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حاول جاهدة التكییف مع الدول تیرة جعلت تطورات بارزة خالل السنوات األخشهد العالم 
، في ظل تطور تكنولوجیا المعلومات واإلتصال، إذ أصبح اإلتصال خاصة اقتصادیات العالم الجدید

له اإلتصال من أبعاد وظیفیة في طیاته ي مؤسسة في الوقت الحالي، وما یحمحتمیة ألوالمعلومة ضرورة 
  .یجسدها أعضاء المنظمة لبلوغ األهداف المشتركة

تبادل الرسائل بین األفراد الذین تربطهم  یتم من خالله عملیة وباعتبار أن اإلتصال التنظیمي  
البد لها أن تتكیف مع متغیرات المحیط، حتى تؤدي عالقات معینة من مختلف المستویات وهذه الرسائل 

الغرض المطلوب منها على أكمل وجه، فاإلتصال التنظیمي یكتسي أهمیة بالغة، ذلك أن أي مؤسسة 
مهما كان نوع نشاطها تحتاج دوما إلى وجود عملیة اتصالیة فعالة یتم من خاللها نقل المعلومات الالزمة 

  .األفراد الفاعلین في المؤسسةوتوفیرها وتبادلها بین مختلف 

تقوم به المنظمات  ي المنظمة نظرا للدور الحیوي الذيوتزداد أهمیة اإلتصاالت التنظیمیة ف  
المتطورة والمتزایدة دوما، حاجیات المجتمع وتوفیر هیة أو الخدماتیة في تحقیق الرفااالقتصادیة بصیغتها 

صر عفي هذه المنظمات لمواجهة كل تحدیات هذا ال للفاعلینوهذا یتطلب رفع مستوى األداء الوظیفي 
الجید في نقل وتقییم األوامر والتعلیمات من اإلدارة العلیا الجدید والذي یتطلب السرعة والدقة والتخطیط 

بكل المشكالت وتطویراتها والمعوقات إلى العاملین لتسییر عمل المنظمة والتحكم به، فضال عن اإلحاطة 
الفعال على إحاطة اإلدارة اإلتصال التنظیمي  لعاملین في أدائهم، حیث یساعدالتي تحد من قدرة ا

في زیادة التقارب للحد منها وعالجها، ویسهم العاملین ومقترحاتهم وشكاویهم بالمشكالت التي تواجه 
الجماعة المعنویة هو رفع روح والهدف  التفاهماإلدارة والعاملین كذلك في جلب وحدة بین والتواصل 

في وجهات نظرهم وكذلك مع اإلدارة ویقلل  للعاملین في مواجهة المشكالتالتي تتعلق بأدائهم وزیادة التقارب
  .من سوء التفاهم واإلختالفات في أوجه النظر مما ینعكس بصورة إیجابیة على األداء الوظیفي
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ة المشكالت ونظرا لتعاظم دور اإلتصاالت اإلداریة أو التنظیمیة في العصر الحدیث، وزیاد
تنظیمیة فعالة في المنظمات تبعا اإلتصالیة في المنظمات فقد ترتب على ذلك زیادة الحاجة إلتصاالت 

 .لما تتتیحه تقنیات اإلتصال من ممیزات تساهم بفعالیة في رفع مستوى األداء الوظیفي للعاملین

التنظیمي في تفعیل  هذه الدراسة للبحث في موضوع دور اإلتصالوعلى هذا األساس جاءت 
فصول كانت على النحو  )05(، وقد قسمنا دراستنا إلى اإلقتصادیة الجزائریةاألداء الوظیفي في المؤسسة 

  :التالي

، تحدید اإلشكالیة، أسباب )تمهید أو مقدمة(والذي جاء فیه  :الدراسة المنهجیة: الفصل األول
منهج الدراسة، عینة الدراسة،  المفاهیم،اإلضافة إلى تحدید  الدراسة، أهدافها،إختیار الموضوع، أهمیة 

  .وبرادیغم الدراسةوصوال إلى الدراسات السابقة  أدوات جمع البیانات، 

ماهیة  بعنوان المبحث األول ،والمعنون باإلتصال التنظیمي، والذي جاء فیه تمهید: انيالفصل الث
هیكل اإلتصال التنظیمي، : جاءت بالترتیب كالتاليقد قسمناه إلى أربع مطالب  ،اإلتصال التنظیمي

وظائف اإلتصال التنظیمي، شبكات اإلتصال التنظیمي، أهمیة وأهداف اإلتصال التنظیمي، أما المبحث 
: الثاني بعنوان أسالیب اإلتصال التنظیمي ومعوقاته، وقد قسم إلى أربع مطالب جاءت على النحو التالي

االتصال الفعال، نظریة لتنظیم، معوقات اإلتصال التنظیمي، خصائص اسالیب اإلتصال الرسمي في ا
  .، خالصة الفصلاإلتصال التنظیمي

