرار، و الصفة العاجلة يساعد االتصال 
 .(524، صفحة 2003كنعان، ) الهاتفي على كمال المعلومات التي يبنى عليها القرار

المذكرات: هو بصدد اتخاذ القرار و يريد االستعانة بآراء مرؤوسيه أن يرسل كل منهم استفسار يسألهم  -
فيه أن يوافره بدقة ، بآرائهم في مذكرات كتابية، بعدها كل منهم قد في اتخاذ القرار، فالمذكرات طريقة 

 .(136، صفحة 1965)جيمس،  بطيئة للحصول على المشاركة الجماعية

  االساليب الحديثة: .6

ت االدارية من أهم هذه هناك أساليب حديثة يستطيع فيها المرؤوسين أن يشاركوا في صنع القرارا
 :االساليب

 delphi techniqueأسلوب )دلفى(  -

( و يعني معالجة و حل المشكالت االدارية، المغفرة Narman dalkeyقدم هذا االسلوب )نورمان دالكي 
عن طريق استخدام وسائل رسمية لالتصاالت مثال قوائم  المتخصصينبواسطة جماعة من الخبراء 

االستقصاء آراء المشتركين من الخبراء مع احتمال وجود عدد من االشخاص المسؤولين إلتخاذ القرارات 
 . (14، صفحة 1990)عبد الحفيظ،  النهائية
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استخدم هذا األسلوب في عملية صنع القرارات، تعلق بجماعات موزعة جغرافيا مما يوفر من تكاليف 
 تجميع أفراد الجماعات في مكان مركزي.

 (Brain storningطريقة العصف الذهني: ) -

اتخاذ القرار بالطرقة العادية التخاذ القرارات، و تكون جلسة العصف الذهني نقوم المشاركون بإطالق 
العديدي من األفكار و بسرعة حتى تأتي الفكرة إلى نصيب الهدف و تحل المشكلة و أثارها أذهانهم و 

 .(77، صفحة 2008)حامد، تطوير حلول عديدة بديلة 

 (Naminal Group Techniqueطريقة الجماعات االسمية ) -

تمر هذه الطريقة بالخطوات التالية : يقوم القائد أو المدير بطرح المشكلة ، يقوم كل عضو بتدوين أفكار 
)حامد،  عن بدائل الحل بشكل مستقبل.يقوم أفراد الجماعة بمناقشة االفكار بهدف توضيحها و تقييمها

 .(75-74، الصفحات 2008

 طريقة التجمع االحصائي: -

تصلح هذه الطريقة لحل المشاكل الكمية: مثل تقديرات مبيعات او تقدير تكاليف عنصر معين، تجمع آراء 
االحصائية، مثل االفراد الكمية، ثم يستخرج التقدير الكمي للمشكلة أو الظاهرة باستخدام أحدى الطرق 

 .(63، صفحة 2008)حامد،  الوسط الحسابي أو الوسيط في جلسة اتخاذ القرار

هذه الطريقة بخلوها من مشكلة ضغط المجموعة أو مشكلة التفكير الجماعي داخل مجموعة  و تمتاز
 اتخاذ القرارات.

 االدارية:الصفات المشتركة لمتخذى القرارات  •

يشترك متخذى القرارات الفاعلة معا في مجموعة من الصفات الشخصية كما بينما مجموعة من الكتاب  
 أهمها:

يجب على متخذ القرارات، أن يتصف بسمة االفق حتى يتمكن من إدراك الصورة الكاملة  سعة االفق: (1
ه و فعالة و تحقق الهدف للمشكلة موضوع البحث، و تحديد أبعادها بشكل شامل، لكن تكون قرارات

 المنشود منها.
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حيث يشكل عدم الرضا عن الوضع القائم حافز للمسؤولين لإلبداع و االبتكار و التغير  عدم الرضا: (2
 و التحديث، للوصول إلى حالة الرضا حيث يخرج من بينها متخذي القرارات.

ذ القرار إلتخاذ قرارات فعالة تشهر الحساسية تجاه االحداث المحيطة، بمتخ الحساسية تجاه األحداث: (3
 تنسجم مع ظروف البيئة سريعة التغير ال يمكن إعتقالها أو اهمالها.

سهام معه في دراسة المشكلة، و خرين لإليملك متخذ القرارات الناجح القدرة على تحفيز األ التحفيز: (4
حافزا لهم و االستفادة من  وضع البدائل و تقييمها و تزويده بمقترحات التخاذ القرارات الفعالة و رشيدة،

 خبرتهم للوصول إلى قرارات صائبة.
يحرص االداري الناجح دوما، على تنمية مهارته الذاتية و قدراته التحليلية  التنمية الذاتية للمهارات : (5

 للوصول إلى قرارات فعالة، ما يمكنه في اتخاذ القرارات تتسم بالكفاءة و الفعالية.
بالتطور و التغير المستمر، فإن االبتكار من العناصر الرئيسية التي ينبغي فالحياة تتسم  االبتكار: (6

 على متخذ القرارات، و مراعاتها باستخدام طرق حديثة و مبتكرة.
الرغبة و الشجاعة في تحمل المخاطر عن اتخاذ القرار، فإنهم نادرا ما يتخذون  الشجاعة و الجرأة: (7

 قرارات فعالة.
القدرة على التقييم من اتخاذ القرارات صائبة، و التمييز بين ما يستحق  نتكم القدرة على التقييم: (8

 االهتمام به، و ما ال يستحقه و بالتالي الوصول إلى قرارات فعالة و صائبة.
يجب على متخذ القرارات الفعالة اغتنام فرص معينة و إنجاز االعمال يتم طبقا  اغتنام الفرص: (9

ثم التواصل غليها و إنها قابلة للتطور باستمرار الن إصرارهم، على  لمفاهيم معينة، و ثابتة و راسخة
 .(78-79، الصفحات 1991)الجندي،  مفاهيم و أساليب ال يمكنهم من اغتنام هذه الفرص

 مراحل عملية اتخاذ القرارات االدارية: .7

العديد من الكتاب و الباحثين و المهتمين بموضوع اتخاذ ما زال هناك جدل و نقاش و اختالف لدى 
القرارات االدارية، حول عدد المراحل التي تمر بها أو من حيث مضمون كل مرحلة و هذا عائد إلى 
االختالف الظروف و البيئة، التي يتخذ فيها القرار و فيما يلي عرضا تفصيليا لمراحل اتخاذ القرار التي 

 الكتاب و الباحثين تتمثل فيما يلي: اتفق عليه العديد من
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 التعريف بالمشكلة و تحديدها. :األولىالمرحلة 

تتناول هذه المرحلة مجموعة من االنشطة، التي تحدد المشكلة موضوع النظر تحديدا دقيقا يسهل من 
بين ما هو التعامل معها و مواجهتها على أنها إنحراف عن الهدف المحدد مسبقا أو في حالة عدم التوازن 

 كائن و بين ما يحب أن يكون.

عند اكتشاف انحرافات نتيجة عدم اتفاق االداء المستهدف مع  يبدأو بين السلطان: إن إدراك المشكلة 
 .(120، صفحة 2000)السلطان،  االداء الفعلي

جوهر المشكلة و درجة تكراراها و خطورتها و التي لذلك متخذي القرارات االدارية، التعرف على طبيعة و 
 من الممكن أن توحي لألدارة، بأنها مشكلة حقيقية.

 المرحلة الثانية: تحليل المشكلة و صياغة البدائل:

بعد التعرف على المشكلة و تحديدها يتابع متخذ القرار خطوات اتخاذ القرارات بتحليل المشكلة و تقييمها 
و تحديد البيانات، و المعلومات، المطلوبة لحلها متابعة لعوامل البيئة الخارجية و بتصنيف المشكلة، 

المؤثرة على أنشطة المنظمة، و وضع أكبر عدد ممكن من البدائل من أجل حلها، و يمكن لمتخذ القرار 
 .(55، صفحة 1999)جوزيف،  في هذه المرحلة أن يشرك االخرين معه

 هذا قد أكد عدد من الباحثين و الكتاب على أن تكوين البدائل يتوقف على عدة عوامل: -
 مدى استعداد متخذ القرار لإلبتكار و توقعاته حول القرار. •
 االعتماد علة موضع المنظمة و فلسفتها و هيكلها و أسلوب قيادتها و خليفتها . •
 و إمكانياتها المادية و غير المادية.االعتماد على السياسات التي تؤخذ بها المؤسسة  •
 .(120، صفحة 2002)الخرابشة،  االعتماد على متاح لدى متخذي القرار لوضع البدائل •

يتم في هذه المرحلة تقييم البدائل التي تم الحصول عليها و المرحلة الثالثة: تقييم البدائل و االختيار:
االستفادة من ذوي الخبرة في مناقشة جوانب الضعف و القوة للحلول المقترحة و اجراء بعض يمكن هنا 

 .(210، صفحة 1998)الموسوي،  التعديالت تنفيذ البدائل الذي يتم اختيار

مطروحة و النظر إليها جميع أكد عبد الوهاب أن على متخذ القرار إجراء عملية تقييم موضوعية للبدائل ال
 الزوايا.
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تعتبر هذه المرحلة من المراحل الصعبة، فكما أشار هيراكليوس أن عملية المفاضلة بين البدائل ليست 
عملية واضحة أو سهلة كما تتضمن ذلك العملية عناصر غير ملموسة الستكشاف النتائج المتوقعة لكل 

 .(155، صفحة 1999)جوزيف،  من البدائل المتاحة و المتوفرة

 (15، صفحة 2003)الشبول،  : يوضح مرحل عملية اتخاذ القرارات االدارية11الشكل رقم 

 

 

 

 

 . الشروط لزيادة فاعلية عملية اتخاذ القرارات:8

 شروط القرارات االدارية:  -8-1 

جاحه تفوق بكثير احتماالت إخفاقه من يه نقاط القوة بحيث أن احتماالت نمقبوال إذا توفرت فيعد القرار 
هذا نجد أن ثالث شروط قبل صياغتهم أو اتخاذهم للقرارات التي تقع ضمن سلطتهم و صالحيتهم و هذه 

 الشروط هي:

 

 

 

 

 

 .(174، صفحة 2005)بلوط،  : يوضح شروط زيادة فاعلية لدى عملية اتخاذ القرار 12شكل

 اكتشاف المشكلة

صياغة القرار و 

 إعالنه

اختيار البديل 

 المناسب

تقييم البدائل 

 المطروحة

البحث عن البدائل 

 و وضعها

تعريف المشكلة و 

 تحديها

تقييم فاعلية القرار 

 و التغذية الراجعة

 تنفيذ القرار

 يواجه متخذ القرار ثالثة شروط

الحظر: يتخذ القرار على قاعدة 

االحتماالت و بناءا على خبرة 

 قة لمتخذ القرار.ساب

اليقين: يتخذ القرار على 

معلومات الحيرة و دقيقة و بدائل 

 .معروفة النتائج

الشك : يتخذ القرار بناءا على 

معلومات محددة أو بناءا على 

 .تناول أو تشاور متخذ القرار
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القبول بالقرار يأتي عن طريق حالة القين، إن متخذ القرار يعرف بالتحديد ما البدائل ، و إن  : 01الشرط 
االحتماالت اتخاذ القرار غير جيدة أن هذا الشرط ليس بميزة لمعظم القرارات االدارية، و الواجب اتخاذها 

 احتمال حصوله على أرض الواقع للمؤسساتي.

يتعلق بحالة الخطر، أي حالة تقدير المديرين حصول بعض النتائج اعتمادهم على بعض  :02الشرط 
البدائل يعني الخطر هنا عدم قدره المديرين على التنبؤ حدوث أشياء معقولة ذات نتائج مرغوبة اضافة 

 ختيار.إلى امتالكهم ببعض المعلومات و المعطيات، إن يعطر أنسب احتمالية لنتائج التي وقع عليها اال

يتوقف عنده متخذ القرار، يتعلق بحال الشك أو حالة الغموض معرفة جميع البدائل، هي  :03الشرط 
ظاهرة طبيعية في عصرنا الحالي تمتاز بالديناميكية، معرفة احتماالت حدوث أشياء بدقة في اتخاذ 

-174، الصفحات 2005)بلوط،  قرارات جيدة وصائبة في معظم االحيان القرارات كونه ، ال ينتج
175). 

 شروط زيادة فاعلية عملية اتخاذ القرارات: -8-2

 خطوات اتخاذ القرارات. بإتباعاالعتماد على اسلوب حل المشكالت، أثناء ممارسة اتخاذ القرارات  -
اتخاذ القرارات و هذا ما يتم تحقيقه االعتماد على التقدير، لتحديد العناصر غير متوقعة في عملية  -

 من خالل االعتماد على االساليب الكمية و المنهجية.
إن االعتماد على االساليب الكمية العملية، و على التكنولوجية يغطي العوامل الملموسة من عملية  -

خبراته  اتخاذ القرارات، و يبقى جانب انساني غير ملموس على متخذ القرارات،ات يعتمد على حدسة و
 في تحديده و هذا ما يعكس الجانب االنساني في عملية اتخاذ القرارات.

 االعتماد على االبداع و التفكير الخالق إليجاد الحلول البديلة في القرارات غير الروتينية. -
االعتماد على االسلوب الجماعي أو التشاركي، إال عند الضرورة لتعميم الفائدة و االستفادة من  -

 ع الفئات المتخصصة.حوادث جم
إن القرار ال ينتهي بتنفيذه بل يجب متابعته، للتعرف على مدى تحقيقه للنتائج، لذا فعلى المنظمة  -

، الصفحات 2004)ادريس،  االعتماد على مؤشرات للمراجعة و تقييم االداء و إجراء تعديالت الالزمة
276-275). 
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 معوقات عملية اتخاذ القرارات االدارية:. 9

لتي تعترض عملية ع المشاكل و المعوقات االدارية اتتعدد و تتنو  المشاكل و المعوقات االدارية : 1.9
اتخاذ القرارات، و أهم هذه المعيقات االدارية و التي كشفت عنها  التطبيقات العملية، المركزية الشديدة، و 

 ير السليم، عدم وفرة المعلومات الالزمة التخاذ القرارات و تعقد االجراءات.عدم التفويض، التخطيط الغ

دراسات العملية أن القيادات في االجهزة االدارية، لقد أكدت الالمركزية الشديدة و عدم التفويض:  1.1.9
عدم رغبة في معظم الدولة النامية، تمارس قدرا كبيرا من المركزية في اتخاذ القرارات، مما يترتب عليه 

هذه القيادات في تفويض االختصاصات و الصالحيات للقيادات في الصف الثاني من السلم االداري و 
، ثم ضرورة عرض كل صغيرة و كبيرة على تتبرز مظاهر هذه المركزية في كثرة االمضاءات و الشروحا

دائا بالمركزية الجامدة، ظاهرة المدير ، مما يؤدي إلى سيطرة الروتين، و الروح البيوقراطية التي تقترن 
المركزية تدريب القيادات صانعة القرار على تفويض السلطات باستخدام أساليب التدريب و توفير سبل 

 الطمأنينة للمرؤوسين على قبول تفويض بعض السلطات.

مات تتسم االجهزة االدارية في معظم الدولة النامية، بس الوضع التنظيمي لألجهزة االدارية: 9-1-2
 معينة تنعكس أثاراها السلبية على عملية اتخاذ القرارات و من أهم هذه السمات ما يلي:

تعدد مستويات التنظيم يؤدي إلى كثرة الفواصل بين هذه المستويات االدارية و قمة الهرم االداري، مما  -
لوب و في الوقت يؤدي إلى إعاقة وصول البيانات و المعلومات إلى مركز اتخاذ القرارات بالشكل المط

 المناسب. 
تشتت أقسام و وحدات التنظيم الواحد، فقد أكدت الممارسات العملية تشتت أقسام و وحدات المنظمة  -

االدارية، كالوزراء مثال قلة االتصاالت في هذه الوحدات و االقسام و بينها االدارة المركزية تعبير من 
 .ت االداريةت التي تحول دون فعالية القرارامشاكل و المعوقا

تعاني االدارة في معظم الدولة النامية من مظهر البيوقراطية التي  تباين و تعقد االجراءات: -9-1-3
يترتب عليها عقبات تواجه متخذي القرارات، يؤدي إلى فرض قيود، على متخذي القرارات أحيان على روح 
االبتكار، يؤدي إلى عدم صوب القرارات المتخذة حتى إنه قيل أن الروتين، هو المنافس القوي للقرار 

 .(323-317، الصفحات 2003)كنعان،  لواعياالداري ا
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المرحلة الخاصة بجمع المعلومات الالزمة، عدم وفرة المعلومات الالزمة إلتخاذ القرار:  -9-1-4
ية إلتخاذ القرار أن سالمة و فعالة القرار االداري، يتوقف بالدرجة االولى على سالمة و دقة و كفا

المعلومات، و قد أكدت معظم االجهزة االدارية في هذه الدولة، تعاني من نقص المعلومات المطلوبة 
التخاذ القرارات، و عدم دقتها و حداثتها و عدم توفر االساليب العلمية للحصول على المعلومات، وضع 

ويات االدارية و تخزينها خطط تضمن التطور االداري و توفير الوسائل التي يمكن بواسطتها تزويد المست
 .(250-248، الصفحات 2010)حعاجمة،  انسيابها إلى مركز اتخاذ القراراتإلستفادة منها و تسهيل 

يعتبر التخطيط الغير سليم من الظواهر السلبية الملموسة في االجهزة  التخطيط الغير السليم: -9-1-5
االدارية، و وجود هذه الظاهرة يترتب عدم تحديد و وضوح االهداف لخطط التنمية و يجعل الرؤيا غير 

 واضحة في عملية التنبؤ و التوقع بالنسبة للمستقبل عند اتخاذ القرارات.

من أهم المعوقات البيئية التي تواجه عملية اتخاذ القرارات و التي  المشاكل و المعوقات البيئية: -9-2
 كشفت عنها التطبيقات العملية:

ظاهرة عدم استقرار االنظمة السياسية في الدولة  عدم استقرار االنظمة السياسية: -9-2-1
العسكرية على  النامية،واضحة من خالل معظم الدولة بعد استقاللها لفترة زمنية قصيرة، هذه االنقالبات

إحداث تغير و تطوير في االساليب البيوقراطية الموجودة و خلق مشاكل اجتماعية و نفسية لقيادات 
 االدارية صانعة القرار عدم قدرة القيادات الجديدة، تولي مراكزها في مراحل التغيير و التالئم معها.