تمهید، : بعنوان األداء الوظیفي، حیث جاءت عناصره على النحو التاليكان : الفصل الثالث
، محددات األداء الوظیفي تطور مفهوم األداء،، ألول، ماهیة األداء الوظیفي یشمل ستة مطالبالمبحث ا

وفي األخیر نظریات األداء الوظیفي،  أهمیة األداء الوظیفي، أنواع األداء الوظیفي، أبعاد األداء الوظیفي
: طالبه بالترتیب على النحو التاليعملیة تقییم األداء الوظیفي، جاءت م: أما المبحث الثاني بعنوان

تقییم یم األداء، طرق تقییم األداء طرق تحسین األداء، أخطاء قیتاریخیة لعملیة تقییم األداء، تالخلفیة ال
  .األداء الوظیفي، معوقات األداء وخالصة الفصل
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ة المؤسسماهیة  :لمبحث األول، جاء فیه تمهید، االمؤسسة االقتصادیة"وهو بعنوان: الفصل الرابع
اإلقتصادیة، أنواعها، مهامها، ووظائفها، خصائص المؤسسة  :مطالب، وهي اإلقتصادیة جاء فیها أربعة

لمحة عامة : المبحث الثاني بعنوان ماهیة المؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة، إحتوى على أربعة مطالب هي
اإلتصال داخلها، اإلتصال الجید ومدى إسهامه في التأثیر على عن المؤسسة اإلتقصادیة الجزائریة، 

  في المؤسسات وخالصة الفصلصال الفعال إنتاجیة العمال وفي األخیر دور اإلت

بعنوان اإلطار المنهجي والدراسة المیدانیة جاء فیه أوال اإلجراءات المنهجیة والتي  :الفصل الخامس
تضمنت كذلك  ثانیا الدراسة المیدانیة ونتائجهاتضمنت مجاالت الدراسة المكانیة والبشریة والزمانیة، 

قتراحاتالنتائج، عرض النتائج العامة في األخیر تحلیل وتفسیر  عرض البیانات،    .توصیات وإ
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  :تحدید اإلشكالیة

سي لالتصاالت إذ یعد الشریان الرئیأهمیة اإلتصال في عصرنا الحالي یوما بعد یوم، تتزاید 
لهذا فإن اإلتصال  بطبعه فهو الیعیش بمعزل عن غیره، وألن اإلنسان كائن إجتماعي اإلنسانیة والكونیة،

  .ضرورة اجتماعیة وحضاریة

والرقي الحضاري المجتمعات من ذي قبل، مع تطور تعقیدا  تصال الیوم أكثراصبح اإل
الذي یشهده عالمنا، كما أن العصر التصنیعي الذي نحاشیه ماهو ، ومع اإلنفجار المعرفي والتكنولوجي

في الواقع إال عصر المعلومات، فالكمبیوتر والهاتف وأجهزة األقمار الصناعیة لیست ثورة صناعیة 
مارشال "على حد تعبیر  جعلت من العالم قریة كونیة صغیرة، فحسب، بقدر ماهي ثورة معلوماتیة،

المجتمع فتخطى اإلتصال من كونه حتمیة اجتماعیة للتعاون لیصبح یمس جمیع مؤسسات  ،"ماكلوهان
فیما یبن اإلتصال الذاتي والشخصي، كذلك  هوتنظیماته المختلفة، ویتنوع بتنوع هذه المؤسسات، لهذا نجد

  .الجماهیري والتنظیمي

هذا األخیر یمارس في المؤسسة من خالل إتصال داخلي متمثل في تعامالت المؤسسة مع 
داریینجمهورها الدا وخارجي یستهدف تعامالتها مع الجمهور الخارجي  ،...خلي من عمال وموظفین وإ

 الوسیط بین مختلف الجماهیروالذي یتمثل في المستهلكین، حیث یعتبر اإلتصال التنظیمي هنا، بمثابة 
المؤسسة كما یعمل على تحسین عالقاتها الخارجیة والداخلیة على وجه الخصوص، معها التي تتعامل 

  .یتوقف على تحسین آدائها التطور الذي في اإلنتاج والمؤسسة مما یساعد على استمراریة 

فالمؤسسة عبارة عن نسق تتفاعل فیه كافة األنساف الجزئیة األخرى، وباعتبار أن المؤسسة 
من خالل  یةاالقتصادكل تنظیم إقتصادي مؤسس بصفة رسمیة تهدف إلى تحقیق المردودیة اإلقتصادیة 
الح تدوم المؤسسة من خالل روابط العمل والمصالفرد یمثل روح التنظیم الذي بفضله ف - أداء عمالها

  .والتعامالت التي تقوم داخل أي تنظیم

اعل العناصر التنظیمیة ككل، حیث تتماسك وتتف جود العملیة اإلتصالیة التفاعلیة،وبفضل و 
  .وتجدیدات تمس المؤسسةمواكبة ما یستجد من تطورات في المؤسسة على سمح للعاملین ت
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لخدماتیة واالقتصادیة تفشل في تحقیق أهدافها مما یؤدي لكن رغم ذلك نجد بعض المؤسسات ا
روح التنظیم، أو بها إلى اإلنهیار وتقلص مستوى إنتاجها وخدماتها، فلیس في ذلك عالقة بمدى فاعلیة 