دورا في تنظيم، و ضبط العالقات  االنظمة و اللوائحتلعب  غموض وجهد االنظمة و اللوائح: -9-2-2
بين أفراد الجهاز االداري لتمكينه من ممارسة و تحقيق أهدافه، و في مجال اتخاذ القرارات تحدد هذه 
االنظمة و اللوائح سلطات المديرين في اتخاذ القرارات السلمية و الفعالة، التي تحقق أهداف االدارة و من 

االنظمة و اللوائح التي تواجه متخذ القرار و التي عنها بعض  أهم المشاكل و المعوقات النابعة من
 الدراسات.

جمود و تعقد االنظمة و اللوائح: أن عدم مرونة االنظمة و اللوائح بالشكل مواجهة متطلبات العمل  -
االداري، و االسراع في اتخاذ القرارات لحل مشاكل و خاصة يشكل عقبة رئيسية من سلطة المدير متخذ 

 القرار.
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كثرة التعديالت و التفسيرات: ذلك إلن االفراط في تعديل و تفسير نصوص االنظمة بعالج المعوقات  -
 و الصعوبات إال بمراعاة أن يكون االنظمة انعكاسا الواقع البيئي.

عدم االستفادة من التقدم العلمي و التكنولوجي: في مجال االدارة من الصعوبات و المعوقات التي  -
النامية بشكل عام، في عملية اتخاذ القرارات عن تجارب االدارة و البحث و عدم  تواجه في الدولة

 االستفادة من العلوم و التكنولوجيا.
يرى أن هذه المشكلة مشكلة اجتماعية، و انصار هذا الرأي أن التكنولوجيا تظهر في مجتمع عدم  -

 ولة النامية.مع مجتمعات الد مشاكل من أهمها: عدم تناسب كل أنواع التكنولوجيا
و الرأي الثاني: يرى أن المشكلة مشكلة سياسية بالدرجة األولى،و أيضا هذا الرأي يرون أن الخطوة  -

 في نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى الدولة النامية.
مقابل تتمثل في أنها تخلق نوعا من التبعية كما انها تتمثل فرض ايديولوجيات الدولة الناقلة التكنولوجيا  -

 .(259-258، الصفحات 2010)حعاجمة،  إال إمدادها بالعلم
في االخير نستنتج على هذا االساس ال بد من تفادي هذه االخطاء و المعوقات، من أجل نجاح عملية  -

 اتخاذ القرارات، و الوصول إلى القرار المناسب.
 نظريات اتخاذ القرارات: .1

لقد قدم علماء السلوك التنظيمي عدد من المداخل التي تشرح كيفية اتخاذ االفراد لقراراتهم و من أهم هذه  
 المدخل ما يلي:

 مدخل القرارات االقتصادية الرشيدة : (1

نعقد جميعا أننا نفكر بمنطق و نتخذ أفضل القرارات الممكنة، و لكن السؤال هو ما الذي نقصره بالقرار 
لعلماء أن القرار الرشيد هو الذي يعظم فرصة تحقيق االهداف الفرد أو الجماعة أو المنظمة، الرشيد يرى ا

ما الطريقة االكثر رشدا التي يمكن أن يتبعها الفرد عند اتخاذ القرار؟ اعتمد رجال االقتصاد المهتمون 
و حالة السوق على نظرية الرجل االقتصادي الرشيد إلتخاذ القرار، التي تفترض أن  باألسعاربالتنبؤ 

القرارات المتخذة هي القرارات المثلى من أي وجه من الوجوه ،و على ذلك فإن االقتصاد الرشيد هي الذي 
تبع هذا و ي يتخذ القرار الذي يعظم الربح عن طريق البحث المستمر عن أفضل حل للمشكلة التي يواجهها

المدخل االسلوب التحليلي التقليدي،و ما يميز عنه أن مدخل االقتصادي الرشيد يرى أن يقدم متخذ القرار 
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 بمعرفة جميع الحلول الممكنة، ثم القام بتحليلها بدقة، هذا المدخل يدعو متخذ القرار،و باتخاذ أحسن قرار
 .(138، صفحة 2007)بونخلة، 

هذا المدخل الذي يعترف بإن رؤية متخذي القرارات للمشاكل التي تواجههم قد  مدخل الرجل االداري: (2
تكون محدودة، و بكلمات أخرى، فإن عدد الحلول التي يمكن التعرف عليها، أو استخدامها يكون محكوما 

إلى ما تقدم هذا المدخل يعترف بأن ال  باإلضافةبقدرات متخذي القرار بالموارد التي وفرتها المنظمة، 
تتوفر لمتخذي القرارات، فإتخاذ القرار وفقا للمدخل االقتصادي مثل يفحص كوما من القش للمدخل 
االداري يقدم لنا الخصائص السلوكية لمتخذي القرارات، و االبتعاد عن وصف االمور المثالية الذي يقوم 

 غبتهم في اتخاذ تلك القراراتاتخاذ القرارات، و ليس عدم ر بين  عليها المدخل االقتصادي الرشيد و
 .(138-137، الصفحات 2007)بونخلة، 

او مدخل القرارات الذي يقوم على االدراك البديهي للقرار الجيد، عن طريق  نظرية التصور الذهني: (3
ند صنع القرار،  قد يتخذون قراراتهم بطريقة أوتوماتيكية نتيجة دراسة كل البدائل المتاحة باهتمام كبير ع

 Image hearyإلدراكهم أكثر مما هو معروف في العادة، و تمثل نظرية االنطباع الذهني.
 نظرية هربرت سيمون في القرارات: (4
تجلت نظريته الخاصة باتخاذ القرارا،ألول مرة و في شكل كامل في كتاب السلوك االداري و في هذا  -

الكتاب وجه انتقادات لمن سبقه من كتاب و باحثين، و اعتبر أنهم انطلقوا من المثالية في كل شيء بينما 
لمحيط، فهو يتطور إلى سيمون نظر إلى االدارة بمنظور عقالني، تتحكم فيه قواعد متعلقة و مرتبطة با

مقننة و المسير بإنه يملك تصرفا عقالنيا و منطقيا، و لكنه محدودا من طرف المحيط فالعقالنية أحيانا 
مشروطة بتحقيق غايات و االهداف يسعى إليها متخذ القرار من خالل تأدية مجموعة من األدوار 

االسباب التي ليست كاملة في الواقع حيث و هذه قد تصطدم مع القرار لسبب من  األفعال،االجتماعية و 
تبرز قيم و االهداف شخصية تؤثر على الموقف و على المعلومات الموجودة في المحيط، فهو ينظر إلى 

 السلوك االداري بإنه نظام مفتوح متفاعل مع البيئة يؤثر و يتأثر بالظروف.
ور التكنولوجي، و اعتماده ه في التطالذي يمكن و لقد ميز سيمون بين الرشد االداري و الرشد التقني -

في المؤسسات، كما أسيمون ميز بين رشد الشخص الذي يسعى إلى تعظيم امكانيات الحصول على 
المنفعة في حالة معينة باالعتماد على المعلومات المتاحة، و الذي يقوم على أساس توافر المعلومات 

ها يقول سيمون" إن عملية االدارة هي إال عملية اتخاذ الكافية عن البدائل المتاحة الختيار و نتائج كل من
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القرارات" من خالل هذا يرى هريرت سيمون أن كل العمليات داخل التنظيم تدور حول عملية اتخاذ 
 القرارات، و إن السلوك التنظيمي هو كنتيجة التخاذ القرارات.

ظيمي، يرغم من المجهودات التي و لهذا ينبغي معرفة طرق اتخاذ القرارات من أجل فهم السلوك التن -
 قدمها هريرت سيمون في نظرية اتخاذ القرارات فهناك بعض النقائص التي يأخذ عليها لعل أهمها:

اعتبر المحيط عامال هاما، حيث أنه يؤثر في مرحلة القرار ألنه قد ينعكس سلبا على متخذ القرار،  -
 لى اتخاذ القرارات.بحيث يعتمد على قواعد منطقية بعيدة عن الواقع يؤدي إ

يجد المسؤول كبير في الحصول على المعلومات الدقيقة، فهو يتأثر بالسلطات العليا بهدف الحفاظ،  -
 على الوالء و منصب العمل.

محدودية الرشد فمفهوم الرشد مفهوم نسبي، فمهما كانت قمة الرشد في زمن االشتراكية قد يتحول في  -
 البالدة بالنسبة إلى سلسلة من القرارات في عهد االشتراكية. زمن االنفتاح إلى نوع من الغباوة و

يعتبر اليوم من القرارات الرشيدة من أجل تنمية االستثمار، في المجال الفالحي و الصناعي قد يتحول  -
، الصفحات 2007لة، )بونخ إلى قالقل إجتماعية و سياسية، في وقت الحق بالنسبة للمجتمع الجزائري 

144-141). 
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 خالصة :

في االخير نستنتج أن عملية اتخاذ القرارات، هي جوهر العمليات االدارية ، إذ إنها المرحلة النهائية لكل 
عملية كما أنها مثابة أفضل لخيارات المطلوبة و خاصة إنها تستخدم لتحديد المشكالت، و ايجاد أنسب 

 تتمثل بدورها في حلول لهذه المشكالت.البدائل التي 

كما أن االهداف المنظمة يرتبط تحقيقها بسلسلة من القرارات المتالحقة و العقالنية، االمر الذي زاد من 
ضرورة االهتمام و االساليب سواء اكانت التقليدية أو الكمية، التي من شأنها إيجاد أفضل و أنسب 

التي تساعد على اتخاذ أفضل قرار يأخذ بالمنظمة إلى خطوة التقدم و الحلول، و كذلك االهتمام باألنماط 
  التطور ، و لذلك فإن عملية اتخاذ القرار تعتبر من أهم العمليات االدارية داخل المؤسسة.
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 :عالقة االتصال التنظيمي باتخاذ القرارات االداريةالرابعالفصل 

 تمهيد. •

 المؤسسة. أوال :

 التعريف بالمديرية الخدمات الجامعية بأم البواقي. .1
 بأم البواقي.مهام وظائف االدارية لمصالح لمديرية الخدمات الجامعية  .2

 عالقة االتصال التنظيمي بإتخاذ القرارات االدارية.ثانيا :

 دور االتصال التنظيمي باتخاذ القرارات االدارية. .1
 أهمية المعلومات االتصال التنظيمي و اتخاذ القرارات االدارية. .2
 عالقة االتصال التنظيمي باتخاذ القرارات االدارية. .3
 بالوظائف االدارية.عالقة القرارات االدارية  .4
 تقييم مظاهر االتصال التنظيمي و مساهمته في عملية اتخاذ القرارات االدارية. .5
 خالصة الفصل. •
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 تمهيد :

روف الحالية يسمح بخلق نظام االتصال متكامل يوفر المعلومات الضرورة المساعدة في ظفي ظل ال
و تعتبر المعلومة أهم وسيلة تعتمد على االدارة من أجل القيام بنشاطاتها و  اتخاذ القرارات االدارية الفعالة،

تحقق االهداف المؤسسة ككل، و هذا يعتمد على مدى توفر المعلومات و البيانات الدقيقة و الواضحة 
التي تعكس القدرة، على تحليل المشكالت الموجودة يحتاج إلى اتخاذ القرار و حل المشكالت، من خالل 

تعرف على الغرض باإلعتماد على جمع المعلومات، و حسن توظيفها نجد أن اتخاذ القرار يمثل جوهر ال
االتصال التنظيمي، قد حرص االتصال التنظيمي على مساندة من يتخذ القرارات في نقل المعلومات، و 

د من إمكانيات في ذلك بتشخيص المشكلة و تحليلها، و يتخذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب مما يزي
العمليات االتصالية، و كذلك دعم كل من القرارات التنظيمية، و متخذيها و لهذا حاولنا تسليط الضوء في 
هذا الفصل على العالقة بين االتصال التنظيمي و عملية اتخاذ القرارات االدارية، و على هذا االساس 

لية اتخاذ القرارات االدارية، و أهميتها بالنسبة ستناول في هذا الفصل إلى : دور االتصال التنظيمي بعم
في اتخاذ القرارات، و عالقة المعلومات باتخاذ القرارات،و عالقة القرارات االدارية االتصال التنظيمي 

 بالوظائف االدارية، في االخير لتقييم نظام االتصال التنظيمي و مساهمته في اتخاذ القرارات االدارية.
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 لمؤسسة:أوال : ا

 قبل التطرق إلى التعريف بالمديرية الخدمات الجامعية إلى مفهوم مديرية الخدمات:

 التعريف بمديرية الخدمات الجامعية لوالية أم البواقي: .1

ديسمبر  22بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -أم البواقي–تم انشاء مديرية الخدمات الجامعية 
المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية و تحديد مقراتها و قائمة االقامات الجامعية التابعة  2004

، حيث كانت تشمل 2005ديسمبر  24لها و مشتمالتها و المتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
كالوريا و يد الطلبة الناجحين في شهادة الب( إقامتين جامعيتين، و بعد تزا02ى )عند صدور هذا القرار عل

بالتالي زايد عدد الطلبة الموجهين الستكمال دراساتهم الجامعية على مستوى جامعة العربي بن مهيدي أم 
 03م و مطاع 8سرير، إضافة إلى  9250البواقي، إزدادا عدد االقامات الجامعية، بطاقة نظرية تقدر بـ 

 .(2022)مدير،  مركزية

 مهام و وظائف مصالح مديرية الخدمات الجامعية لوالية أم البواقي: .2

 تحتوي مديرية الخدمات الجامعية لوالية أم البواقي على أربعة مصالح تشمل بدورها عدة مصالح:

 م أربعة مصالح أهمها:ضي قسم المراقبة و التنسيق: -
وجبة يوميا موزعة  16000توفر مديرية الخدمات الجامعية بأم البواقي ما يقارب  مصلحة االطعام: (1

مطاعم  03الجامعية و  باإلحياءمطاعم مدمجة  8مطعم جامعي منها  11يوجد على مستوى والية 
 مركزية على مستوى الكليات و المجتمعات البيداغوجية.

 :2021مقيمين و الخارجيين حيث تم تقديم سنة يستفيد من خدمة االطعام كل الطلبة ال

 وجبة غذائية صحية و موازنة كما و نوعا. 586 -
من مهام قسم المراقبة و التنسيق و إعدادا مخططات النقل الجامعي  مصلحة النقل الجامعي: (2

 الخاصة باالقامات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية و متابعة تنفيذها و تتم كما يلي:
 حافلة. 34النقل الجامعي الحضري يضم  -
النقل الجامعي الشبه الحضري: يضم تضمن النقل الجامعي الخاصة باالقامات الجامعية من مدينة  -

 كلم. 30عين البيضاء إلى جامعة العربي بن المهيدي على مسافة تقارب 
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ص البيداغوجي و خطين تم االعتماد مبدأ التوفيق بين االختصا 2021استفادة المديرية في سنة  -
حافلة  83 2021إيواء الطلبة في الحي الجامعي الغريب من المعهد أو الكلية، حيث سخرت المديرية في 

لنقل الطلبة عبر مجموعة من المحاور الرئيسية في خطين حضري و شبه حضري، و على أن يصل عدد 
 .2022مطلع ( حافلة 86الحافالت إلى )

طالب  2295إستفاد  2021/2022دمات الجامعية خالل الموسم تضم مديرية الخ مصلحة االيواء: (3
 8طالب و طالبة موزعة على  5974بإجمالي  pragresو طالبة حدد على مستوى االرضية الرقمية 
طالب أجنبي، و بحكم تواجدهم داخل الحرم الجامعي فقد  2إقامات جامعية في خدمة االيواء، إضافة إلى 

 ها:تم ايواء الطلبة االجانب من
 االقامات الجامعية: -
 2000تحتوي على  1983االقامة الجامعية العربي بن مهيدي )ذكور(: دخلت حيز االستغالل سنة  (1

 سرير إليواء الطلبة.
مسكن ملحق تابع لإلقامة  110مسكن )ذكور(: كانت االقامة الجامعية  110االقامة الجامعية  (2

أصبحت إقامة جامعية مستقلة، تقدر طاقتها  2010إلى غاية  (01الجامعية غديري عبد الرحمان الغزالي)
 سرير. 610النظرية بـ

االقامة الجامعية خياري محمد لخضر عين البيضاء )ذكور(: دخلت إلى حيز االستغالل خالل  (3
 سرير . 1000و بطاقة استيعاب  2011/2012الموسم 

، 1عبد الرحمان الغزالي لجامعية غديري االقامة الجامعية عبد الرحمان الغزالي)إناث(: عد االقامة ا (4
كما يعتبر الجو االقامة من حيث احتضانها  2001فتحت أبوابها خدمة للطلبات خالل الموسم الجامعي 

 طالبة. 2240ألكثر من 
()إناث(: تتكون االقامة الجامعية غديري عبد الرحمان 2االقامة الجامعية عبد الرحمان الغزالي) (5

سرير، تم انشاؤها  400فصلين تتوسطهما كلية العلوم الطبيعية و الحياة شطر من شطرين من 2الغزالي 
 .2009سرير تم انشاؤها سنة  500و شطر  1992سنة 

بطاقة 2010  االقامة الجامعية حسبية بن بوعلي )إناث(: تم تدشين االقامة في مطلع شهر أكتوبر (6
 سرير. 2000نظرية 

تقدر  2016جويلية  14)إناث(تم تدشين هذه االقامة  سرير عين البيضاء 500االقامة الجامعية  (7
 سرير. 500طاقتها النظرية بـ 
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سرير عين مليلة )مختلطة( دخلت حيز االستغالل خالل الموسم الجامعي  500االقامة الجامعية  (8
ت الجامعية، )الصفحة الرسمية للديوان الوطني للخدما سرير 500و بطاقة استيعاب  2019/2020
2022). 

 مصلحة النشاطات الثقافية و الرياضية و العلمية و الوقاية الصحية: (4

المقدمة من طرف االقامات الجامعية بالتنسيق مع  –ع -ر-هذه المصلحة مهمتها متابعة النشاطات ت
البشرية و المادية و اء و التنظيمات الطالبية و اقتراح كل التدابير المتعلقة باستعمال الوسائل يلجان االح

المالية المخصصة للنشاطات الثقافية و الرياضية و العلمية و السهر على تطبيقها بعد الموافقة عليها من 
 طرف االدارة.