وتواصله مع باسقاط المعلومات في بؤر التنفیذ واإلعالم بالمستجدات، بل بالفرد العامل ومدى تفاعله 
  .التنظیمیة، وهو الحال بالنسبة للمؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة بقیة أنساق المؤسسة

نطالقا من هذه اإلشكاالت إرتأینا إلى دراسة  أهمیة اإلتصال التنظیمي بالمؤسسة اإلقتصادیة وإ
ما هو دور اإلتصال : الرئیسي اآلتيمن خالل طرح التساؤل  الجزائریة ودوره في تفعیل األداء الوظیفي

  تفعیل األداء الوظیفي في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة؟التنظیمي في 

   :تنطوي تحته تساؤالت فرعیة جاءت على النحو التالي

 ما هو نوع اإلتصال السائد في مؤسسة البحث؟  -

هل توجد عالقة بین نمط اإلتصال التنظیمي السائد في مؤسسة البحث واألداء الوظیفي  -
 للعمال؟

 التي تخفض مستوى األداء الوظیفي لدى عمال المؤسسة؟ ما معوقات اإلتصال التنظیمي -

ما مدى إسهام اإلتصال التنظیمي في زیادة فعالیة األداء الوظیفي في المؤسسة محل  -
 البحث؟

  : أسباب إختیار الموضوع - 2

تتطلب الدراسة التي یتناولها الباحث خطوات علمیة منظمة، مستقصیا جمیع جوانبها، إال أن   
نما هناك ا حیث أن هذا اإلختیار للموضوع یتوصل إلى حله أو الظاهرة أو اإلشكالیة ال ینشأ من فراغ وإ

عتبارات تسبق موضوع الدراسة،دوا ا إلى إختیار موضوع الدراسة ولعل من أهم األسباب التي دفعتن فع وإ
  :نذكر

  : األسباب الذاتیة -
 وبین األداء الوظیفيجة بینه ورغبتنا في الموزاو إهتمامنا الشخصي بموضوع التنظیمي  -1

 .تقدیرنا لمدى أثر اإلتصال التنظیمي في المؤسسة اإلقتصادیة لرفع وتیرة األداء الوظیفي هناك - 2

 یةمالئمة موضوع الدراسة مع تخصصنا والرغبة في معرفة مدى إستخدام المؤسسة اإلقتصاد - 3
 .لإلتصال التنظیمي الجزائریة
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  :األسباب الموضوعیة

مؤسسة البالوسط التنظیمي داخل  التالعلمیة بدراسات في إطار اإلتصاإثراء دائرة المعارف  -1
 ) الوحدة العملیة إلتصاالت الجزائر بأم البواقي( االقتصادیة 

ختبار فرضیقابلیة الدراسة للبحث المعرفي والمنهجي، كذا  - 2  تهااإمكانیة النزول بها إلى المیدان وإ

التي تحد من عملیة تفعیل األداء الوظیفي في محاولة تشخیص واقع وعوائق اإلتصال التنظیمي  - 3
 .المؤسسة

 : أهمیة الدراسة- 3

إلتصال بصفة عامة، ولكن أهملت بموضوع ااهتماما متزایدا األبحاث والدراسات إهتمت 
بصفة خاصة وقد جاءت دراستنا لتفید تلك الدراسات  االقتصادیة تصال التنظیمي في المؤسسةاال

إلى نتائج تدعم مجال البحث في موضوع عالقة اإلتصال التنظیمي باألداء الوظیفي في الوصول 
من قبل الباحثین، وكذلك نحاول توضیح لعمال المؤسسة اإلقتصادیة، الذي لم یلق إهتماما كبیرا 

تصاالت الوحدة العملیة إل(الجزائریة قتصادیة ل التنظیمي السائد في المؤسسة اإلطبیعة نمط اإلتصا
وعالقته بأداء عمالها، وكذا التعرف على المعوقات والعراقیل التي تعاني منها  )بأم البواقي الجزائر

عملیة اإلتصاالت داخل المؤسسة والتي تؤثر بدورها على أداء العاملین، وبذلك یمكن اإلستفادة من 
  .المؤسسة محل الدراسة دراستنا في رفع وتفعیل مستوى أداء العاملین في نتائج
  : أهداف الدراسة- 4

لكل دراسة أو بحث هدف أو مجموعة من األهداف یسعى الباحث إلى تحقیقها، وقد تم تحدید   
  : دراستنا في النقاط التالیةأهداف 

 اإلتصال السائد في مؤسسة البحثالتعرف على نوع  -1

واألداء  االقتصادیة اإلتصال التنظیمي في المؤسسةمحاولة التعرف على العالقة التي تربط  - 2
 .الوظیفي للعمال

 .ه عمال المؤسسة نظیمیة في حل المشكالت التي تواجالتعرف على مدى إسهام اإلتصاالت الت - 3