و في اطار النشاطات الثقافية المبرمجة من طرف الديوان الوطني للخدمات الجامعية فقد احتضنت  -
محققا نجاحا  تين المهرجان الوطني الجامعي للفنون التقليديةمديرية الخدمات الجامعية ألم البواقي طبع

باهرا تم منح المديرية بالتنسيق مع الجامعة تنظيم الملتقى االول حول كيفية انشاء المؤسسات الناشئة في 
 .2022مارس 

الضرورية  باألجهزةد  ووحدات الطب الوقائي مجهزة اية الصحية: فالصحة الطلبة تتواجقسم الوق •
)أطباء أسنان، أطباء عامون، أخصائيين نفسانيين، ممرضين، سيارات، اسعاف(منتشرة تقريبا على مستوى 

 كل إقامة جامعية، انتشار وباء كورونا و ذلك باقتناء لوازم البروتوكول الصحي مع مختلف الهيئات.
 طالب: 14731قسم المنح: يتكفل قسم المنح بما يلي يستفيد من المنحة الجامعية  •
 ضمان معالجة ملفات الطلبة المستفيدين من المنح و متابعتها. -
 ضمان تحديد المنح بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية الموجودة. -
 في مجال اختصاص مديرية الخدمات الجامعية. -
 ضمان معالجة منح الطلبة االجانب و التكفل بها. -

 يم المنح، مصلحة تجديد المنح.و يشمل قسم المنح على المصالح الذاتية: مصلحة تقد

 قسم الموارد البشرية : يتكفل قسم الموارد البشرية بما يلي: •
 تسيير المسار المهني للمستخدمين التابعين لمديرية الخدمات الجامعية. -
ضمان وضع حيز التنفيذ مخططات التكوين و تحسين المستوى للمستخدمين التابعين لمديرية  -

 ل قسم الموارد البشرية على المصالح التالية:الخدمات الجامعية كما يشم
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 مصلحة تسيير المسارات المهنية. -
 مصلحة التكوين و تحسين المستوى. -
 قسم المالية و الصفقات العمومية: •

 يتكفل قسم المالية و الصفقات العمومية بما يلي:

 الموضوعية تحت تصرف مديرية الخدمات الجامعية. تسيير الوسائل المادية و المالية -
 خدمين التابعين لمديرية الخدمات الجامعية.تضمان التكفل برواتب المس -
 ضمان التكفل بمختلف مراحل عقد الصفقات العمومية و متابعة تنفيذها من قبل االقامات الجامعية. -
مصالح المعنية و يشمل قسم المالية و ضمان متابعة بناء و تجهيز االقامات الجامعية بالتنسيق مع ال -

 الصفقات العمومية على مصالح التالية:
 مصلحة الميزانية و المحاسبة . -
 مصلحة الصفقات العمومية . -
 مصلحة متابعة عمليات البناء و التجهيز. -

 الرقمنة في مديرية الخدمات الجامعية أم البواقي: (5
التقاعد ( متابعة الغيابات  -الوضعية–عمال )تحويالت رقمنة الموارد البشرية: تسيير و متابعة ملفات ال •

 و العطل المرضية، متابعة الملفات الطبية للعمال.
 رقمنة االيواء: طلب خدمة االيواء عبر الخط و توجيه الطلبة آليا إلقاماتهم. •
 رقمنة المنحة: طلب الخدمة عبر الخط مع المراقبة االلكترونية لملفاتهم. •
 وضعية النقل إلكترونيا و طلب خدمة النقل عبر الخط. رقمنة النقل: متابعة •
رقمنة النشاطات: متابعة مختلف النشاطات )المحلية، الجهوية، و الوطنية( عبر الخط ، انشاء بوابة  •

 الكترونيا خاصة بالمديرية و تحتوي على عدة مهام:
 بالنسبة للمنحة. progresالطلبة الذين لم يتم تسوية وضعيتهم في  -
 بالصرف و المحاسب العمومي.االمر  -
 .2021صفقات النقل السنة المالية  -
 .covid-19مطابقة حاالت االصابات بفيروس كورونا  -
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 المشاريع في طوراالنجاز: (6

٪متوقع إستالمها في االشهر 97سرير بأم البواقي بنسبة تقدر أشغال بلغت  1000*االقامة الجامعية 
-ON04الصفحة الرسمية للديوان الوطني للخدمات الجامعية التعريف المهام) القادمة

D2/AR/PAGE/2, 2022). 

 ثانيا: عالقة االتصال التنظيمي بإتخاذ القرارات االدارية.

 دور االتصال التنظيمي في عملية اتخاذ القرارات االدارية: .1

التي يمكن لمتخذ القرارات عن طريقها الحصول على  تعتبر االتصاالت االدارية من الوسائل الهامة،
المعلومات المطلوبة التخاذ القرارات، ومن هنا فإن سالمة القرارات االدارية و يرشدها تعتمد بدرجة كبيرة 
عن سالمة و فاعلية االتصاالت التي يجر بها العامل للحصول عن هذه المعلومات، فإن يضمن فعالية 

 إلنها قد تبنى على المعلومات تنقل إليه من خالل الحديث الشفوي. القرارات التي يتخذها،

ترتبط عقالنية القرار بعقالنية االتصال، إرتباط وثيق هذه العقالنية التي تتبع عملية التحضير للقرار، ثم 
ي، عملية اتخاذها ثم تنفيذه و من جهة ثانية ال تنفع عقالنية االتصال و دقته إن كل القرار غير العقالن

كان القرار عقالني و نظام إتصال غير عقالني فإنه يشوه عملية التفسير ينقص من عقالنيها إلن إما إذا 
الجانب العملي، الذي يجسد العملية االتصالية يكشف عن الكثير من العيوب و الصعوبات الميدانية، و 

، من كل الجوانب و اذا استمر أحيانا يكون اتخاذ القرارات غامض إلن المقررين يريدون تحليل الخيارات
 هذا الوضع في الخلل و تكرر فإنه يصبح مصدرا للصراع.

حيث تشكل االتصاالت االدارية و اتخاذ القرارات جانبين مهمين في العملية االدارية و هناك عالقة 
التخاذ ت الضرورية امامة االساسية من خالل نقل المعلو ارتباط قوية بينهما، حيث تشكل االتصاالت الدع

 القرارات االدارية.

 عناصر االتصال التنظيمي  اتخاذ القرارات: -1-1

تقوم عملية االتصال بعناصرها المختلفة و المتمثلة بالمرسل الرسالة نفسها و مستقبلها و ما تتضمنه من 
ومات، ترميز الرسالة عن إرسالها، و فك رموزها عند استالمها و اختيار وسيلة نقلها و على تبادل المعل
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تشكل جوهر القاعدة المعروفة في اتخاذ القرارات، و أنها ذات دورها هام و في كل خطوة من خطوات 
 عملية اتخاذ القرارات االدارية.

المعلومات، هي عملية االتصال االداري تعتبر ذات دورها في و عليه فإن العملية المتخصصة في تبادل 
 اشر في سالمة القرارات االدارية.اتخاذ القرارات التنظيمية، و لها أثر مب

 أنواع االتصال التنظيمي و اتخاذ القرارات: -1-2

االدارية، و على سبيل المثال  تؤدي أنواع االتصال التنظيمي دورا مباشرا في عملية اتخاذ القرارات -
بالحصول على المعلومات بطرق االتصال الشفوية المتمثلة في االتصاالت  تسهم االتصاالت المكتوبة،

 الشخصية، و االجتماعات الرسمية و غير الرسمية.
تلعب االتصاالت الخارجية دورا في الحصول على المعلومات من المنظمات الجهات الرئيسية و   -

قل المعلومات بين المستويات االدارية، المدنية و العمالء، يهدف دعم عملية اتخاذ القرارات التي تسمح بن
و التأثير في سلوكيات االفراد من خالل االتصاالت العمودية، و كذلك ينقل المعلومات ضمن المستوى 

يسهم االتصال الخارجي بالحصول  االداري، و االتصاالت القطرية بين مختلف الوحدات في المنظمة.
داخل المنظمة  تة، تسمح االتصاالت الداخلية بنقل المعلوماعلى المعلومات القرارات من الجهات الخارجي

. 

 أنماط و شبكات االتصال  التنظيمي و اتخاذ القرارات االدارية: -1-3

توضح أنماط االتصال التنظيمي القيود المفروضة على عملية نقل المعلومات من حيث قنوات  -
 االتصال المسموحة، و عدد االفراد الممكن االتصال بيهم.

في نمط الدائرة،نالحظ امكانية االتصال المباشر بشخصين أخرين فقط للحصول على المعلومات، و  -
سلسلة بين في نمط السلسلة يكون االتصال المباشر بين شخصين عملية اتخاذ القرار، تكون بطيئة لوجود 

م و وجود شخص عملية االتصال، أما في نمط العجلة تتم عملية االتصال إال بوجوده، هو الشخص القاد
 محوري يتم عملية االتصال ما يميزه نمط العنقود، عن نمط العجلة .

 و أخيرا نمط االتصال النجمة هذا النمط يؤدي الحصول على المعلومات الفعالة في عملية االتصال. -
يسمح نمط البداهة االتصال الجو بين كافة االطراف، ضمن عملية االتصال و يعين هذا النمط أكثر 

  ماط تحقيقا للمعلومات الفعالة. االن
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 أهمية المعلومات االتصال التنظيمي و عملية اتخاذ القرارات: .2

 أهمية المعلومات لإلتصال التنظيمي: -2-1

هو إيصال المعلومات لمن يحتاجها و يستخدمها في الوقت إن ألهمية من االتصال التنظيمي،  -
 و يتم إيصال المعلومات إلى المسيرين من أجل إتخاذ القرارات. و في المكان المناسب، المناسب

كما أن االتصال التنظيمي و التنسيق بين مختلف مصالح، يتم عن طريق المعلومات الجيدة و المتوفرة  -
 بكثرة و الوثائق المختلفة لمختلف التدفقات.

مي، و ذلك عن طريق كما أن المعلومات الدقيقة و الصحيحة تساهم في تفعيل االتصال التنظي -
 تصحيح االخطاء و تخفيض نسبة الخطأ أثناء التجمع.

 إلتخاذ القرارات االدارية: أهمية المعلومات -2-2

البالغة، كما يمكن  ألهميةيمكن اعتبار المعلومة من أهم الموارد الرئيسية بالنسبة للمؤسسة و هذا  -
القرارات، و عرض مختلف أنواع المعلومات فيما تلخيص أهمية المعلومات بالنسبة لإلتصاالت و اتخاذ 

 يلي:
أهمية المعلومات التخاذ القرارات االدارية تعظم قدرتها على إجراء اتصاالت و اتخاذ القرارات، ورسم  -

خطط مالئمة و الرقابة، على مختلف أوجه النشاط و السيطرة على المواقف بتأمين االهداف بأعلى 
 كفاءة.

تفادة إدارة المؤسسة كثير و زادت فعالية في االتصاالت و القرارات االدارية، عن طريق سو لقد ا -
 اعتمادها على ما تحت يدها من المعلومات بشكل يحقق أغراض استخدامه المستمر.

 عالقة االتصال التنظيمي بعملية اتخاذ القرارات االدارية: .3

يومنا هذا هي مشكلة االتصاالت، أي مشكلة يرى إميل فهمي شنودى: أن مشكلة االدارة األولى في 
 البيانات و المعلومات الالزمة للعملية االدارية .

و اذا كانت االتصاالت ضرورية و الزمة للعملية االدارية بجوانبها المتعددة فهي أكثر ضرورة و أهمية  -
ألن االتصاالت و اتخاذ القرارات يشكالن جانبين مهمين من جوانب العملية  العملية اتخاذ القرارات،

 االدارية و يعتمد على واحد منهما على األخر و يتأثر به.
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على أهمية العالقة بين االتصال التنظيمي و اتخاذ القرارات االدارية، إذ أن  Darsey.jàhnlو لقد أكد  -
لومات و الحقائق الالزمة، التخاذ القرارات و أن تقل هذه االتصاالت هي التي تنقل البيانات و المع

 البيانات و المعلومات هي تنقل الحقائق غير الرسمية.

 عالقة االتصال الرسمي باتخاذ القرارات: 3-1

إن االتصال التنظيمي الرسمي، هي تلك العملية التي يتم بنادل المعلومات عبر الوسائل و التقنيات التي 
عبر القنوات الرسمية، في إطار الهيكل التنظيمي.وفق الخطوط التي تضمنها المستويات يجددها المرسل 

في التنظيم )النازل  االدارية، من جهة القوانين و القواعد التنظيمية بحيث يتخذ االتصال اتجاهات أساسية
 و الصاعد و االفقي( و التي سنحاول في هذا المطلب التطرق لعالقتها باتخاذ القرار.

 ال: عالقة االتصال النازل في اتخاذ القرارات:أو 

االتصال التنظيمي الرسمي الذي يكون اتجاهه من االعلى إلى االسفل، توفير فيه المعلومات و  -
أو أي شكل  التعليمات و االجراءات و معلومات، حول مستوى االداء كما أنها قد يكون شفويا أو مكتوبة،

لذلك يجب متابعتها و مراقبة ردود أفعال في شكل تغذية رجعية للتأكد من وصول هذه و فهمها بشكل 
 صحيح.

االتصال النازل: يمكن للقائد االداري من التأثير في مرؤوسيه بدون نظام اتصال فعال، و هي تلك  -
بيانات، من وسائل االتصال  المتمثلة فيه يتخذه من قرارات و ذلك بموجب ما لديه من معلومات و

 المنظمة.

 ثانيا: عالقة االتصال الصاعد في عملية اتخاذ القرارات:

هذا النوع من االتصال في مختلف المعلومات التي ينقلها العاملون في المستويات االدبي للتنظيم إلى 
التنظيمي في عملية  االدارة العليا، تكون هذه المعلومات عادة في شكل تقارير و شكاوي مع تطور الفكر

اتخاذ القرارات، عن طريق إيداء الرأي و نقدم اقتراحات، حول نظام العمل يهدف تطوير االداء، و تحسينه 
 foller parerو ماري باركر فوليت  cheser bernardقد أكد هذا الرأي كل من الباحثين شستر برنالد 

mary في قبول التعليمات الصادرة في إصدار القرارات  االتصال الصاعد، باعتباره القيادة تتمثل ألهمية
 االدارية، الالزمة للمستويات التنفيذية.
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 ثالثا: عالقة االتصال االفقي في عملية اتخاذ القرارات:

و هو تلك العملية التي تتم بين العاملين في نفس المستوى، بغرض التشاور و تبادل المعلومات، دون 
العليا، هذا النوع من االتصاالت لإلرتياح النفسي الذي يحقق من خالله، عكس الرجوع إلى المستويات 

 االتصاالت الصاعدة التي تفرض كاالتصال رسمي و الالتصاالت االفقية مزيا نذكرها منها:

 تعمل على تنسيق الجهود لتحقيق التكامل،و الترابط في الجهود كفريق واحد لخدمة مصالح المؤسسة. -1

 من خيرات المديرين على اختالف مستوياتهم من خيرات بعضهم البعض. االستفادة -2

 حيوية االتصال بين المديرين، و بين مختلف شرائح العمال. -3

و يظهر دور االتصاالت في عملية اتخاذ القرارات، من حيث استثمارات و تبادل الخيرات بين  •
ذلك من خالل تناسق موظفي نفس المستوى و تفاوت  الموظفين، الذين يقعون في نفس المستوى االداري،

 خيراتهم في المجال.

 عالقة االتصال الغير رسمي باتخاذ القرارات: 3-2

بشكل كبير من هذا النوع من نظرا ألهمية االتصال الغير الرسمي، فإنه يمكن لمتخذ القرار أن يستفي  -
ع من االتصال نو االتصال الرسمي هذا الاالتصال، ما ينتجه من معلومات و بيانات قد تغيب في حالة 

تبعا لحجمها و طبيعة عملها، و الهدف الذي تسعى لتحقيقه فذلك سيجعل المنظمة، قادرة على جمع كم 
كبير من المعلومات و البيانات و بالتالي تكون قادرة على اتخاذ القرارات االدارية المالئمة في الوقت 

 المناسب.
فاالتصال غير الرسمي إلى جانب االتصال الرسمي في عملية اتخاذ القرارات، يتضح ذلك من خالل  -

التطورات و التكنولوجيا المعلومات، من خالل االتصال غير رسمي للفرد هو محور العملية االدارية، و 
ي كوسيلة للتعبير و حاجاته، فإنه يلجأ إلى االتصال غير رسم نت قرارات مختلفة أهداف و رغباتهإذا كا

 عن آرائه.

 عالقة القرارات االدارية بالوظائف االدارية: .4

 تنسيق، تنظيم، من : تخطيط، إن القرارات االدارية مرتبطة إرتباطا وثيقا بجوانب العملية االدارية المختلفة
 توجيه، ورقابة.
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  اتخاذ القرارات و التخطيط: -4-1

ون الخطة ناجحة ينبغي أن كيتم التخطيط من خالل تحديد الخطوات الالزمة لتنفيذ برنامج معين، و لكن ت
تتم على اساس أهداف واضحة، و أسلوب مبسط،و تحليل سليم، و ترتيب واضح لألعمال ، ينبغي أن 

جيها السابقة يضمن تتسم المرونة كما يجب االستعانة بكل االمكانيات المتوفرة لديهم، أن يسترشد بالتو 
 لخطتهم النجاح.

على ضوء ذلك يتضح مدى ارتباط المتواجدين التخطيط و اتخاذ القرارات، من خالل عدة أوجه تشابه  -
 في مختلف المراحل، أي أن العملية التخطيطية قائمة على اتخاذ القرارات.

  اتخاذ القرارات و التنظيم: -4-2

من زوايا متعددة، أهمها الهيكل التنظيمي، طبيعة العالقات بين  ترتبط عملية اتخاذ القرارات بالتنظيم
 االفراد، و تقييم العمل هذا ما يجعله يؤثر على عملية اتخاذ القرارات االدارية.

إن العالقات غير رسمية، تؤثر على عملية إتخاذ القرارات من خال وضع العقبات، أمام تنفيذ القرارات  -
 ة.التي تتخذها القيادات الرسمي

 اتخاذ القرارات و التنسيق: -4-3

يعتبر التنسيق عنصرا هاما من عناصر العملية االدارية، من خالل تنظيم و توحيد الجهود،و الطاقات  
البشرية،و المالية إلتخاذ القرارات معينة و تنفيذه، و تحقيق االنسجام بين النشاطات،و تبرز العالقة بين 

من خالل تزايد الحاجة للتنسيق إلزالة العوائق االدارية التي تواجه في  التنسيق و عملية اتخاذ القرارات،
 عملية اتخاذ القرارات االدارية، و ذلك من خالل عقد المؤتمرات.

 اتخاذ القرارات و وظيفة التوجيه: -4-4

حيث تتخذ سلسلة من  إن وظيفة التوجيه ذات عالقة وثيقة و اعتمادية بعملية اتخاذ القرارات االدارية، 
 القرارات االدارية، التي تبين ما يلي:

 االسلوب االفضل في التوجيه و إصدار األوامر و التعليمات. -
 الوسائل المستخدمة في التحفيز)مادية و معنوية(. -
 طرق االشراف المتبعة. -
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فيما بينهم ما كل هذا من شأنه القضاء على التضارب بين مصالح العاملين و االداء و بين العمال  -
 يساعد على متابعة سير العمل و االشراف عليه.

 اتخاذ القرارات و الرقابة: -4-5

 ترتبط وظيفة الرقابة بإتخاذ مجموعة من القرارات و تتمثل في: 

 النشاطات التي تخضع للرقابة. -
 انواع و معايير الرقابة. -
 نوع المعلومات المطلوبة للرقابة. -
 حرافات.الوقت المناسب لتصحيح االن -

 تقييم مظاهر االتصال التنظيمي و مساهمته في عملية اتخاذ القرارات: .5

 من خالل تتبعنا سير عملية االتصال التنظيمي توصلنا إلى استخالص تقييم لواقع االتصال كما يلي:

الحظنا بإن هناك اتصاالت تخلق التنسيق و االنسجام بين مختلف الوحدات و االقسام لكنها محدودة  -
 رسمي أحيانا.يغلب عليها الطابع البحيث 

الحظنا كذلك بأن النظام المعمول من أجل الحصول على معلومة بسيطة يعتمد على نقل المعلومات  -
 من خالل الوثائق الخاصة.

وسائل االتصال التنظيمي مختلفة كالهاتف و االنترنت و الفاكس و البرمجيات و نقل الشكاوي و  -
 االشارات.االقتراحات و بعض الصور و 

قلة البحوث أو دراسة حيث يعتمد على المبيعات في السنوات السابقة للقيام بالعمليات التنبؤية للمبيعات  -
 في المستقبل.

هناك اتصاالت رسمية ، تتمثل في االتصاالت بين المهام و إدارة المؤسسة فيما يخص المهام و  -
 سسات.االنشطة الرئيسية و االتصاالت الخارجية مع مختلف المؤ 

 يعتمد االتصال التنظيمي على اتخاذ القرارات االدارية. -
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 خالصة:

مما سبق ذكره تجدر االشارة إلى أن االتصال التنظيمي له عالقة في اختيار الحلول و البدائل، و ذلك 
ألن عملية اتخاذ القرارات االدارية تعتمد أساسا على تفعيل أدائها من خالل وفرة المعلومات و حسن 

تعتبر اتخاذ القرارات االدارية، من أهم ممارسات االدارة الحديثة حيث أن فشلها هو فشل االدارة  فها.توظي
في حد ذاتها،و العكس صحيح و نظر للمتغيرات العالمية أصبحنا نشاهد على الساحة العالمية، صار من 

يعتمد على االخر و يتأثر  الضروري االهتمام بهاتين العملتين من أجل االلتحاق بركب التقدم فكل منهما
به، باالعتماد على المعلومات هو جوهر فبدونه ال فائدة للمعلومات، و ال يمكن أن يقوم بدونها، و لذلك 
وجب العمل على االتصال التنظيمي الجيد بين الوحدات و االقسام لتوصيل المعلومات و االستفادة منها 

 .بشكل جيد، دون عرقلة اتخاذ القرارات السليمة
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 الفصل الخامس: االجراءات المنهجية للدراسة.

 تمهيد.

 المدخل النظري للدراسة.أوال:

 مجاالت الدراسة. ثانيا:

 المجال المكاني. .1
 المجال الزماني. .2
 المجال البشري. .3

 ا: منهج الدراسة.لثثا

 أدوات جمع البيانات. ا:رابع

 المالحظة . •
 استمارة االستبيان. •

 ا : عينة الدراسة.خامس

 خالصة.
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 تمهيد : 

في االطار المنهجي هو امتداد الفصول النظرية السابقة حيث هذه المرحلة من البحث إلى محاولة تسجيد 
و تحتل الدراسة الميدانية مكانة هامة  ما يتعلق بدراستنا الراهنة و ما تحتويه من قضايا تجسيدا إمبريقيا،

في البحث السوسيولوجي ، ذلك ألنها تعتبر الجزء االكثر أهمية فيه، فمن خاللها يتم طرح مشكلة البحث 
في الواقع، إضافة  إلى أن هذا النوع من الدراسة بدعم الجانب النظري حيث يسمح للباحث بإثبات أو نفي 

ى يتمكن من استخالص النتائج لتحديد و التعرف على أهم االجراءات فرضيات و التساؤالت المطروحة حت
في مختلف مجاالت الدراسة الميدانية )المكاني، الزماني، المنهجية، ضمن هذا الجانب الميداني المتمثلة 

البشري(، و المنهج المستخدم فيها، إضافة إلى أدوات جمع البيانات و أسس اختيارها )المالحظة، 
 ، و عينة الدراسة و طريقة ضبطها، من أجل النتائج المتوصل إليها.االستمارة (
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 المدخل النظري للدراسة:أوال :

أن البحث العلمي في أي مجال يقودنا بالضرورة إلى تحديد النظرية التي تسير على جمع المعلومات، و 
حيث تعرف النظرة بصفة عامة على أنها" محطة الدراسات و  إثبات صحة النتائج التي تم التواصل إليها،

االبحاث و المشاهدات وصلت إلى مرحلة من التطور، وضعت فيها إطار نظريا و عمليا. مال تحول 
تفسيره كما أن النظريات قامت على كم كبيرة من االفتراضات التي قويت تدريجيا من خالل إجراء 

 .(162، صفحة 2016)مزاهرة، نظريات االتصال،  تطبيقات ميدانية

كما تعرف أيضا على أنها: مجموعة القوانين العلمية،و المبادئ و القضايا العامة المرتبطة ارتباطا منهجيا 
)عذراء،  و منطقيا، و التي تتناول بالتفسير و التحليل الظواهر، و حقائق مترابطة و متصلة بموضوع ما.

 (57، صفحة 2009

يمكن القول أن النظرية مجموعة ضوابط و مبادئ، و أسس تصف و تحليل الظواهر كما هي وفقا نسق 
علمي يسمح بتعميم النتائج. و اعتمدنا على دراسة موضوع "دور االتصال التنظيمي في تفعيل عملية 

 بمديرية الخدمات الجامعية بأم البواقي على النظرية البنائية الوظيفية. اتخاذ القرارات االدارية"

 مفهوم النظرية البنائية الوظيفية: (1

ة و تقوم هذه النظرية من منطلق غنه في مجتمع هنالك عوامل أو قوى اجتماعية تتفاعل بطرق محدد
وظائف متعددة و متنوعة تسهم في اعادة تشكيل هذا  ألداءعالمي قوى، يستخدم متميزة لخلق نظام إ 

 .المجتمع

مجموعة من العناصر المترابطة و المتوازنة في توزيع االنشطة األنشطة  أنها:و كذلك تعرف على  -
بينها، و قد تم تحديد عدد من الوظائف لكل نشاط من االنشطة المتكررة في المجتمع، و  يرتبط استمرار 

، 2011)مثاقبة،  ظائف منها النشاط و وسائل االتصال الجماهيري في المجتمعبتحقيقه لعدد من الو 
 .(79صفحة 

فالبنائية تشير إلى تحديد عناصر التنظيم و العالقات التي تقوم بين هذه العناصر و الوظيفية تحدد  -
ككل، و التنظيم في رأي النظر إلى المجتمع، هي األدوار التي تقوم بها كل عنصر في عالقته بالتنظيم 

 االعتمار نظاما ألفراد مترابطة، و أنه تنظيم االنشطة المرتبطة و المتكررة و التي يكمل كل منها االخر
 .(160، صفحة 2011)القريشي، 
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 نشأة النظرية البنائية الوظيفية: (2
ظهرت النظرية البنائية الوظيفية في أعقاب ظهور البنائية االجتماعية على أيدي كل من كالودس  -

يزير، و الوظيفية على يد العالم البريطاني هربرت شبلسر جاءت كرد فعل للتراجع و الضعف، كل من 
لظاهرة االجتماعية البنيوية الوظيفية لكون كل من احادية االتجاه، و ذلك أن البنيويو تفسير للمجتمع و ا

وفقا لإلجراءات، في حين الوظيفيةتفسير الظاهرة االجتماعية تفسير الظاهرة االجتماعية تفسير يأخذ بعين 
 االعتبار نتائج وجودها و فعاليتها بعيد عن بنائها و االجراء الذي يكون منها.

ظهرت في لقد ظهرت النظرية البنائية الوظيفية في منتصف القرن التاسع عشر عندما  -
كتابات"مونتسكيو" و حينما ظهرت فكرة النسق االجتماعي على أساس أن مظاهر الحياة االجتماعية، 

و بلغت الفكرة الوظيفية دروتها في تفكر  حيث ظهرت البنائية الوظيفية بصورة واضحة بشكل علمي.
موضيتها و قدرتها على "إيميل دوركايم "و خاصة في مواجهة موضوع الحقائق االجتماعية، التي يمتاز بغ

االنتقال من جيل إلى جيل اخر، و قدرتها على فرض نفسها على المجتمع، و غيرها مؤلف بناء له درجة 
 .(85، صفحة 2008)مريزيق،  معينة من الثبات و االستمرار

 االنتقادات الموجهة لهذه النظرية: (3
بفروض عامة غير  بالتفسير في جوهر اهتمام النظرية الوظيفية على ما أسماء الباحثون تشجيع البنائية  -

 قابلة لالختيار.
تعاني المناهج المستخدمة في االتجاه الوظيفي من ضعف ظاهرة ألنها تعتمد على أغلب االحيان، و  -

 قدرته على المالحظة للوظائف التي تؤديها البناءات الفرعية.
لوظيفين على وحدات الدراسة" فالمينوفسكي" اختار الجماعة الت أطلق عليها نظاما عدم االتفاق بين ا -

 أما روبرت لين اهتم بدراسة الحاجات االنسانية.

مما سبق فإن النظرية البنائية الوظيفية هي االنسب لدراسة موضوع "دور االتصال التنظيمي في عملية 
 بأم البواقي. امعيةاتخاذ القرارات االدارية" بمديرية الخدمات الج

 باالرتكاز على مسلمات النظري في دراستنا فإنه:

أن االتصال التنظيمي هو نسق إتصالي يربط بين عدة أنواع اتصالية يتم من خاللها انسياب  -
 المعلومات داخل مديرية الخدمات الجامعية.
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عملية اتخاذ القرارات االدارية أخلق  إن طبيعة وسائل االتصال التنظيمي يتم االعتماد عليها في تفعيل -
 التوازن، و تحقيق االهداف داخل النسق العام.

إن االتصال التنظيمي وسيلة لحل التوترات و العراقيل التي قد تعيق عملية اتخاذ القرارات االدارية  -
 بالمؤسسة.

، 2011)القريشي،  إن وسائل االتصال التنظيمي و اتخاذ القرارات وحدات متكررة داخل النسق العام -
  .(162صفحة 

 .مجاالت الدراسة ثانيا:

يعد تحديد مجاالت الدراسة من الخطوات المنهجية ألي دراسة و في هذه الدراسة التي تحت عنوان  -
تم تحديد مجالها المكاني و الزماني و  «دور االتصال التنظيمي في تفعيل عملية اتخاذ القرارات االدارية»

 البشري على النحو التالي:

  المجال المكاني للدراسة: .1

 و يقصد به المكان الذي يعبر عن الواقع المدروس هو المجال الجغرافي للبيئة التي أجريت فيها الدراسة.

ار هذه المؤسسة نظرا أجريت هذه الدراسة على مديرية الخدمات الجامعية بوالية أم البواقي و تم اختي -
 لقربها من مقر سكني مما يسهل سيرورة البحث.

 المجال الزمني للدراسة: .2

بداية شهر نوفمبر إلى غاية شهر جوان حيث  2022/2021أجريت هذه الدراسة خالل الموسم الجامعي 
مبر و ذلك تمت الموافقة على موضوع الدراسة فانطلق المجال الزمني لهذه الدراسة في أواخر شهر نو 

من قبل االدارة قسم العلوم االجتماعية، « دور االتصال التنظيمي في تفعيل عملية اتخاذ القرارات االدارية»
فكانت البداية بعملية جمع المعلومات و المعطيات الخاصة بموضوع الدراسة حيث استوفى في الشروط 

 المنهجية المتمثلة في:

 ية الموضوع لإلنجاز.قابل -
 وفرة المراجع و المصادر. -
 إمكانية انجازها في الوقت المناسب )مراعاة الفترة الزمنية المطلوبة( -
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 و قد انقسمت هذه الفترة الزمنية بعدة من المراحل و هي كاألتي: -

لممتدة ترة اف*مرحلة جمع المادة العلمية، ثم ضبط االطار المنهجي و صياغة اإلطار النظر، ذلك في ال
 .2022إلى غاية شهر مارس  2022من شهر ديسمبر

ستمارة استبيان مع االستاذ المشرف، ثم ب الميداني و هذا من خالل تصميم ا*مرحلة الشروع في الجان
االساتذة المحكمين بعد التعديل ، وزعت على عينة الدراسة في الفترة الممتدة عرضها للتحكيم من طرف 

و استرجعت بعد ذلك مباشرة، ثم مرحلة تحليل البيانات،و  2022ر أفريل إلى شه 2022من شهر مارس 
 انجاز جداول وصول إلى مرحلة صياغة النتائج العامة.

 المجال البشري للدراسة: .3
دات و المجتمع االكبر أو مجموع المفر نقصد بالمجال البشري مجتمع البحث الذي تشمله الدراسة و ه -

التي يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائج الدراسة، و يمثل هذا المجتمع المستهدف الذي يهدف الباحث 
 .(112، صفحة 2000)عبد الحميد،  دراسته و يتم تعميم النتائج فيما بعد

ي مؤسسة مديرية الخدمات الجامعية بأم مجتمع البحث في هذه الدراسة يشمل عدد االفراد العاملين ف -
 عامل. 80البواقي حيث يبلغ عددهم بـ 

 ا: منهج الدراسة:لثثا
يعد المنهج العلمي الطريق الذي يتبعه الباحث للوصول إلى تعليمات أو النتائج العلمية الدقيقة و كذلك 

 مجموعة القواعد العامة التي توجه الباحث للوصول إلى حقائق علمية و من هذا المنطلق فإن :
يق بحثه، و المنهج هو عبارة عن مجموعة من العمليات و الخطوات التي يتبعها الباحث بغية تحق -

بالتالي فالمنهج ضروري للبحث، إذا هو الذي يساعد في ضبط أبعاد و مساعي و أسئلة و فروع البحث و 
، صفحة 2004)رزواتي،  يعد المنهج العلمي الطريقة للوصول إلى تعليمات أو النتائج بالطريقة العلمية

104). 
المنهج المناسب لمشكلة الدراسة و فرضياتها هو المنهج الوصفي باعتباره أكثر الناهج استخداما في  -

العلوم االجتماعية، الذي يعتمد على وصف الوضع الراهن و تفسيره، كما يهدف إلى دراسة العالقة بين 
 مختلف الظواهر.
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مجموعة االجراءات البحثية التي تكامل لوصف ظاهرة اعتمادا  كما يمكن تعريف المنهج الوصفي: بإنه -
، الستخالص داللتها على جمع الحقائق و البيانات و تصنيفها و معالجتها و تحليلها تحليل كافيا و دقيقا

 للوصول إلى نتائج.
 فالمنهج الوصفي: هو طريقة الحصول على معلومات وافية و دقيقة تصور الواقع االجتماعي و تسهم -

، صفحة 2011)العساف،  في تحليل ظواهر، الذي يؤثر في كافة االنشطة الثقافية و السياسية و العلمية
134). 

و يعرفه محمد عبيدات و أخرون: بإنه أسلوب من أساليب التحليل المتمركز على معلومات كافية و  -
الل فترة زمنية معلومة، و ذلك من أجل الحصول على نتائج دقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد من خ

، 1999)عبيدات،  علمية ثم تفسيرها بطريقة موضوعية، و بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة
 .(45صفحة 

الدراسة المتمثلة فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي بهدف الوصول إلى وصف كامل و دقيق بموضوع  -
في دور االتصال التنظيمي في تفعيل عملية اتخاذ القرارات االدارية بمدرية الخدمات الجامعة بأم البواقي 

 من خالل جمع البيانات الضرورية المتعلقة بالموضوع، و هذا انطالقا وصف مكانة االتصال التنظيمي.

 .ا: أدوات جمع البياناترابع

الرئيسي تسهيل الوصول إلى نتائج دقيقة بأقل جهد و وقت يشير إلى  بحث أدوات و تقنيات هدفها لكل -
 مفهوم األداة إلى الوسيلة المستخدمة في جمع البيانات و المعلومات و تصنيفها و جدولتها.

 لي:و لقد اعتمدت هذه الدراسة على أدوات جمع البيانات، و ذلك حسب مقتضيات الدراسة و هي كالتا

تعتبر المالحظة من الوسائل االساسية التي يتم من خاللها جمع البيانات التي يتطلب البحث  المالحظة: •
الدقة قياسيا بالوسائل االخرى و من هذا  العلمي من خالل المشاهدة أو المالحظة تعتبر موضوعية نسبية

يتضح أن المالحظة تمثل حالة من المشاهدة و الرصد للظواهر أو المشاكل بهدف اكتشاف اسبابها و 
تفسير عالقاتها و معرفة قوانينها و محاولة علمية للتعرف على االسباب و الدوافع الكامنة لهذه المشكلة 

، صفحة 2013)خيري،  ة لمختلف المشاكل أو الظواهر االساسيةأو الظاهرة للوصول إلى نتائج حقيقي
2013). 
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في أي دراسة علمية، تساعد على التعرف على طرق العمل و ظروفه....و  البدءتعتبر المالحظة نقطة  -
الواقعية، تعتمد على مدى خبرة و تنفيذ جمع البيانات ميدانيا التي تتصل بسلوك االفراد في بعض المواقف 

 .(44، صفحة 1995)بوحوش،  مهارة الباحث

و تعرف أيضا بإنها: طريقة جمع البيانات و المعلومات بالمشاهدة المباشرة فيقوم الباحث بالمالحظة هي 
 .(93، صفحة 1999)احسان،  فعل فحص الظاهرة بكل اهتمام و عناية

ساعدتنا المالحظة في التعرف على المؤسسة مديرية الخدمات الجامعية بأم البواقي من خال و قد 
 المالحظة المباشرة للعمال و قد سجلنا بعض المالحظات و هي كاألتي:

 اطالع شامل على محتويات المؤسسة و معرفة هيكلها. -
 كن العمل.مشاهدة العمال في أما -
 مشاهدة بيئة العمل. -
طريقة التحاور بين العمال و الرؤوساء و كيفية التواصل فيها بينهم مع بعضهم البعض و اتخاذ قرارات  -

 ادارية تخص عملهم بالمؤسسة.
 استمارة االستبيان: •

هو عبارة عن أداة تتكون من مجموعة من أسئلة حول الدراسة و موضوعها تهدف للكشف عن الظواهر و 
تحديدها حيث توجه هذه االسئلة إلى المبحوثين من أجل الحصول علة معلومات و بيانات حول مشكلة 

 أو موضوع ما.