الوحدة العملیة الوقوف على أوجه القصور والصعوبات التي تعاني منها عملیة اإلتصاالت في  - 4
 .أم البواقي والتي تؤثر بدورها على أداء العاملینإلتصاالت الجزائر ب
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ة فعالیة األداء الوظیفي في الوحدة العملیة إسهام اإلتصال التنظیمي في زیاد مدىالتعرف على  - 5
  .إلتصاالت الجزائر بأم البواقي

  :تحدید المفاهیم - 5

 : مفهوم االتصال -1- 5

 إلتصال كلمة ا: لغةComiunicqtion  الكلمة الالتینیة مشتقة منComines  وباالنجلیزیة
 Comines  وبالفرنسیةCommun ،  أي عام ومشترك، أي إشتراك مع الغیر سواء كان

  .1من األشخاص في المعلومات أو االتجاهاتوعة مشخص أو مج
والذي یحمل معنیین إثنین، األول هو " وصل"في اللغة العربیة مشتقة من الجذر " اتصال"كلمة  -

أما المعنى إیجاد عالقة من نوع معین تربط بین الطرفین، أو شخصین، أي بین شیئیین  "الربط"
 .واالنتهاء إلى غایة معینة" البلوغ" والثاني فه

 .2ار والمعلوماتنقل وتوصیل أو تبادل األفك: "االتصال بأنه" أوكسفورد" یعرف قاموس  -

 لدى عدد كبیر من الناس، وهم في هذا  –كفعل أو كمفهوم " االتصال"یشیع استعمال : إصطالحا
من بین المفاهیم البسیطة، ال، فاإلتصال الیوم یعد اأو یختلفون حول ما یعتبرونه إتصقد یتفقون 

بسیط ألنه فعل وعملیة بیولوجیة واجتماعیة أولیة، الكل یقوم بها بشكل والمعقدة في نفس الوقت، 
قاته الواسعة صار مجاال كبیرا للتداخل بین وتطبیإرادي أو عفوي، ومعقد ألنه باستعماالته 

 .3االختصاصات العملیة 

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35، ص1992مقدمة في علم النفس التنظیمي، دیوان المطبوعات الجامعیة، : بوفلجة غیاث -1

، 1984، 1قاموس المصطلحات االعالمیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، القاهرة، ط: محمد فرید محمود عزت - 2
   .86ص 

 .11، ص 2000االتصال الفعال، المكتبة الجامعیة، االسكندریة، : هالة منصور -3
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االنسان في حیاته بغیة تحقیق ذاته، داخل الجماعة التي انسانیة یحتاج إلیها االتصال هو ظاهرة  -
 .1ینتمي إلیها 

اإلجراء على أنه " ألحمد زكي بدوي"جاء تعریف االتصال في معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة  -
تنتقل المعاني  العمل الذي عن طریقهالذي یتم من خالله تبادل الفهم بین الكائنات البشریة أو هو 

 .2من إنسان آلخر

نقل المعلومات بین " : تعریفا لالتصال بأنه "زكي غوشة"االدارة العامة، أورد وفي قاموس  -
 3 "ورؤسائهم على مختلف االتجاهات والمستویات االداریة في المنظمةالموظفین 

بغیة تحقیق ذاته داخل الجماعة التي االتصال هو ظاهرة انسانیة یحتاج إلیها اإلنسان في حیاته  -
 .4ینتمي إلیها 

المستقبل الرسالة من المرسل إلى نقل ، هو صیرورة  PIERR -G- BERGERONوعرفه  -
 .5بهدف إفهامه الرسالة والتأثیر على سلوكه 

 التعریف االجرائي لالتصال:  

  :التصال وهوتعریف لالسابقة یمكن استخالص  على التعاریفبناءا   

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 2004االسكندریة، االتصال ومفاهیمه، المكتب الجامعي الحدیث، رسائل : أحمد محمد علیق وآخرون -1
16.  

 .17، ص 2009االتصال في المنظمات العامة، دار الیازوري العامة للنشر والتوزیع، األردن، : بشیر العالق -2

، 2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، االتصاالت اإلداریة داخل المنظمات المعاصرة، دیوان : بوحنیة قوي -3
 .30ص 

، 2006، مخبر علم االجتماع االتصال، قسنطینة، المؤسسة االقتصادیةفعالیة التنظیم في : نوارن صالح ب -4
 .64ص 

5- PIERRE –G- BERGERON: LA GESTION MODERN TERIORIE ET 
CASGESTIO MARIN – EDITEUR , QUBEC. 1989, P 369.   
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وجود و عملیة نقل المعلومات بین طرفین، األول مرسل والثاني مستقبل، من خالل قناة معینة مع ه
  .التغذیة الرجعیة ذلك من أجل الوصول إلى التفاهم والتعاون