يعرف االستمارة من قبل "فضيل دليو"و "علي غربي" على انها مجموعة من أسئلة مكتوبة التي تعد  -
، صفحة 1999)دليو،  بصفة مقصودة للحصول على معلومات و آراء حول موقف أو ظاهرة معينة

192). 
كلمة استبيان مشتقة من الفعل استبان االمر ، بمعنى أوضح و استبيان بذلك هو التوضيح و التعريف  -

 لهذا االمر.
تعرف أيضا باالستقصاء و االستفتاء هذه الكلمات تشير كلها إلى وسيلة واحدة لجمع البيانات و  -

 االعتماد على مجموعة من االسئلة تتناول الميادين الالزمة للكشف عن جوانب التي حددها الباحث
 .(272، صفحة 2014)العدل، 
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و لقد اعتمدنا على استمارة االستبيان كأداة أساسية في هذه الدراسة نظرا لما تتميز به عن االدوات  -
ن سهولة جمع البيانات و المعلومات الميدانية عن ظاهرة موضوع الدراسة تم تصميم االخرى توفر م

استمارة استبيان بهدف التعرف عن " دور االتصال التنظيمي في تفعيل عملية اتخاذ القرارات االدارية 
، ديرية بمديرية الخدمات الجامعية بأم البواقي، االتصال بعدد كبير من الموظفين الذي يتواجدون في الم

كذلك أنواع االتصال التنظيمي و الوسائل المعتمد عليها، أيضا التعرف عن العراقيل التي توجه الموظفين 
أثناء أدائهم للمهام، قمنا بإعداد استمارة االستبيان و حاولنا أن تكون أسئلة االستمارة في شكل أولي و 

ف و مناقشته على المحكمين و تعديل ترتيب كل سؤال ي محوره لنصل إلى عرض االستبيان على المشر 
 بعض االسئلة .

و لقد تم توزيع االستمارة باالعتماد على أسلوب التوزيع المباشر، و استرجاعها كذلك، و قد بلغ عدد  -
استمارة و قد احتوى االستبيان  20استمارة، و تم استرجاع  60استمارة تم توزيع  80االستمارات الموزعة 

 ها على أربعة محاور:سؤال ثم توزيع 30على 
 .05إلى السؤال 1المحور االول: البيانات الشخصية من السؤال  -
المحور الثان: بيانات تدور حول طبيعة االتصال التنظيمي االكثر استخداما في تفعيل عملية اتخاذ  -

 .13إلى السؤال رقم  06القرارات االدارية من السؤال رقم 
ل االتصال الكتابية و الشفاوية و دورها في تفعيل عملية اتخاذ المحور الثالث: بيانات تدور حول وسائ -

 .21إلى السؤال رقم  14القرارات االدارية من السؤال  رقم 
المحور الرابع: بيانات تدورحول معوقات االتصال التنظيمي و تأثيرها على عملية اتخاذ القرارات  -

 .30إلى السؤال رقم 22االدارية من السؤال رقم 

 عينة الدراسة. رابعا:

تعتبر العينة أهم شيء في البحث الميداني و هي مجموعة من المفردات سواء أكانت أشخاصا أو وثائق 
ه، على أن تمثل العينة المجتمع االصلي أحسن ثحبارها بهدف جمع البيانات الخاصة بيقوم الباحث باختي

قال أن العينة انعكاس كامل لصفات و تمثيل، و أن يكون لكل فرد فيها فرص متساوية في االختيار، و ي
خصائص مجتمع البحث كما يجب على الباحث أن يعطي الفرص المتكافئة ألفراد المجتمع البحث ممثال 

 .(216، صفحة 2006)عبد الهادي،  ذلك في عدم التغير في االختيار
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مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البيانات الميدانية و هي تعتبر جزءا من الكل  كما تعرف العينة على أنها:
 بمعني أنه تؤخذ بمجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع  لتجرى عليها الدراسة

 .(267، صفحة 2004)رزواتي، 

مؤسسة مديرية حت بصدد دراسته و المتمثل في عمال الو نظرا لصغر حجم مجتمع البحث الذي ن
عامال فقد قمنا باالعتماد أسلوب "المسح الشامل" و  80م البواقي  و الذي يتكون من أالخدمات الجامعية ب

ذلك نظرا لقدرتنا على التحكم في مفردات المجتمع البحث باالعتبار المجتمع صغير و يمكن دراسته و 
 و هذا من أجل الحصول على نتائج أكثر دقة و مصداقية عن مجتمع الدراسة. استجواب كل إفراده ، 

نا على أسلوب المسح الشامل من أجل جمع البيانات فالمسح الشامل هو الذي يتم من خالل دفقد اعتم -
من خالل إحدى وسائل جمع المعلمات كاالستعانة أو المالحظة أو  دراسة كافة مفردات مجتمع الدراسة،

 .(141، صفحة 2010)مزاهرة، المقابلة أو غيرها من وسائل جمع البيانات 
كما يعرف المسح الشامل: بأنه طريقة جمع البيانات و المعلومات عن جميع عناصر و مفردات  -

 .(138، صفحة 2000)عليان و عثيم،  ة بأساليب مختلفةمجتمع الدراس

 20استمارة من بينهم  60عامال بالمؤسسة تم استرجاع  80و بعد توزيعنا لإلستمارة التطبيقية على 
  :استمارة ملغاة بسبب غياب الموظفين من بينهم

 03غياب غير مبرر  05في عطلة مرضية و  03في عطلة استثنائية  4في عطلة أمومة و  5 -
 استمارات تم استبعادهم.

 عامل. 60و عليه يصبح حجم العينة المبحوثة هو  -
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 الخالصة:

من خالل تناولنا لهذا الفصل نستنتج بأنه ال يمكن دراسة أي موضوع من دون التطرق إلى مختلف 
مجاالت حتى يتسنى لنا معرفة طبيعته و خصائصه و ذلك من الطرق و الوسائل التي من خاللها نقوم 

الزماني و بجمع البيانات و المعلومات الخاصة بموضوع البحث و ذلك االعتماد على المجال المكاني و 
البشري للدراسة، و منهج الدراسة و عينة الدراسة ، باإلضافة إلى أدوات جمع البيانات من مالحظة و 

 استمارة التي تتالءم مع موضوع الدراسة.
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 الفصل السادس: عرض و تحليل البيانات و تفسير النتائج

 تمهيد.

 أوال: عرض البيانات و تحليلها.

 ثانيا: نتائج الدراسة على ضوء فرضيات الدراسة.

 نتائج الدراسة على ضوء الفرضية االولى. .1
 على ضوء الفرضية الثانية.نتائج الدراسة  .2
 نتائج الدراسة على ضوء الفرضية الثالثة. .3

 ثالثا: نتيجة عامة.

 رابعا: نتائج الدراسة.
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 تمهيد :

في هذا الفصل سنتطرق إلى عرض و تحليل بيانات الدراسة الميدانية المتعلقة بدور االتصال 
و توضيح و كشف مدى و صدق فرضيات  التنظيمي في تفعيل عملية اتخاذ القرارات االدارية،

دراستنا من خالل عرض نتائج الدراسة الميدانية، بناء على فرضيات الدراسة الفرعية و العامة، و 
 كذلك نتائج الدراسة السابقة.

و لهذا خصصنا في هذا الفصل لتفريغ الجدول من خالل اجابة المبحوثين و تحليلها للوصول 
تقديم  ضوئهاالي الخروج إلى نتائج عملية دقيقة يمكن على إلى اجابات موضوعية، و بالت
 اقتراحات بناءة لإلستفادة منها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  عرض و تحليل البيانات و تفسير النتائج                                    الفصل السادس
 

 105 

 أوال: عرض البيانات و تحليلها.

عرض و تحليل البيانات على أنه عملية بحثية متخصصة تخضع لها بيانات المجمعة  يعرف
بواسطة البحوث الميدانية حيث يقول الباحث فيها بوصف هذه البيانات و التعليق عليها كيفيا 

 .(204فحة ، ص2012)بن نوار،  بهدف إعطاء القارئ صورة واضحة عن الظاهرة المدروسة

 و عليه تتمثل بيانات دراستنا فيما يلي: •

 المحور األول: البيانات الشخصية

 يبين توزيع المبحوثين حسب متغير الجنس :02جدول رقم 

 النسبة المئوية٪ التكرار الجنس
 ٪51.7 31 ذكر
 ٪48.3 29 أنثى

 ٪100 60 المجموع
اث الذين ننالحظ أن المبحوثين يتوزعون بين الذكور و اال (02من خالل معطيات الجدول رقم )

٪ أي 51.7موظف، حيث تتمثل أغلبية العمال من الجنس الذكري بنسبة  60يقدر مجموعهم بـ 
 موظفة. 29٪ ما يعادل 48.3تمثل بـ  اثموظف أما بنسبة االن 31ما يعادل 

٪، مما 48.3نظيرها من االناث بحوالي من خالل هذه النسب نستنتج أن نسبة الذكور تفوق  -
يدل على سيطرة العنصر الرجالي في المديرية و يمكن القول أن تمثيل الجنسين في هذه المؤسسة 

 متنوع بما يجعل هذه االخيرة تستفيد من كفاءة و قرارات كال الجنسين في العمليات االدارية.
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 ر السن.يبين توزيع المبحوثين حسب متغي (:03جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار السن
 ٪00 00 25أقل من 

 ٪35 21 35إلى  25من 
 ٪40 24 45إلى  36من 
 ٪18.33 11 55إلى  46من 

 ٪6.67 04 56أكبر من 
 100 60 المجموع

إلى  36( نالحظ أن معظم الموظفين تتراوح أعمارهم ما بين 03من خالل معطيات الجدول رقم)
موظف،  21سنة بـ  35إلى  25موظف، ثم تليها فئة الموظفين الذين سنهم من  24سنة بـ  45

موظفين و في االخير أضعف نسبة تكون منعدمة أقل من  04سنة بـ  56ثم تليها أكبر فئة من 
 سنة . 25

من خالل هذه النسب نستنتج أن الفئة المسيطرة على مجال العمل في المديرية هي الفئة  -
الفئة الشبابية أكثر من فئة كبار السن كون أن هذه الفئة تتميز بالنشاط و العمرية يعتمد على 

الحيوية و القدرة على العطاء و الوعي بالعمل مما ينعكس على أدائهم و بالتالي على األهداف 
 المؤسسة.

 يبين توزيع المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي.( 04جدول رقم )

 النسبة المئوية٪ التكرار المستوى التعليمي
 ٪11.67 07 متوسط
 ٪36.67 22 ثانوي 

 ٪45 27 جامعي
 ٪6.66 04 دراسات عليا

 100 60 المجموع
( نالحظ أن أغلبية المبحوثين مستواهم التعليمي جامعي 04من خالل معطيات الجدول رقم )

ما يعادل  ٪36.67موظف ثم تليه المستوى الثانوي نسبة  27٪ ما يعادل 45تستهم قدرت بـ 
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موظفين في االخير أن  07٪ ما يعادل 11.67موظف ثم تليه المستوى المتوسط نسبة  22
 موظفين. 4٪ ما يعادل 6.66النسبة الضعيفة في دراسات العليا نسبة 

من  خالل هذه النسب نستنتج أن المديرية توظف موظفين ذوي كفاءات علمية قصد ضمان  -
فهي  األهدافا للجمهور و القدرة على االستمرار في تحقيق و جودة للعمل و الخدمة التي تقدمه

بحاجة إلى أصحاب المؤهالت و الشهادات العلمية، بينما تمثل نسبة الموظفين الذين مستواهم 
التعليمي ثانوي هم الموظفين القدامى التي تستفيد المؤسسة من خبرتهم التي اكتسبوها خالل فترة 

ام، كذلك هو الحال للموظفين و المستوى المتوسط، و عموما علمية طويلة و تعودهم على المه
بشكل المستوى الجامعي االغلبية مما يعتبر استمرارا ايجابيا، و تنظيم العمل داخل المديرية، في 
حالة الموظفين ذو الدراسات العليا بنسبة ضعيفة نستنتج أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة للتأهيل 

لجامعية لديهم كفاءات و خبرات علمية تساهم في انجاح المؤسسة و الشهادة ا فأصحابالعلمي، 
 فعاليتها.

 يبين توزيع المبحوثين حسب متغير الخبرة المهنية.( 05جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الخبرة المهنية
 ٪20 12 سنوات 5أقل من 

 ٪36.67 22 سنوات 10إلى  5من 
 ٪43.33 26 سنوات 10االكثر من 

 100 60 المجموع
( نالحظ أن أكبر نسبة هي النسبة التي لها الخبرة المهنية 05من خالل معطيات  الجدول رقم ) 

٪، ثم تليها نسبة العمال الذين لديهم خبرة 43.33سنوات و التي تقدر بـ  10ما بين االكثر من 
الذين لديهم خبرة ٪ و أخيرا نسبة العمال 36.67سنوات نسبة  10إلى  5مهنية تتراوح ما بين 

 ٪ و هي أضعف نسبة.20سنوات التي تقدر بـ  5مهنية أقل من 

 المهنيينمما سبق ذكره نستخلص أن المديرية ال تستغنى عن الموظفين الذي سنوات خبرتهم  -
طويلة أكثر خبرة و تجربة عن خبرة من الموظفين و كيفية التعامل معها في تحقيق النتائج 

 االيجابية.
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من خالل تقديم النصائح و التوجهات لتفادي االخطاء التي يعود بالسلب على سير العمل،  -
 بمن يعوقهم خبرة.يجب عليهم بالمثابرة في العمل و االحتكاك 

 يبين توزيع المبحوثين حسب متغير المنصب. (06جدول رقم )

 ٪النسب المئوية التكرار المنصب 
 ٪68.33 41 موظف اداري 

 ٪11.67 07 تقني
 ٪20 12 مهني

 100 60 المجموع
( نالحظ أن أعلى نسبة كانت للموظفين االداريين بنسبة 06من خالل معطيات الجدول رقم )

موظف، ثم تليها  12٪ ما يعادل 20موظف، بينما كانت نسبة المهينين  41ما يعادل  68.33
 موظفين. 7٪ أي يعادل 11.67أخر نسبة للتقنين 

و نستنتج أن ارتفاع عدد الموظفين االداريين يعود إلى أكبر حجم للمؤسسة كذلك كثرة  -
نين، و هذا راجع لمساهمتهم في التنظيم و مهامها و نشاطاتها، بينما كانت المرتبة الثانية للمهي

التسيير و التنسيق بين مستويات المؤسسة، في حين المرتبة الثالثة و االخيرة للتقنين وفق 
طلبات السلم االداري و تحقيق الفاعلية االدارية و المهام المتوكلة بين الموظفين االداريين، للمت

فبالرغم من أنها أضعف نسبة إال أنها لها اسهام كبير في سياسة المؤسسة و التخطيط لمستقبلها 
 و تحقيق أهدافها الموجودة.

فعيل عملية اتخاذ القرارات : طبيعة االتصال التنظيمي االكثر استخداما في ت 02المحور 
 االدارية.
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 يبين أنواع االتصال التنظيمي السائد في مؤسستكم. (07جدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار االختبارات
 ٪33.33 20 اتصال نازل

 ٪30 18 اتصال صاعد
 ٪23.33 14 اتصال افقي

 ٪13.34 08 اتصال مختلط
 ٪100 60 المجموع

( نالحظ أن نسبة المبحوثين الذين أجابوا بأن االتصال النازل 07خالل معطيات الجدول ) من
 نموظف، ثم تليها نسبة المبحوثي 20٪ ما يعادل 33.33هو السائد في المديرية قدرت نسبتهم بـ 

ثم  موظف، 18٪ ما يعادل 30االتصال الصاعد هو النوع السائد حث قدرت بـ  نالذين يرون بإ
٪ 23.33تليها نسبة المبحوثين الذين يرون بإن االتصال االفقي هو النوع السائد حيث قدرت بـ 

موظف، أما أضعف نسبة كانت نسبة المبحوثين الذين أجابوا بإن االتصال  14ما يعادل 
 موظفين. 8٪ ما يعادل 13.34المختلط هو السائد حيث قدرت بـ 

راجع لطبيعة العمل و هذا يستوجب ر نوع سائد و ذلك نستنتج أن االتصال النازل هو االكث -
االتصال بين الموظفين فيما بينهم تصدر رسائل م معلومات حيث يتم االستفادة منها، و ال 
يعني اهمال االتصال الصاعد بل يدل على االعتماد عليه في شكاوي، االقتراحات، و طلب 

في عملية االتصال التي تحدث بين  العطل و حتى االستفسارات. أما االتصال االفقي دور
االدارات االفقية، هو المستوى التنظيمي االكثر فعالية من حيث سيرورة المعلومات االدارية، أما 

 .شوائي )المختلط( فنسبة ضئيلة جدابالنسبة االتصال الع

 .يبين نمط االتصال التنظيمي االكثر استخداما ف المؤسسة (08جدول رقم )

 النسبة المئوي  التكرار االختبارات
 ٪40 24 االتصال الرسمي

 ٪6.67 04 االتصال غير الرسمي
 ٪53.33 32 االثنان معا

 100 60 المجموع
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( نالحظ أن نسبة المبحوثين الذين أجابوا بإن االتصالين معا 08من خالل معطيات الجدول رقم)
ثم تليها نسبة المبحوثين الذين  موظف، 32٪ ما يعادل 53.33هو االكثر استخداما و قدرت بـ 

موظف، في  24٪ ما يعادل بـ 40االتصال الرسمي االكثر استخداما الذي قدرت بـ  بأنأجابوا 
االخير تكون النسبة ضئيلة و التي تدل على أن المبحوثين الذين يؤكدون أن االتصال غير 

 موظفين. 4٪ ما يعادل 6.67الرسمي يقدر بـ 

تماد النوعين معا يتحدد ين معا هم االكثر استخداما أنه يتم اعما نستنتجه أن االتصال -
العالقات االنسانية بين الموظفين، ان االتصال الرسمي هو االكثر استخداما هو راجع و  بالروابط

إلى طبيعة المؤسسة ال بد من االعتماد الصفة الرسمية لضمان المصداقية عن االتصال من أجل 
حترام السبيل االداري. أما االتصال غير رسمي فهو يمثل نسبة و كذلك ا تبادل المعلومات

 ضئيلة، و ذلك راجع إلى االختالف في المستويات االدارية.