 : مفهوم االتصال التنظیمي-2- 5

بأنه تلك العملیة التي تهدف إلى تدفق البیانات والمعلومات الالزمة الستمرار ": فضیل دلیو"یعرفه  -
داخل ) هابطة، صاعدة، أفقیة(العملیة االداریة عن طریق تجمیعها ونقلها في مختلف االتجاهات 

 .1عملیة التواصل المطلوب بین مختلف المتعاملین وخارجه، بحیث تتیسرالهیكل التنظیمي 

عبارة عن شبكة مصممة من أجل نقل المعلومات "التنظیمي، أن االتصال فیرى  محمدمحمد علي أما  -
االتصال هو مستویاته، وبدونه یتعذر وجود تنظیم سلیم، ألن داخل البناء التنظیمي على مختلف 

العمل، وهو الممر الذي تعبر علیه كل أنواع جماعة ببعضهم داخل العملیة الوحیدة التي تربط األفراد 
 .2 ةالمعلومات الفنیة والعالقات االنسانی

إلى تدفق البیانات  ، یرى أن االتصال التنظیمي هو العملیة التي تهدفمحمد منیر حجابأما  -
بین هابطة ئق بین وحدات المشروع المختلفة، في مختلف االتجاهات والمعلومات في صورة حقا

 .3"التنظیمي وصاعدة وافقیة وعبر مراكز العمل المتعددة داخل الهیكل

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16، ص 2003، 1والتوزیع، القاهرة، ط ، دار الفجر للنشر، نظریاته، وسائلهاالتصال مفاهمیمه: فضیل دلیو -1

واقع االتصال الرسمي في تنظیم المؤسسة، رسالة ماجستیر في علم اجتماع االتصال، جامعة : محمد علي محمد -2
 .51، ص1995قسنطینة، 

  .35، ص 2003الموسوعة االعالمیة، المجلد األول، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، : محمد منیر حجاب -3
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االتصال االنساني المنطوق والمكتوب :"االتصال المؤسسي، بأنه عبارة عن" ابراهیم عرقوب"ویعرف  -
وتقویة الذي یتم داخل المؤسسة على المستوى الفردي والجماعي ویساهم في تطویر أسالیب العمل، 

 .1" العالقات االجتماعیة بین الموظفین، وهو یتضمن االتصال الرسمي وغیر الرسمي

إرسال المعلومات، واستقبالها :"االتصال التنظیمي بأنه " Redding"و" Sanborn" ویعرفه كل من -
أن االتصال التنظیمي هو نظام  Dance و Zelko في نطاق منظمة أعمال كبیرة ومعقدة، ویقدر
ویهتم بالمهارات اإلتصالیة منظمة األعمال أن أما  متداخل یشمل االتصال الداخلي والخارجي 

Lesikar  طرحهما الذین  إلى البعدینفقد أضاف بعدا ثالثا لالتصال التنظیمي وهو البعد الشخصي
Zelko و Dance.  

فقد أضاف بعدا ثالثا لالتصال الالتنظیمي، وهو البعد الشخصي إلى البعدین اللذین    lesikarأما 
  .Dance2 و Welkoطرحهما 

تبادل البیانات والمعلومات والحقائق داخل المؤسسة وخارجها، من خالل :" بأنه فتحي دمحمیعرفه  -
والعاملین فیها بعضهم ببعض، وتتخذ هذه یتم فیها ربط اإلدارة واألقسام  شبكة من االتصال

االتصاالت، عدة أنماط وأشكال، فربما تكون بین مجموعة من الناس ومجموعة أخرى أو ربما تكون 
مقصورة على األعضاء والعاملین بالمؤسسة، أو تكون موجهة إلى خارجها أو هذه االتصاالت 
 .3"خلیط من كل هذا

یدا وتخصصا، دو أكثر تحبعضها ماهو شامل وعام، وفیها ماهالحظ على جمیع التعاریف أن ی -
ق أو وكل واحد تناوله أو ینظر إلیه صاحبه من زاویته الخاصة ومیدان اهتمامه، إال أنها تتف

م نقل أن الصفة الرئیسیة المشتركة هي نظرتها لالتصال على في أغلب األحیان، إن لتشترك 
 ونقل المعلوماتعملیة یتم من خاللها التبادل  هأن

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28، ص مرجع سابق: فضیل دلیو -1

 .18، ص 2000بیة، معي، اإلمارات العر ااالتصال التنظیمي، دار الكتاب الج: محمد ناجي جوهر -2

 .10، ص 2003مصطلح إداري، دار التوزیع والنشر االسالمیة، مصر،  766: محمد فتحي -3
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ویستهدف التفاهم بین طرفي عملیة االتصال، كما یحدث التغییر في السلوك، ویؤدي إلى   
  : تماشى مع موضوع دراستناالتعاون والتكامل بین أعضاء التنظیم ومن هنا نتوصل إلى تعریف إجرائي ی

واألفكار والمشاعر عن یتم فیها تبادل ونقل المعاني والمعلومات  هو عملیةاالتصال التنظیمي 
طریق التفاعل بین أعضاء المؤسسة من مستوى إلى مستوى آخر بطرق رسمیة وغیر رسمیة، من أجل 

  .ف المخطط لهاتحقیق أداء فعال والوصول إلى األهداتكوین عالقات إجتماعیة بغیة 

األداء من بین أهم المفاهیم المتداولة خاصة في الجانب التنظیمي وتسییر یعد : مفهوم األداء-3- 5
صطالحیة توضیح هذا  الموارد البشریة، ولهذا سوف نحاول من خالل إعطاء عدة تعریفات لغویة وإ

  .المفهوم

  التعریف اللغوي لألداء: أوال

دى، ویقال أدى الشيء أوصله، واالسم األداء، مصدر الفعل أ أن األداءمن معاجم اللغة یتضح   
  .1أدى األمانة، وأدى الشيء قام به

  التعریف اإلصطالحي لألداء: ثانیا

 :لمفهوم األداء نذكر منها ریفتعددت التعا -

بها فإنهم  نو عندما نعطي للعمال أعماال یقوم:"األداء على أنه" عاطف محمد عبیر" عرف -
مقدار التحسن الذي یطرأ على وتصرفات كما یظهرون أثناءها  یظهرون أثناءها سلوكات

 .2أسلوبهم في أداء ذلك العمل

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .26، ص 14لسان العرب، دار صادر، بیروت، المجلد: ابن منظور -1

، ص 1964یة التطبیقیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الناحاألفراد من  إدارة: عاطف محمد عبیر -2
47. 
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یمكن أن نحصل على األداء بمقارنة حجم ومستوى، ما قام ": محمد یسرى منصور"بینما یعرفه -
به العامل في عمله وانجازه أثناءه مع ما ینتظر منه القیام به كما وكیفا ولتحدید مساهمته في 

 .1العملیة االنتاجیة 

النشیط إلكتساب  الفعل اإلیجابي: أما المنظمة العربیة للثقافة والعلوم فقد عرفت األداء على أنه -
 .2 المهارة والقدرة أو القدرة أو المعلومة والتمكن الجید من أدائها تبعا للمعاییر الموضوعیة

التي یؤدي بها  األداء هو قیام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة التي یتكون منها عمله والكیفیة -
ملون مهامهم أثناء العملیات االنتاجیة والعملیات المرافقة لها باستخدام وسائل االنتاج االع

 . 3واإلجراءات التحویلیة الكمیة والكیفیة

من خالل هذا التعریف یمكننا القول أن األداء ماهو إال نتیجة لتداخل ثالث عناصر مكونة 
  .بالمهامالقدرات، إدراك الدور، والقیام : لجهد الفرد وهي

یتفاعالن معا في تحدید مستوى األداء حیث أن األداء هو الرغبة والقدرة ":السلمي علي "یرى  -
 .4بین الرغبة والمقدرة في العمل والمستوى في األداءأن هناك عالقة متالزمة ومتبادلة 

بین السلوك واإلنجاز، أي أنه مجموع السلوك والنتائج حیث األداء هو التفاعل أن " توماس"یرى  -
  .5تكون هذه النتائج قابلة للقیاس

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .56، ص 1986التنظیم اإلداري كأساس لتقییم األداء، دیوان النشر العربیة، : محمد یسرى منصور -1

، عمان، األردن، 1، دار المشرق، ط)المفهموم، التدریب، األداء(كفاءات التدریس : الفتالوي، سهیلة محسن كاظم -2
 .24،  ص 2000

، 2001، نوفمبر، )1(والفاعلیة، مفهوم وتقییم، مجلة العلوم االنسانیة، العدد األداء بین الكفاءة: عبد الملیك مزهودة -3
 .86ص 

 .280نفس المرجع، ص : مزهودة عبد الملیك -4

 .25، ص2003تكنولوجیا األداء في المنظمات، المنظمة العربیة للتنمیة االداریة، القاهرة، : عبد الباري ابراهیم درة -5
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نقول أن األداء مجموعة االستجابات التي یقوم بها الفرد في  من خالل مجموعة التعاریف یمكن أن
موقف معین، بحیث أن األداء یرتبط بالمجهود الذي یبذله كل فرد في المؤسسة وماهي المهارة التي یتمتع 

  .بها الفرد سواء كانت كمیة أو نوعیة

  :الوظیفياألداء  مفهوم-4- 5

  يصطالحالتعریف اإل:أوال

عدیدة لألداء الوظیفي، فمنهم من عرفه من خالل النتائج، ومنهم من نظر إلیه  الباحثون تعاریفوضع  -
من خالل السلوك، كما أن هناك من عرفه من خالل التفاعل الحاصل بین محددات األداء والتعاریف 

 :التالیة تبین ذلك

لمهام المختلفة التي األداء الوظیفي یقصد به األداء الفردي ویعنى بأداء الفرد للعمل وقیامه باألنشطة وا -
 .یتكون منها عمله

محصلة تفاعل كبیر أهمها كفایة الموظف ومتطلباته :" بأنه  "RICHARD BOYATZIS"یعرفه  -
 1" الوظیفیة وبیئة التنظیم