 .يبين اذا كانت االجابة باالتصال الرسمي و الشكل الذي يتم به (09جدول رقم )

 النسب ة المئوية التكرار االختيارات
 ٪36.67 22 تعليمات

 ٪23.33 14 أوامر
 ٪40 24 توجيهات
 100 60 المجموع

( نالحظ أن نسبة المبحوثين الذين أجابوا بالتوجيهات تقدر بـ 09من خالل معطيات الجدول رقم )
موظف، ثم اجابة المبحوثين الذين يرون بإن التعليمات هي الشكل الذي يتم  24٪ ما يعادل 40

موظف و النسبة الضئيلة هي اجابة  22ما يعادل  ٪36.67به االتصال فنسبتهم تقدر بـ 
 موظف. 14٪ ما يعادل 23.33المبحوثين باالوامر التي تقدر بـ 

يمكن القول بإن االتصال الرسمي يمثل التوجيهات فهي تخص المهام اليومية، في المرتبة  -
احترام الثانية تخص التعليمات الخاصة بالعمل و الحرص على تطبيقه بالشكل المنصوص عليه 

القواعد الموضوعة أما ما يخص نسبة االوامر فكانت هي االخيرة فهذا راجع إلى قلتها و عدم 
 تكرارها يومي.
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 .يبين وقت استخدام االتصال الرسمي في اتخاذ و تنفيذ القرارات االدارية (10جدول رقم)

 النسب ة المئوية التكرار االختيارات
 ٪60 36 دائما
 ٪35 21 أحيانا

 ٪05 03 أبدا
 100 60 المجموع

( نالحظ أن نسبة المبحوثين الذين أجابوا بإنهمم يتم استخدام 10من خالل معطيات الجدول رقم)
 21٪ ما يعادل 35موظف ، و تليها نسبة  36٪ ما يعادل 60االتصال الرسمي دائما يقدر بـ 

كون نسبة ضئيلة جدا موظف، الذين يرون أن االتصال الرسمي يستخدمونه أحيانا، في االخير ت
 موظفين. 3٪ ما يعادل 5للذين أجابوا بإنه أبدا ما يستخدمون االتصال الرسمي يقدر بـ 

في أداء نستنتج أن أغلبية الموظفين يستخدمون االتصال الرسمي دائما فقط قد يكون راجع  -
ي حين مهامهم، كاالتصال مع زمالء في نفس المستوى يكون عالقات انسانية بين الموظفين، ف

تفاريها نسبة االقتراح )أحيانا(و االقتراح أبدا و هذا يمكن أن يكون راجعا إلى عدم حاجة 
الموظفين إلى االتصال الرسمي تخوفهم من االتصال بهم حصر أعلى منهم رتبة، أو عدم التفاعل 

 من قبل المرؤوسين أو الموظفين في نفس المستوى. 

 .يبين فترة االتصال (11جدول رقم )

 النسب ة المئوية التكرار االختيارات
 ٪65 39 خالل فترة العمل 

 ٪13.33 08 قبل بدء العمل
 ٪21.67 13 بعد انتهاء العمل

 100 60 المجموع
 39٪ما يعادل 65( نالحظ أن نسبة خالل فترة العمل 11من خالل معطيات الجدول رقم )

موظف، في االخير  13٪ ما يعادل 21.67موظف، يتم االتصال بهم بعد انتهاء العمل بنسبة 
٪ ما 13.33يكون النسبة ضعيفة نسبة الموظفين الذين يتم االتصال بهم فبل بدء العمل بنسبة 

 موظفين. 8يعادل 
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٪ خالل فترة العمل و هذا قد يرجع إلى 13.33هم الموظفين يتم االتصال ب نستنتج أن معظم
بهم بعد انتهاء العمل هذا قد القيام بالمهام، يتم االتصال الحاجة إليهم أثناء وقت العمل، يستوجب 

يكون راجع إلى ظروفهم االجتماعية و خاصة اإلناث ال يسمح ال يسمح للمرآة أن يتصل بها 
 رئيسها أو زميلها بعد انتهاء فترة العمل.

 .يبين رتبة المتصل (12جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االختبارات
 ٪1.67 01 أقل منك رتبة

 ٪5 03 في نفس الرتبة
 ٪23.33 14 أعلى منك رتبة

 ٪70 42 الجميع
 100 60 المجموع

( نالحظ نسبة االقتراح )الجميع( هي أعلى نسبة إذا تقدر بـ 12من خالل معطيات الجدول رقم )
ما يعادل  ٪23.33موظف، ثم تليها نسبة االقتراح أعلى منك رتبة تقدر بـ  42٪ما يعادل بـ 70
موظفين، في االخير  3٪ ما يعادل 5موظف، ثم تليها نسبة االقتراح )في نفس الرتبة( تقدر بـ 14

 ٪ ما يعادل موظف واحد.1.67نسبة االقتراح)أقل منك رتبة( التي تقدر بـ 

نستنتج أن أعلى نسبة كانت لإلختيار )الجميع( حيث أن طبيعة العمل تفرض على الموظفين  -
هم البعض و تبادل المعلومات، ثم تليها نسبة أعلى منك رتبة باعتبار أن االتصال ببعض

االتصال بالمديرية يستوجب احترام السلم االداري مع من هو نفس الرتبة، اما أقل منك رتبة إذا 
يستوجب االتصال و المتابعة المستمرة، و اعطاء المعلومات و الوقوع في المشاكل، تؤثر على 

 .عليه هذا فهو بمثابة مستقبل فقط ما األقل منك رتبة ال يستوجبسيرورة العمل، بين
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 .يبين وصول المعلومات في الوقت المناسب (13جدول رقم )

 النسب ة المئوية التكرار االختيارات
 ٪41.67 25 دائما
 ٪51.66 31 أحيانا

 ٪6.67 04 أبدا
 100 60 المجموع

نالحظ أن أعلى نسبة كانت للذين أجابوا )دائما( تقدر بـ  (13من خالل معطيات الجدول رقم )
ما  51.66موظف، ثم تليها نسبة المبحوثين الذين أجابوا بـ)أحيانا( تقدربـ  25ما يعادل  41.67

موظف و النسبة المتبقية تمثل المبحوثين الذين أجابوا بـ )أبدا( بنسبة ضئيلة جدا  31يعادل بـ 
 موظفين. 4٪ ما يعادل 6.67يقدر بـ 

نستنتج أن أكبر نسبة )دائما( راجعة إلى سياسة المؤسسة إلى أن ترى ضرورة وصول  -
ة لإلقتراح )أحيانا( و بالمعلومات لكل عضو لضمان انجاز المهام في الوقت المحدد، أما بالنس

ل هذا قدرا إلى عدم وصول المعلومة بسبب احترام السلم االداري، أما بنسبة االقتراح )أبدا( يعرق
 .سرعة وصول المعلومة في وقتها المناسب، و جود مشاكل سخيفة أو ادارية بين الموظفين

 .يبين االتصال بينك و بين رئيسك في تفعيل عملية اتخاذ القرارات االدارية (14جدول رقم )

 النسب ة المئوية التكرار االختيارات
 ٪73.33 44 دائما
 ٪21.67 13 أحيانا

 ٪5 03 أبدا
 100 60 المجموع

( نالحظ ان أغلبية المبحوثين أجابوا على االقتراح )دائما( 14من خالل معطيات الجدول رقم )
موظف تليها نسبة المبحوثين الذين يؤكدون أنه )أحيانا(  44٪ ما يعادل 73.33بقدر نسبة بـ 
 ال موظف، في االخير يؤكدون أنه بنسبة ضئيلة جدا 13٪ ما يعادل  21.67تقدر بنسبة بـ 

 موظفين. 3٪تقدر بـ5نسبة 

نستنتج أن أعلى نسبة للموظفين دائما يؤدي التواصل بينك و بين رئيسك في تفعيل عمية  -
 اتخاذ القرارات االدارية.
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المحور الثالث: وسائل االتصال الكتابية و الشفاوية و دورها في تفعيل عملية اتخاذ القرارات 
 ية ر االدا

 يبين وسائل االتصال التي تستعملها في اتصالك داخل المؤسسة. (15جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 ٪26.67 16 الهاتف

 ٪21.66 13 االنترنت
 ٪11.67 7 التقارير
 ٪10 6 اعالنات

 ٪13.33 8 اجتماعات دورية
 ٪16.67 10 استدعاءات

 100 60 المجموع
( نالحظ أن أغلب المبحوثين أنه يتم االتصال عن طريق 15من خالل معطيات الجدول رقم )

موظف، يمكن القول بإنها أعلى نسبة، ثم يليها االنترنت  16٪ ما يعادل 26.67الهاتف بنسبة 
٪ ما 13.33موظف، ثم تليها االجتماعات الدورية بنسبة تقدر بـ  13ما يعادل  21.66بنسبة 
موظفين ، ثم تليها  10٪ ما يعادل 16.67بـ موظفين، ثم تليها استدعاءات تقدر  8يعادل 

موظفين، في االخير اضعف نسبة يكون من اعالنات  7٪ ما يعادل 11.67التقارير تقدر بنسبة 
 موظفين. 6٪ ما يعادل 10تقدر نسبة 

نستنتج مما سبق أن الهاتف هو أفضل وسيلة االكثر استخداما داخل مديرية الخدمات  -
ع إلى صفحتها الرسمية و كذلك االنترنت هي الوسيلة االفضل الجامعية و هذا قد يكون راج

لوصول المعلومات بكل سهولة ، أما بنسبة لتقارير و االستدعاءات و االعانات و اجتماعات 
دورية تكون بنسبة ضعيفة جدا و هذا قد يكون راجع إلى نقص الشكاوي و تقارير العمل إلى ترفع 

 وظفين.الهيئة االدارية العليا، لتخوف الم
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 يبين الوسائل االتصالية المعتمدة في نقل المعلومة و تقديمها للعمال. (16جدول رقم )

 النسبة المئوية  التكرار االختيارات 
 ٪60 36 وسائل مكتوبة
 ٪40 24 وسائل شفوية

 100 60 المجموع
الموظفين يطرحون وسائل مكتوبة تقدر  ( نالحظ أن أغلبية16من خالل معطيات الجدول رقم )

موظف، و ذلك أن كون أن االتصاالت المكتوبة تتسم بالدوام و  36٪ ما يعادل 60تها بـ نسب
االثبات، و سهولة الرجوع إليها كما أنها بإمكان المرسل صياغة الرسالة اوليا و مراجعتها و 

٪ ما يعادل 40شفوية تقدر نسبهم  بصححها في حين بلغت نسبة االفراد الذين أجابوا أن وسائل
 موظف. 24

نستنتج بإن الوسائل الكتابية هي االكثر استعماال في المؤسسة و ذلك باعتمادها على الوقت 
التي تضمن وصول المعلومات، الطويل، سهل بكثرة في المنظمات الرسمية باعتبارها أكبر وسيلة 

و أنها تقضي على الفهم الجزئي  أما الوسائل الشفوية هي تتصف بها من مميزات خاصة،
 للوسائل المكتوبة.

يمكن القول بغن الوسائل الكتابية و الشفاوية ذات أهمية بالغة، لكن االختالف و التفاوت  -
 يكون حسب طبيعة درجة االستخدام.

 يبين وضوح المعلومات التي تصل من خالل وسائل االتصال التنظيمي. (17جدول رقم )

 النسب ة المئوية التكرار االختيارات
 ٪76.67 46 واضحة

 ٪6.67 04 غير واضحة
 ٪16.66 10 نوعا ما
 100 60 المجموع

( نالحظ أن نسبة المبحوثين الذين أجابوا أن المعلومات التي 17من خالل معطيات الجدول رقم)
 موظف، 46٪ أي ما يعادل 76.67تصل من خالل وسائل االتصال التنظيمي واضحة تقدر بـ

و التي تعتبر أعلى نسبة، ثم تليها نسبة المبحوثين الذين أجابوا بإن المعلومات واضحة نوعا ما 
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موظفين، بالنسبة الضئيلة التي تخص المبحوثين الذين  10٪ ما يعادل 16.66حيث تقدر بـ 
 موظفين. 4٪ أي ما يعادل 6.67أجابوا أن المعلومات التي تصلهم غير واضحة فهي تقدر بـ 

ج أن المؤسسة تبذل جهد إليصال المعلومات واضحة و غير غامضة لموظفيها، باعتماد نستنت -
على وسائل اتصالية ناجحة باإلضافة إلى الخبرة و التجربة من خاللها نجاح العملية االتصالية، 
في حين تليها نسبة المبحوثين الذين أجابوا بنوع ما. وهذا قد ترجع إلى ظروف المؤسسة أن تحقق 

عدم القدرة على توضيح المعلومات لكل موظف، فإن المؤسسة تعاني منه  ٪100ح بنسبة النجا
في االخير نسبة الذين اجابوا بإن المعلومات غير واضحة قد يكون بسبب بطئ وصول المعلومة 

 أو الوسيلة االتصالية.

القرارت يبين درجة مساهمة وسائل االتصال التنظيمي في عملية اتخاذ  (18جدول رقم )
 االدارية.

 النسب ة المئوية التكرار االختيارات
 ٪61.66 37 كبير

 ٪31.67 19 متوسط
 ٪6.67 04 ضعيفة

 100 60 المجموع
( نالحظ أن نسبة المبحوثين الذين أجابوا بدرجة كبيرة هي أعلى 18من خالل معطيات الجدول)

و تليها نسبة المبحوثين الذين يؤكدون اجابتهم  موظف، 37٪ ما يعادل 61.66نسبة إذا تقدر بـ 
٪ 6.67موظف، في االخير نسبة  19٪ ما يعادل 31.4باالختيار بدرجة متوسطة إذا تعتبر بـ 

 موظفين الذين أجابوا بدرجة ضعيفة. 4ما يعادل 

و هذا  نستنتج أن وسائل االتصال التنظيمي يساهم بدرجة كبيرة في عملية اتخاذ القرارات، -
إلى طبيعة العمل،  باإلضافةو ضمان نتائجها،  ،أدائهاراجع إلى سهولة استخدامها و بسرعة 

و تجنب الجهد و التكاليف و ضياع الوقت في انجاز المهام، أما المبحوثين الذين أجابوا 
نصل إليهم في  بأنبدرجة ضعيفة فهذا راجع إلى عدم مشاركتهم في اتخاذ القرارات االدارية، 

 لشكل النهائي، حيث يكونون مجبرين على تطبيقها و العمل بها.ا
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 يبين وسائل االتصال التنظيمي المستخدمة في عملية اتخاذ القرارات االدارية. (19جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 ٪43.33 26 االجتماعات

 ٪15 09 الندوات
 ٪20 12 الهاتف
 ٪21.67 13 التقارير
 100 60 المجموع

٪ 43.23( نالحظ أن اعلى نسبة هي االجتماعات تقدر بـ 19من خالل معطيات الجدول رقم)
موظف،  13ما يعادل  21.67موظف، ثم تليها نسبة االجابة بالتقارير تقدر بـ  26ما يعادل 

موظف،  12٪ ما يعادل 20كما يالحظ تقارب هذه النسبة و نسب االجابة للهاتف نسبة تقدر بـ
 موظفين. 9٪ ما يعادل  15بينما النسبة الضئيلة هي االجابة بالندوات غذا تقدر نسبها بـ 

نستنتج أن الوسيلة االكثر استخداما هي االجتماعات و هذا راجع إلى طبيعة عملية اتخاذ  -
ل حل القرارات االدارية، إال أنها يتطلب االجتماع ما التحاور و التساؤل و اعطاء اقتراحات من أج

 مشكلة معينة، أما يالحظ على تقارب النسب بين التقارير و الهاتف.

لالتصال و جمع المعلومات و  ية كالها باعتبارها وسيالن مهمتانقد يكون راجع إلى أهم
البيانات، الذي من خاللها يمكن الوصول غلى حلول ، إن الهاتف وسيلة غير مكلفة و سريعة و 

 و ال يتطلب الجهد من طرف مستخدمها. متوفر في معظم الموظفين،

يبين ابالغهم عن مجريات و نتائج االجتماع شفويا و اتخاذ القرارات في حالة  (20جدول رقم )
 غيابهم.

 النسبة المئوية  التكرار االختيارا
 ٪35 21 دائما
 ٪58.33 35 أحيانا

 ٪6.67 04 أبدا
 100 60 المجموع

تالحظ أن أعلى نسبة كانت لالجابة )أحيانا( حيث تقدر  (20من خالل معطيات الجدول رقم)
موظف، ثم تليها للمواطنين الذين أجابوا)دائما( حيث تقدر نسبهم  35٪ ما يعادل 58.33نسبة 
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موظفين، يكون  4٪م يعادل 6.67موظف بينما قدرت نسبة االجابة)أبدا( بـ  21٪ما يعادل 35
 نسبة ضئيلة جدا.

ون بإيصال المعلومة إلى بعضهم البعض و خاصة أن طبيعة العمل نستنتج أن المبحوثين يهتم
يستوجب دراية كل موظف، بها يدور داخل المديرية و تفرض على الموظفين التواصل فيما 

 بينهم.

أما بخصوص المبحوثين الذين أجابوا بـ )أبدا( فقد راجع إلى صعوبة ايصال المعلومة لم  -
ار الجيد للوسيلة االتصالية، يؤدي إلى عدم وصول يسبب العوائق الشخصية أو عدم االختي

 المعلومة من طرف المرسل هذا االمر يؤثر سلبا على أهداف المؤسسة.

يبين الوسيلة االتصالية التي يتم من خاللها إبالغ الغائبين عن اجتماع اتخاذ  (21جدول رقم )
 القرارات االدارية

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 11.67 07 شخصية رسالة

 58.33 35 رسالة ادارية
 30 18 الهاتف

 100 60 المجموع
( نال حظ أن أعلى نسبة تعود إلى الرسالة إدارة حيث تقدر 21من خالل معطيات الجدول رقم)

في  موظف، 18٪ ما يعادل 30موظف، ثم تليها الهاتف نسبة تقدربـ 35٪ ما يعادل 58.33بـ
 7٪ ما يعادل 11.67االخير تليها الرسالة الشخصية الذي تمثل نسبة ضئيلة حيث تقدر بـ 

 موظفين.