 .من زاویة النتائج ویهمل جانب السلوك وبالتالي ینظر إلى األداء الوظیفي
 .2لاعند قیامه بأي عمل من األعمبأنه الناتج الذي یحققه الموظف ": Haynes"یعرفه  -
بأنه ینتج عن تفاعل عامل القدرة والدوافع المرتبطة بالسلوك البشري،  Suter Mesterكما عرفه  -

حیث یمثل كل من القدرة والدوافع متغیرین رئیسیین من أجل األداء الوظیفي، فقد تنطوي مكونات الفرد 
واألداء الوظیفي، ل ستنعدم العالقة بین القدرات مل، لكن بدون توافر الدوافع للعمدرات الععلى أعظم الق

 .3كما أن العكس صحیح، فقد یتوافر لدى الفرد الدافع القوي للعمل ولكن دون قدرة
  
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 2004جامعة الجزائر، دكتوراه، أثر البیئة على المؤسسسة االقتصادیة، حالة الجزائر، أطروحة : علي عبد اهللا -1
27. 

 .15، ص 2000إدارة القوى العاملة، دار النهضة العربیة، بیروت، دط، : عاشور أحمد صقر -2

المناخ التنظیمي وعالقته باألداء الوظیفي، رسالة ماجستیر قسم العلوم االداریة، جامعة نایف، : ناصر محمد ابراهیم -3
 .26، ص 2003
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األداء الوظیفي من نفس المنظور تقریبا حیث یرى أن األداء تناول ف Andrawdأما أندرود   -
 .1الوظیفي هو تفاعل سلوك بین الموظفین، حیث أن ذلك السلوك یتحدد بتفاعل جهوده وقدراته

هذه التعاریف األربعة تنظر إلى األداء الوظیفي على أنه تفاعل بین محدداته بالرغم من أنها 
  .تتختلف في تحدید طبیعة هذه المحددا

أن األداء الوظیفي ماهو : الوظیفي الذي أشار إلى تعاریف التي تعبر بدقة عن األداءومن بین ال  
النشاط الذي تمخض عن ذلك األداء، مما جعل البیئة أو المحصلة  إال نتاج السلوك، فالسلوك هو

  .2النهائیة مختلفة عما كانت علیه من قبل  ذلك السلوك

  لألداء الوظیفيالتعریف اإلجرائي  :ثانیا

األداء الوظیفي هو تعبیر عن التفاعل بین السلوك األداء، ذلك أن السلوك هو ما یقوم به األفراد   
ما تبقى من أثر أو نتائج بعد توقف من أعمال في المنظمة التي یعملون بها، أما اإلنجاز فهو 

هو التفاعل بین السلوك األفراد عن العمل أي أنه مخرج أو نتاج أو النتائج النهائیة لألداء 
  .والنتائج التي تحققت معا، أي أنه مجموع السلوك واالنجاز

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 2003جامعة نایف، السلطة وعالقته بكفاءة األداء، رسالة ماجستیر، تفویض : عبد اهللا عبد الرحمن -1
37. 

 .27، ص 1998محاضرات في األداء، االسكندریة، : عبد الباري ابراهیم درة -2
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  : مفهوم المؤسسة االقتصادیة-5- 5

 مفهوم المؤسسة: أوال

مؤسسة علمیة، مؤسسة صناعیة، استنادا إلى : هي جمعیة أو معهد أو شركة، ویقال :لغــــــــــة  - أ
 .1أسس، یؤسس، مؤسس، مؤسسة: فكلمة مؤسسة مشتقة من الفعل) المورد(القاموس العربي

طبیعیة كانت أو مالیة أو (المادیة المؤسسة هي مجموعة من الطاقات البشریة والموارد  :اصطالحا   -  ب
والتي تشتغل فیما بینها وفق تركیب معین وتولیف محدد قصد إنجاز أو أداء المهام ) غیرها

 .2من طرف المجتمعالموصلة 

هي نمط من النظام الذي یوفر ألفراد المجتمع خدمات ومنافع مقابل أسعار معینة لتلبیة  -
 . 3ماعیةأغراضهم االستهالكیة الفردیة أو االجت

ن أخصائیین یعملون معا ألداء موعة بشریة متكونة ممج:"أن المؤسسة عبارة عن "دروكر"یرى  -
عة أو مشتركة وهي تتمیز بغالف التجمعات االجتماعیة التقلیدیة للمجتمع أو الجما مهمة

عتمد على الطبیعة النفسیة لإلنسان وعلى حاجاته البیولوجیة ومع العائلة، بتصمیم قصدي وال ی
  .4انتاجا بشریا لتدوم لمدة معتبرةذلك فقد صممت بصفتها 

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 2002قنیات المحاسبة العامة في المؤسسات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، ت: أحمد طرطار -1
15. 