يغلب عليها الطابع الرسمي و الصفحة القانونية خاصة نستنتج أن الرسائل االدارية هي وسيلة  -
أنها تحتوي على معلومات صحيحة و موضوعية فهي أعلى نسبة هي نسب النسبة التي تليها 
الهاتف وسيلة اتصالية مهمة و خاصة تتوفر لدى الجميع للموظفين و أنها وسيلة اتصالية حديثة 

للرسائل الشخصية و هذا راجع إلى الروابط خاصة الهاتف الذكي، أما النسبة الضئيلة كانت 
الشخصية بين الموظفين، أن هذه الوسيلة ال تضمن صدق المعلومة و موضوعيتها، مما قد تؤدي 

 إلى حصول المستقبل على معلومات خاطئة.
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 يبين أفضل وسيلة تؤدي إلى وصول المعلومة من خالل وسيلة االتصال (22جدول رقم )

 سبة المئويةالن التكرار االختيارات
عن طريق وسائل االتصال 

 المكتوبة
48 80٪ 

عن طريق وسائل االتصال 
 الشفوية

12 20٪ 

 100 60 المجموع
موظف  48٪ ما يعادل 80( نالحظ أعلى نسبة تقدر بـ 22من خالل معطيات الجدول رقم )

و السبب في ذلك هو طبيعة  وسائل االتصال الكتابية، تعود إلى فئة المبحوثين الذين يستخدمون 
المهام التي يقومون بها و التي تتطلب التسجيل الكتابي لها مثل التقارير و المرسالت و 

موظف تعود على فئة  12٪ما يعادل  20المذكرات و االجتماعات. أما بالنسبة تقدر بـ 
هذا راجع إلى المبحوثين الذين يستخدمون وسائل االتصال الشفوية يؤكدون عن تأدية المهام و 

سهولة االتصال الشخصي بين العمال بطريقة مباشرة مما يمكنهم بنقل و تبادل مجموعة من 
 الرسائل و المعلومات و اآلراء بعيدة عن التعقيدات االتصال الكتابي.

نستنتج أن أعلى نسبة تكون نسبة وسائل االتصال الكتابية ذلك راجع إلى طبيعة المهام سيطلب 
عمال المؤسسة على استخدام  3ي، و هذا التباين البسيط في النسب يعكس قدرة السجيل الكتاب

 كال النوعين من االتصاالت بإتقان. 

 المحور الرابع: معوقات االتصال التنظيمي و تأثيرها على عملية اتخاذ القرارات االدارية.

  يبين الصفة التي تتم من خاللها اتخاذ القرارات االدارية (23الجدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 ٪71.67 43 جماعية

 ٪28.33 17 فردية
 100 60 المجموع

( نالحظ ان نسبة المبحوثين الذين أجابوا بـ )جماعية ( هي 23من خالل معطيات الجدول رقم)
ثم في المرتبة االخيرة نسبة المبحوثين الذين  موظف، 43٪ ما يعادل 71.67أعلى نسبة تقدر بـ 

 موظف. 28٪ ما يعادل 28.33أجابوا بـ)فردية( تقدر نسبهم بـ 
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مما سبق نستنتج أن المؤسسة يغلب عليها طابع االنفرادية، مما يؤثر على روح العمل  -
الجماعي، و القدرة على العطاء و االبداع من طرف الموظفين كل شخص مكلف بمهام معينة 
مثال استخدام وثائق للمواطنين و هذا ال يستدعي قرار من الرئيس االداري األعلى بل يكلف 

 المسؤول.

 يبين الصعوبات االتصالية أثناء العمل (24جدول رقم)

 النسب ة المئوية التكرار االختيارات
 ٪6.67 04 دائما
 ٪75 45 أحيانا

 ٪18.33 11 أبدا
 100 60 المجموع

بأن الصعوبات ( نالحظ أنه نسبة المبحوثين الذين أجابوا 24خالل معطيات الجدول رقم) من
موظف، و تليها  45٪ ما يعادل 75االتصال أثناء العمل تكون أحيانا نسبة عالية تقدر نسبها بـ 

موظف نسبة المبحوثين الذين يرو أن صعوبات  11٪ ما يعادل 18.33نسبة الذي تقدر بـ 
 4٪ ما يعادل 6.67العمل ال تكون أبدا، أما في االخير نسبة ضئيلة تقدر بـ  االتصال أثناء

 موظفين تكون دائما صعوبات االتصال أثناء العمل.

نستنتج أن أعلى نسبة في الصعوبات االتصالية أثناء العمل تكون )أحيانا( أما الصعوبات  -
 أثناء العمل )دائما( تكون نسبة ضئيلة حدا. 

 يبين كيف تصدر االوامر في المؤسسة. (25جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 ٪83.33 50 منتظمة
 ٪16.67 10 عشوائية
 100 60 المجموع

( نالحظ ان نسبة المبحوثين الذين أجابوا بـ )منتظمة( هي 25من خالل معطيات الجدول رقم )
ثم في المرتبة االخيرة نسبة المبحوثين  موظف، 50٪ما يعادل 83.33أعلى نسبة إذ تقدر بـ 

 موظفين. 10٪ ما يعادل 16.67الذين اجابوا بـ)عشوائية( تقدر نسبتهم بـ
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يبين تعرقل أسلوب االتصال التنظيمي الرسمي في عملية اتخاذ القرارات  (26جدول رقم )
 االدارية

 النسب ة المئوية التكرار االختيارات
 ٪14 09 دائما
 ٪61.67 37 أحيانا

 ٪23.33 14 أبدا
 100 60 المجموع

( نالحظ أن أعلى نسبة للمبحوثين الذين أجابوا بـ )أحيانا( 26من خالل معطيات الجدول رقم )
 14٪ ما يعادل 23.33موظف، ثم تليها نسبة تقدر بـ  37٪ةما يعادل 61.67حيث تقدر بـ 

في االخير نسبة المبحوثين الذين أجابوا بـ )دائما(  موظف، نسبة المبحوثين الذين أجابوا بـ )أبدا(،
 موظفين بنسبة ضئيلة جدا. 9٪ ما يعادل 15فتقدر بـ 

نستنتج أن أسلوب االتصال التنظيمي الرسمي ال يعرقل عملية اتخاذ القارات االدارية، و هذا  
زيادة على هذا ، راجع إلى أنه يضمن انسياب المعلومة إلى المستويات من خالل التسلسل الزمني

لضمن الصدق و الموضوعية في حين يؤكد بقية المبحوثين أن أسلوب االتصال الرسمي يعرقل 
عملية اتخاذ القرارات االدارية فهذا قد يرجع إلى ضرورة التواصل مع بعضهم البعض بشكل غير 

ل رسمي يسهل تبادل المعلومات، أي أن طبيعة العمل تستوجب االعتماد على أسلوب االتصا
 غير الرسمي.

يبين قلة الخبرة لدى العاملين باإلدارة تؤثر على فاعلية االتصال التنظيمي في  (27جدول رقم )
 عملية اتخاذ القرارات االدارية

 النسب ة المئوية التكرار االختيارات
 ٪10 6 دائما
 ٪68.33 41 أحيانا

 ٪21.67 13 أبدا
 100 60 المجموع

لب المبحوثين ( نالحظ قلة المبحوثين لدى العاملين أن أغ27) من خالل معطيات الجدول رقم
ما يؤثر قلة الخبرة على فاعلية االتصال التنظيمي في عملية اتخاذ القرارات  يؤكدون أنه )أحيانا(



  عرض و تحليل البيانات و تفسير النتائج                                    الفصل السادس
 

 122 

موظف، ثم تليها نسبة المبحوثين الذين أكدوا أنه  41٪ ما يعادل 68.33تقدر نسبة  االدارية
موظف، و أخيرا الذين يؤكدون المبحوثين على أنه  13يعادل  ٪ما21.67)أبدا(تقدر نسبة 

)دائما( تكون نسبة ضئيلة جدا تؤثر على قلة الخبراء على فاعلية االتصال التنظيمي نسبة 
 موظفين. 6٪ما يعادل 10

نستنتج أن قلة الخبراء لدى العاملين تؤثر على فاعلية االتصال في عملية اتخاذ القارات  -
 ن عليه )أحيانا( مما تؤثر على فاعلية االتصال التنظيمي.ؤكدو االدارية، ي

 يبين العوامل السلبية االكثر تأثير في عملية اتخاذ القرارات االدارية (28جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 ٪30 18 التسرع في اتخاذ القرارات

 ٪55 33 االنفرادية في اتخاذ القرارات
 ٪1.67 01 الالزمةقلة المعلومات 

 ٪13.33 08 عدم اختيار الجيد بين البدائل
 100 60 المجموع

( نالحظ أن نسبة المبحوثين الذين يؤكدون أن العوامل 28خالل معطيات الجدول رقم ) من 
٪ما  55في اتخاذ القرارات بنسبة  ةة االكثر تأثيرا في عملية اتخاذ القرارات هي االنفرادييالسلب

 18٪ ما يعادل 30موظف، ثم تليها نسبة التسرع في اتخاذ القرارات حيث تقدر بـ  33يعادل 
موظفين،  08٪ ما يعادل 13.33عدم االختيار الجيد للبدائل حيث تقدر بـ ثم تليها نسبة  موظف

 ٪ ما يعادل موظف واحد. 1.67ثم تليها نسبة قلة المعلومات الالزمة بـ 

ات تتأثر بنسبة عالية باالنفرادية في إتخاذها، هذا قد يرجع اتخاذ القرار ما نستنتجه أن عملية  -
إلى التسلط من طرف الهيئات العليا خاصة في اتخاذ القرارات االدارية هذا دليل أنه يدركون 
ضرورة المشاركة في هذه العملية التي تتطلب أكبر قدر ممكن من البيانات و االقتراحات التي 

 ئل االنسب لحل المشكلة.تسهل عملية المفاضلة بين البدا
كما أن التسرع في اتخاذ القرارات تأثير سلبي على هذه العملية، بالنسبة للمبحوثين الذين  -

يؤكدون على عدم االختيار الجيد بين البدائل قد يرجع السبب إلى المؤهالت العلمية، باإلضافة 
شخص واعي و مميز بينما  إلى الخبرة أو التجربة، فهذه العملية تستدعي أن يكون صاحب القرار
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خطأ ما هو صحيح،أما بخصوص قلة المعلومات قد يكون راجع إلى عدم وجود وسائل حديثة 
 خاصة بجميع المعلومات أو نقص االشخاص.

 يبين مساهمة االتصال التنظيمي في عملية اتخاذ القرارات االدارية( 29الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 ٪68.33 41 عملية اتخاذ القراراتقبل 

 ٪20 12 أثناء عملية اتخاذ القرارات
 ٪11.67 07 بعد عملية اتخاذ القرارات

 100 60 المجموع
( نالحظ أن أعلى نسبة للمبحوثين باالختيار قبل عملية اتخاذ 29من خالل معطيات الجدول )

ثم تليها نسبة المبحوثين باالختيار أثناء  موظف، 41٪ ما يعادل 68.33القرارات، إذ يقدر بـ 
ثم في االخير نسبة المبحوثين موظف، 12٪ ما يعادل 20عملية اتخاذ القارات و تقدر بـ

 موظفين. 7٪ ما يعادل 11.67باالختيار بعد عملية اتخاذ القرارات حيث تقدر بـ 

اذ القرارات االدارية، من خالل ما سبق نستنتج أن االتصال التنظيمي بشكل كبير في عملية اتخ
و هذا راجع إلى الوسائل المعتمد عليها قبل اتخاذ القرارات االدارية، إذا يتم االتصال باألطراف 
المشاركة و أيضا جمع المعلومات الالزمة لهذه العملية، كما أن االتصال يكون عنصرا فعاال 

لمشاركة في هذه العملية، اف ال أسلوب التواصل بين االطر أثناء عملية اتخاذ القرارات، من خال
قد يرجع السبب إلى الوسائل المعتمدة لنقل المعلومة، أما بنسبة لمساهمة االتصال التنفيذي بعد 
عملية اتخاذ القرارات االدارية يكون في شكل اوامر و توجيهات و تعليمات إلعالم الموظفين، و 

 ن االتصال جزء مهم في عمليةفإتحقيق االهداف، فيشكل أو يأخر  ما تم االتفاق عليه قصد
 .اتخاذ القرارات حسب رأي الموظفين
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 ت التي تعرقل عملية اتخاذ القرارات االداريةيبين المعوقا (30جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 ٪18.33 11 نفسية 
 ٪38.33 23 ادارية
 ٪16.67 10 مادية

 ٪86.67 16 اتصالية
 100 60 المجموع

لذين أجابوا بالمعوقات االدارية ( نالحظ أن نسبة المبحوثين ا30من خالل معطيات الجدول رقم )
موظف، ثم تليها نسبة الموظفين الذين أجابوا  23٪ ما يعادل 38.33هي تقدر بنسبة ف

في حين تقدر نسبة  موظف، 16٪ما يعادل 26.67بالمعوقات االتصالية في حين تقدر نسبة
موظف، في االخير نسبة  11٪ ما يعادل 18.33المبحوثين الذين أجابوا بالمعوقات النفسية بـ 

 موظفين. 10٪ ما يعادل 16.67المبحوثين الذين أجابوا بالعوائق المادية حيث تقدر بـ 

رف نستنتج أن أعلى نسبة هي المعوقات االدارية، و هذا قد يكون راجع لتسلط أو ما يع -
بالتعصب و التحيز بين الجماعات التي تحتل المناصب العليا هذا قد يعرقل عملية االتصال، أما 
العراقيل االتصالية فقد ترجع إلى الوسائل المعتمدة في عملية االتصال أو االساليب المعتمد عليها 

الموظف يعة و حتى السياسة التي تسير وفق لها المؤسسة، أما بنسبة للمعوقات قد يرجع إلى طب
العلمية أو المهنية بن كل موظف، حيث يؤثر هذا على فهم مضمون في حد ذاته نتيجة للفروق 

االمكانيات الالزمة الرسالة و االستجابة لها، أما بالنسبة للمعوقات المادية قد يرجع إلى عدم توفر 
 كوسائل االتصال الحديثة في المؤسسة.
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يبين اقتراحات الموظفين من اجل تحسين االتصال التنظيمي في عملية اتخاذ  (31جدول رقم )
 القرارات االدارية

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 ٪8.33 05 الدقة في اختيار البدائل و عدم التسرع

احترام السلم االداري و خلق ثقافة 
 تنظيمية لالتصال التنظيمي

04 6.67٪ 

الرسمي و غير الجمع بين االتصال 
الرسمي لتسهيل عملية اتخاذ القرارات 

 االدارية

12 20٪ 

اجراء ندوات تكوينية لتحسن قرارات 
 الموظفين في االتصال التنظيمي

19 31.67٪ 

التخلي عن االنفرادية في اتخاذ القرارات 
االدارية و االعتماد على االتصال 

 التنظيمي للتحاور و التشاور بينهما.

20 33.33٪ 

 100 60 المجموع  

( نالحظ أن أعلى نسبة هي اجابات المبحوثين الذين 31من خالل معطيات الجدول رقم )
يقترحون التخلي عن االنفرادية في اتخاذ القرارات االدارية، و االعتماد على االتصال التنظيمي 

حيث يالحظ تقارب بين هذه النسبة  موظف، 20٪ ما يعادل 33.33بـ  للتحاور حيث قدرت
في للمبحوثين الذين يقترحون االعتماد على اجراء ندوات تكوينية لتحسين قدرات الموظفين 

موظف، ثم تأتي في المرتبة الثانية نسبة  19٪ ما يعادل 31.67االتصال التنظيمي إذ تقدر بـ
سمي لتسهيل عملية اتخاذ المبحوثين الذين يقترحون الجمع بين االتصال الرسمي و غير الر 

موظف، في حين تأتي في المرتبة  12٪ ما يعادل 20القرارات االدارية بحيث تقدر نسبتهم بـ 
٪ما 8.33الثالثة نسبة المبحوثين الذين يقترحون الدقة في اختيار البدائل و عدم التسرع و تقدر بـ 

حترام السلم االداري و خلق ثقافة موظفين، بينما كانت المرتبة االخيرة الذين اقترحوا ا 5يعادل 
 موظفين. 4٪ ما يعادل 6.67تنظيمية لالتصال التنظيمي إذا قدرت بـ 

من خالل ما سبق نستنتج أن المؤسسة يغلب عليها طابع التسلط و احتكار السلطة من طرف  -
رارات و الهيئات االدارية العليا لذا يقترح الموظفين التخلي على االنفرادية في عملية اتخاذ الق
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و التعليمات التي تحد امكانيات الموظف،  باألوامراشراكهم في هذه العملية و عدم تقيدهم 
على نشاط المؤسسة و االعتماد على اجراء ندوات  باإليجابو القيام بأفكار جيدة تعود  كاإلبداع

 تكوينية لتحسين قدرات الموظفين في االتصال التنظيمي.
الجمع بين االتصال الرسمي و غير رسمي لتسهيل عملية كما يؤكد بعض الموظفين على  -

اتخاذ القرارات االدارية، و البعض يؤكدوا على احترام السلم االداري، و خلق ثقافة تنظيمية 
لالتصال التنظيمي الذي قد يتضمن قام كل موظف بمهامه بصفة رسمية، حيث يتم االتصال 

مباشرة يكون نشاط و الفقي( فبطريقة غير و الصاعد و ا الرسمي في كل االتجاهات )النازل
 تفاعل في مجال العمل، مما يحفز الموظفين.

أو حتى يمكن أن يخلق المنافسة فيما بينهم، بالتالي تتمكن المؤسسة من تحقيق ما تسعى  -
 إليه.

 ثانيا: تفسير نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات الدراسة

 نتائج الدراسة في ضوء الفرضية األولى: .1

و التي مفادها أن طبيعة االتصال التنظيمي السائد في مدرية الخدمات الجامعية هي االتصال 
الصاعد و االتصال النازل معا فمن خالل المعالجة االحصائية تبين لنا أن الفرضية صحيحة، و 

٪ 33.33( حيث أكدت النتائج أن االتصال النازل يقدر بنسبة 07ذلك من خالل الجدول رقم )
، أقروا بإن االتصال الصاعد هو النوع السائد في داخل مفردة 18بحوثين ما يعادل من الم

( يؤكد 07، من خالل الجدول رقم)مفردة 18٪ من المبحوثين ما يعادل 30المؤسسة يقدر بنسبة 
المبحوثين أن االتصالين معا هما االكثر استخداما داخل المؤسسة تكون النسب متقاربة بين 

 و االتصال النازل.االتصال الصاعد 

( الذي يبين تأكيد المبحوثين على أن االتصال الرسمي و 08و كذلك من خالل الجدول رقم ) -
االتصال غير الرسمي هو النمط االكثر استخداما داخل المؤسسة، تقدر نسبة االتصال الرسمي 

لذي يبين ( ا09مفردة، و كذلك من خالل الجدول رقم ) 24٪ من المبحوثين ما يعادل 40بنسبة 
يتم فيه، من خالل  تأكيد المبحوثين على أن كانت االجابة باالتصال الرسمي هو الشكل الذي

( يؤكد المبحوثين على توجيهات هي االكثر استخدام داخل المؤسسة تقدر بنسبة 09الجدول رقم )
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و هذا راجع إلى أن المؤسسة تعتمد على التسلسل االداري لنقل  مفردة، 24٪ ما يعادل 40
المعلومات بدقة موضوعية، كما اظهرت النتائج ان استخدام االتصال معا، أما االتصال الرسمي 

٪ما 60( حيث كانت أعلى نسبة هي 10يكون بشكل دائم و هذا ما أكدته النتائج الجدول رقم)
 االنضباط في العمل و تحمل المسؤوليات داخل المؤسسة. مفردة و هذا ما يؤكد على 36يعادل 

 نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الثانية: .2

االكثر استخداما في عملية اتخاذ القرارات في مديرية  ال التنظيميصالتي مفادها أن وسائل االت
و الخدمات الجامعية هي الهاتف من خالل المعالجة االحصائية نستنتج أن الفرضية صحيحة، 

( حيث يؤكد لنا أن وسائل االتصال التنظيمي التي تستعملها في 16ذلك من خالل الجدول رقم )
 16٪ من المبحوثين ما يعادل 26.66اتصالك داخل المؤسسة هي الهاتف حيث قدرت نسبتها 

معلومة و مفردة، و كذلك ما يبين تأكيد المبحوثين على الوسائل االتصال المعتمدة في نقل ال
للعمال هي الوسائل المكتوبة هي أعلى نسبة الذي أكد عليها المبحوثين تقدر نسبتها  تقديمها

 مفردة. 36٪ ما يعادل 60

 نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الثالثة: .3

في تفعيل عملة اتخاذ القرارات االدارية بمديرية التي مفادها أن تأثير معوقات االتصال التنظيمي 
صحة هي المعوقات االدارية فمن خالل المعالجة االحصائية تبين لنا  الخدمات الجامعية،

( حيث يوضح لنا أعلى نسبة من المبحوثين 30الفرضية، و هذا مؤكد عليه في الجدول رقم)
صرحوا بان المعوقات االدارية هي التي تعرقل عملية اتخاذ القرارات، و كان ذلك بنسبة 

( التي تبين بإن العوامل 28معطيات الجدول رقم) مفردة إضافة إلى 23٪ ما يعادل 38.33
السلبية االكثر تأثيرا في عملية اتخاذ القرارات االدارية هي االنفرادية في اتخاذها حيث بلغت نسبة 

مفردة، و يمكن القول أن هذا العامل يعد من  33٪ ما يعادل 55المبحوثين الذين صرحوا بذلك 
 ة اتخاذ القرارات االدارية.المعوقات االدارية التي تعرقل عملي

 ثالثا: نتيجة الفرضية العامة:

يلعب االتصال التنظيمي دورا بالغا في ترشيد القرارات االدارية على مستوى مديرية الخدمات 
 الجامعية.
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و من خالل تحليلنا و مناقشتنا للنتائج المتوصل إليها من خالل الجداول السابقة و التأكد من 
صلنا إلى صحة الفرضية العامة المتمثلة في أن لالتصال التنظيمي دورا صحة الفرضيات لقد و 

 بالغا في ترشيد القرارات االدارية على مستوى مديرية الخدمات الجامعية والية أم البواقي.

 نتائج الدراسة:رابعا:

 النتائج العامة للدراسة:

 نستنتجه من خالل المعطيات التي تحصلنا عليها في دراستنا هو ما يلي: ما

                                    إن نوع االتصال التنظيمي االكثر استخداما في تفعيل عملية اتخاذ القرارات االدارية هو  -
 ٪30االتصال الصاعد بنسبة:

 ٪33.33االتصال النازل بنسبة 

إن نمط االتصال التنظيمي االكثر استخداما هو االتصال الرسمي و غير الرسمي االثان معا  -
 ٪.40٪ الشكل الذي يتم به االتصال الرسمي هو توجيهات بنسبة 53.33بنسبة 

 ٪.60إن االتصال الرسمي يستخدمه دائما بنسبة  -
 ٪.65يتم االتصال عادة بالموظفين خالل فترة العمل بنسبة  -
 ٪.70ال بالموظفين عادة من طرف الجميع بنسبة يتم االتص -
في مديرية الخدمات الجامعية يتم وصول المعلومة في الوقت المناسب )أحيانا( بنسبة  -

51.66٪ 
 ٪73.33هناك تواصل دائم بينك و بين زمالئك أثناء العمل أحيانا بنسبة  -
 ٪.26.66بنسبة إن وسائل االتصال التنظيمي المعتمد عليها داخل المؤسسة هي الهاتف  -
إن وسائل االتصال المعتمد في نقل المعلومة و تقديمها للعمال هي الوسائل المكتوبة بنسبة   -

60.٪ 
إن المعلومات التي تصلك من خالل وسائل االتصال التنظيمي تكون واضحة بنسبة  -

76.67٪ 
ية بنسبة االدار  إن وسائل االتصال التنظيمي تساهم بدرجة كبيرة في عملية اتخاذ القرارات -

61.66.٪ 
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إن وسائل االتصال التنظيمي المستخدمة ي عملية اتخاذ القرارات االدارية هي االجتماعات  -
 ٪.43.33بنسبة 

في مديرية الخدمات الجامعية يتم ابالغهم عن مجريات و نتائج االجتماع شفويا في اتخاذ  -
 ٪58.33القرارات االدارية )أحيانا( بنسبة 

ول المعلومة من خالل وسائل االتصال التنظيمي عن طريق أفضل وسيلة تؤدي إلى وص -
 ٪.80وسائل االتصال المكتوبة بنسبة 

يتم ابالغ الغائبين عن اجتماعات الخاصة باتخاذ القرارات بواسطة رسالة إدارية بنسبة  -
58.33٪ 

 ٪71.67إن اتخاذ القرارات في مديرية الخدمات الجامعية تتم بصفة جماعية بنسبة  -
 ٪.75ا أثناء العمل بنسبة نبات اتصالية أحيايتعرض لصعو  -
 ٪83.33تصدر االوامر بطريقة منتظمة في المؤسسة بنسبة  -
إن االتصال التنظيمي الرسمي يساهم في عملية اتخاذ القرارات االدارية أحيانا بنسبة  -

61.67.٪ 
تخاذ القرارات تؤثر على فاعلية االتصال التنظيمي في عملية ا باإلدارةقلة الخبرة لدى العاملين  -

 ٪68.33االدارية أحيانا بنسبة 
 ٪40في عملية اتخاذ القرارات هي االنفرادية في اتخاذها بنسبة العوامل السلبية االكثر تأثيرا  -
أن االتصال التنظيمي الرسمي يساهم في عملية اتخاذ القرارات قبل الشروع في عملية اتخاذ  -

 ٪.68.33القرارات بنسبة 
 ٪.38.33عرقل عملية اتخاذ القرارات هي المعوقات االدارية بنسبة إن المعوقات التي ت -
من أجل تحسين االتصال التنظيمي في عملية اتخاذ القرارات االدارية البد من التخلي عن  -

االنفرادية و االعتماد على االتصال التنظيمي من أجل التواصل مع االعضاء المشاركة تقدر 
 ٪.33.33بنسبة 
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 خالصة: 

في االخير فقد عرضنا في هذا الفصل، كل ما يتعلق بالدراسة الميدانية انطالقا من عرض 
البيانات التي تم جمعها و تفسيرها، و استخالص النتيجة العامة و النتائج الدراسة، و الذي 

  .بدورها تساهم و لو بجزء في الكشف عن بعض الحقائق و تقديم بعض التوصيات و االقتراحات
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 خاتمة

عملية اتخاذ القرارات االدارية، دور االتصال التنظيمي في تفعيل  من خالل دراستنا لموضوع
كونه  الذي يعد من المواضيع الهامة يعتبر االتصال التنظيمي الركيزة االساسية داخل المنظمات،

يعمل على تسهيل سير االدارات و زيادة االنسجام و التعاون بين أفرادها، حيث يعد االتصال 
الشريان النابض لكل مؤسسة، و بدونه ال يمكن لهذه االخيرة أن تستمر و بالتالي ال يمكن تحقيق 

 االهداف فال وجود تنظيم ما لم يكن هناك شبكة اتصاالت بين الموظفين.

فة عامة و االتصال التنظيمي بصفة خاصة أهمية كبيرة في زيادة حيوية إذ االتصال بص
المؤسسة، كما أن عملية االتصال التنظيمي هي العصب المحرك لمختلف العمليات االدارية، 

خاصة أنه يساعد على اتخاذ القرارات رشيدة و فعالة تقود المؤسسة بغو التطوير، و بالتالي حتى 
بد من وجود الفاعلية االتصالية بين الموظفين، ذلك من خالل توفير  يتم نجاح هذه العملية ال

المعلومات بشكل دقيق، حتى يتمكن القائد أو المدير من اتخاذ القرارات ذات كفاءة عالية، فالقرار 
 .هو جوهر العملية االدارية الذي يعتمد بدوره على كفاءة تقنيات العملية االتصالية

هدفت إلى الكشف على دور الذي يلعبه االتصال التنظيمي في و خالصة القول أن درستنا 
تفعيل عملية اتخاذ القرارات االدارية في المؤسسة، فال بد من مراكبة المؤسسات لكل التقنيات 

الحديثة التي تتميز بالدقة و الجودة و العصرنة التي يؤدي استخدامها إلى عملية اتخاذ قرارات 
 إدارية فعالة.
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 االقتراحات و التوصيات:

من خالل دراستنا و بناءا على ما توصلنا إليه من نتائج، التي تناولنا فيها موضوعا هاما و هو  
 "دور االتصال التنظيمي في تفعيل عملية اتخاذ القرارات االدارية" لدى عمال مديرية الخدمات 

 ات و هي:الجامعية بوالية أم البواقي، تبين تقديم مجموعة من االقتراح

اقامة دورات تكوينية و تدريبية حول االتصال و دورها في المؤسسة لزيادة تطور قدرات  -
 الموظفين.

أكدت الدراسة المشاركة العمال في اتخاذ القرارات من خالل إتاحة الفرصة للجميع  -
 )الرؤساء و المرؤوسين( إليداء آرائهم و المساهمة في اتخاذ القرارات االدارية.

بمشاكل و حاجات الموظفين من خالل القيام أكثر باالجتماعات الدورية معهم  االهتمام -
 بهدف تعزيز الثقة بين الرؤساء و المرؤوسين.

االهتمام باالتصال الصاعد و النازل أكثر ألنهم يعبروا عن واقع الوحدة، و قد يساهموا  -
 في تعديل بعض القرارات االدارية.

 احترام السلم االداري و خلق ثقافة تنظيمية لإلتصال التنظيمي. -
 التخلي عن االنفرادية في اتخاذ القرارات و االعتماد عن االتصال التنظيمي للتحاور. -
أظهرت الدراسة أن االدارة العمال عن طريق االتصال الشفوي عكس أن العمال يتصلون  -

 باالدارة بواسطة االتصال الكتابي.
 ل االتصال التنظيمي دورا في عملية اتخاذ القرارات االدارية.تلعب وسائ -
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 . االدارية

 أنواع االتصال التنظيمي السائدة في مؤسستكم؟  ماهي (6
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 ملخص الدراسة:

 ملخص الدراسة باللغة العربية:

لقد حاولنا من خالل دراستنا هذه الكشف عن دور االتصال التنظيمي في تفعيل عملية اتخاذ  
من مديرية الخدمات   القرارات االدارية بمديرية الخدمات الجامعية بأم البواقي، حيث إتخذنا

المجال البشري( و لقد انطلقت   -المجال الزماني-مجاالت الدراسة الميدانية )المجال المكاني
الدراسة من التساؤل الرئيسي: ما دور االتصال التنظيمي في تفعيل عملية اتخاذ القرارات االدارية  

 بمديرية الخدمات الجامعية بأم البواقي؟

 من التساؤالت الفرعية و هي: و الذي يندرج ضمن مجموعة

 ما هي طبيعة االتصال التنظيمي السائدة في مديرية الخدمات الجامعية؟  -
ما هي وسائل االتصال التنظيمي االكثر استخداما في عملية اتخاذ القرارات االدارية في   -

 مديرية الخدمات الجامعية؟ 
القرارات االدارية  ما مدى تأثير معوقات االتصال التنظيمي في تفعيل عملية اتخاذ -

 بمديرية الخدمات الجامعية؟ 

 و لإلجابة عن التساؤالت المطروحة في صياغة الفرضيات التالية:

طبيعة االتصال التنظيمي السائد و االكثر استخداما في عملية اتخاذ القرارات االدارية   -
 هي االتصال الصاعد و االتصال النازل يتم بصفة رسمية. 

لكتابية و الشفاوية دورا هاما في تفعيل القرارات االدارية بمديرية  تلعب وسائل االتصال ا -
 الخدمات الجامعية.

تؤثر معوقات االتصال التنظيمي في عملية اتخاذ القرارات االدارية بمديرية الخدمات   -
 الجامعية.

الرغبة في توسيع معارف في مجال االتصال التنظيمي و دوره في تفعيل عملية اتخاذ   -
دارية، و كذا محاولة التعرف على المؤسسة عن قرب و معرفة أهم مهامها و  القرارات اال

وظائفها، و طبيعة نشاطها باإلضافة إلى الوقوف عند الواقع المهني و ما يدور فيه من  
 مشاكل و ضغوطات و صراعات.



 

 كما حاولنا من خالل الدراسة تحقيق االهداف االتية: -
 التعرف على طبيعة االتصال التنظيمي السائد في مديرية الخدمات الجامعية . -
التعرف على وسائل االتصال التنظيمي االكثر استخداما في تفعيل عملية اتخاذ القرارات   -

 االدارية في مديرية الخدمات الجامعية.
مديرية  التعرف على معوقات االتصال التنظيمي في عملية اتخاذ القرارات االدارية ل -

 الخدمات الجامعية.
و لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج  الوصفي، كما تم االعتماد على أدوات جمع   -

استمارة و قد   60استبيان و تم استرجاع  80البيانات المالحظة و االستمارة، تم توزيع 
 تم استخدام أسلوب المسح الشامل .

ج المتمثلة في أن طبيعة االتصال  في االخير توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائ -
التنظيمي السائد في مديرية الخدمات الجامعية هو االتصال الصاعد و االتصال النازل  

 يتم بصفة رسمية.
وسائل االتصال التنظيمي في مديرية الخدمات الجامعية تساهم بدرجة كبيرة في تفعيل   -

 عملية اتخاذ القرارات االدارية.
رية في مديرية الخدمات الجامعية بأم البواقي تتم بصفة فردية و  إن اتخاذ القرارات االدا -

 جماعية.
 إن المعلومات التي تصل من خالل وسائل االتصال التنظيمي واضحة. -
 إن العوامل االكثر تأثيرا في عملية اتخاذ القرارات االدارية عي االنفرادية في اتخاذها. -

 الكلمات المتفاحية:

 عملية اتخاذ القرارات االدارية. -التنظيمياالتصال  -دور

 

 

 ملخص الدراسة باللغة الفرنسية:



 

Nous avons essayé, à travers cette étude, de révéler le rôle de la 
communication organisationnelle dans l'activation du processus 
décisionnel administratif à la Direction des Services Universitaires à 
OUM El Bouaghi, où nous avons repris de la Direction des Services les 
domaines d'étude de terrain domaine - domaine temporel - domaine 
humain( et l'étude est partie de la question principale : Quel est le rôle 
de la communication organisationnelle dans l'activation du processus 
décisionnel administratif à la Direction des Services Universitaires à 
Oum El Bouaghiˀ   

Qui relève d'un ensemble de sous-questions, qui sont: -  

-Quelle est la nature de la communication organisationnelle qui prévaut 
à la Direction des services universitairesˀ   

-Quels sont les moyens de communication organisationnelle les plus 
utilisés dans le processus décisionnel administratif à la Direction des 
services universitairesˀ   

-Quel est l'impact des obstacles organisationnels à la communication 
sur l'activation du processus décisionnel administratif à la Direction des 
services universitairesˀ    

Afin de répondre aux questions posées, les hypothèses suivantes sont 
formulées:   

La nature de la communication organisationnelle dominante et la plus 
utilisée dans le processus décisionnel administratif est la communication 
ascendante et la communication descendante se fait à titre officiel. 



 

Les moyens de communication écrits et oraux jouent un rôle important 
dans l'activation des décisions administratives à la Direction des 
services universitaires. 

-Des obstacles organisationnels à la communication affectent le 
processus décisionnel administratif à la Direction des services 
universitaires. 

Le désir d'approfondir les connaissances dans le domaine de la 
communication organisationnelle et son rôle dans l'activation du 
processus de prise de décision administrative, ainsi qu'une tentative de 
connaître de près l'institution et de connaître ses tâches et fonctions les 
plus importantes, ainsi que la nature de son activité en plus de se tenir 
à la réalité professionnelle et ses problèmes et pressions et luttes. 

Nous avons également essayé à travers l'étude d'atteindre les objectifs 
suivants:  

-Identifier la nature de la communication organisationnelle qui prévaut à 
la Direction des services universitaires. 

-Identifier les moyens de communication organisationnelle les plus 
utilisés pour activer le processus décisionnel administratif à la Direction 
des services universitaires. 

-Identifier les obstacles à la communication organisationnelle dans le 
processus décisionnel administratif de la Direction des services 
universitaires. 



 

Dans notre étude, nous nous sommes appuyés sur l'approche 
descriptive, ainsi que sur les outils de collecte de données 
observationnelles et le formulaire, 80 questionnaires ont été distribués et 
60 formulaires ont été récupérés, et la méthode d'enquête 
compréhensive a été utilisée. 

-En fin de compte, l'étude a atteint un ensemble de résultats 
représentés dans le fait que la nature de la communication 
organisationnelle prédominante dans la Direction des Services 
Universitaires est la communication ascendante et la communication 
descendante se déroulant à titre officiel. 

Les moyens de communication organisationnels de la Direction des 
services universitaires contribuent grandement à activer le processus 
décisionnel administratif. 

-Les décisions administratives sont prises à la Direction des Services 
Universitaires à Oum El Bouaghi, individuellement et collectivement. 

Les informations qui arrivent par les moyens de communication 
organisationnelle sont claires. 

Les facteurs les plus influents dans le processus décisionnel 
administratif sont l'unilatéralisme. 

Mots clés: 

Rôle - communication organisationnelle - le processus de prise de 
décisions administratives. 

 