 .19، ص 1، ط1984دار النهضة، مصر: مدخل إدارة األعمال: سمیر أحمد عسكري -2

  .13، ص2005، رؤیة نظریة، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، مصر العامة العالقات: جمال مجاهد -3
 .6، ص1994قاموس عربي انجلیزي، دار المعلم، بیروت، : روجیه البعلبكي -4
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فیها كل من أرباب العمتل منظمة تجاریة أو صناعیة یعمل ویتعاون ": كما تعرف أیضا بأنها
والعمال، أو هي عبارة عن عقد یشرك شخص أو أكثر في تحقیق مشروع   یین والموظفینوالمهن

  .1ماالشتراك إلى ربح منظ

  : إجرائیا -جـ

تسمح بفضل مجموعة من الوسائل البشریة  عبارة عن وحدة عامة أو خاصة،المؤسسة هي   
لقانون والمادیة تحقیق أهدافها المتمثلة في انتاج منتجات وخدمات موجهة نحو السوق وخاضعة 

  .طبیعتها فقد تكون إداریة، تجاریة، أو صناعیةالمنافسة وهي تختلف من حیث 

 مفهوم المؤسسة االقتصادیة: ثانیا

عناصر االنتاج البشریة والمادیة والمالیة التي تستخدم وتسیر المؤسسة االقتصادیة هي مجموعة  -
موجهة للبیع، هذا بكیفیة فعالة تضمنها مراقبة التسییر بواسطة  انتاج سلع وخدمات وتنظم بهدف

 .1وسائل مختلفة كتسییر الموازنات وتقنیة المحاسبة التحلیلیة

مجموعة منظمة ومهیكلة تخضع إلى منطق دقیق ولمقاییس محددة من الناحیة التقنیة  هي -
 .3والبشریة

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .27، ص2004تسییر المنشأة، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، : عبد الكریم بن عراب -1

 .87،ص 2003، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة، مصر، إدارة األعمال: بویعقوب عبد الكریم -2

 .65، ص 1998المؤسسة، دار المحمدیة العامة، دط، الجزائر، اقتصاد : ناصر دادي عدون -3
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اج بغرض تتعرف على أنها جمیع المنظمات االقتصادیة المستقلة مالیا هدفها توفیر االن -
منظمة ومجهزة بكیفیة توزع فیها المسؤولیات، ویمكن أن تعرف بأنها وحدة  التسویق، وهي

بغرض تحقیق  اقتصادیة تتجمع فیها الموارد البشریة، المادیة والمالیة الالزمة لالنتاج االقتصادي
الحیز المكاني والزماني الذي تختلف باختالف  نتیجة مالئمة وهذا ضمن شروط االقتصادیة

 .1توجد فیه تبعا لحجم ونوع النشاط

من  المؤسسة هي الوحدة االقتصادیة التي تمارس النشاط االنتاجي والنشاطات المتعلقة به -
  .2تخزین وشراء وبیع من أجل تحقیق األهداف التي أوجدت من أجله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35، ص 2001محاضرات في اقتصاد المؤسسة، مطبعة جامعة منتوري، قسنطینة، : اسماعیل عربابي -1

  .14، ص1995الجزائر،  ،المطبوعات الجامعیةاقتصاد المؤسسة، دیوان : عمر صخري -2
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 :دراسةمنهج ال- 6

نما األساس هو الوسیلة  لم یعد األساس في التقدم العلمي هو الحصول على كم معرفي أكثر وإ
التي تمكننا من الحصول على هذا الكم واستشارة في أقصر وقت ممكن وبأوسط الجهود، والوسیلة 

الطریق الذي یتبعه الباحث :"المنهج العلمي في ذلك هي المنهج العلمي بكل معطیاته ولهذا یعتبر
جه للوصول إلى تعلیمات أو نتائج بطریقة علمیة دقیقة، وكذلك مجموعة القواعد العامة التي تو 

  .1"البحث للوصول إلى الحقیقة العلمیة
وبدون المنهج یكون  ،والمنهج هو طریقة تساعد في البحث وال یستطیع الباحث االستغناء عنه  

والمنهج یختلف من دراسة إلى أخرى ، البحث مجرد تجمیع للمعلومات ال عالقة له بالواقع العلمي
ب طبیعة ومشكلة ف الباحثین على حسلى حسب طبیعة ومشكلة موضوع البحث، وتبعا الختالع

مكاناتهم واستنادا إلى كتب المنهجیة فإن المنهج البحث وتبعا الختالف الباحثین موضوع  وقدراتهم وإ
براز خصائصها، في حین یرید الباحث اهو :" الوصفي ألكثر كفاءة في الكشف عن حقیقة الظاهرة وإ

معطیات خطوة یقوم بها هي وصف الظاهرة التي یرید دراستها وجمع أن یدرس ظاهرة ما فإن أول 
ومعلومات دقیقة عنها، فالمنهج الوصفي یقوم بدراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ووصفها وصفا 

  .2"دقیقا، والتعبیر عنها تعبیرا كیفیا أو تعبیرا كمیا
البحثیة التي تتكامل بأنه مجموعة اإلجراءات :" وعلیه یمكن تعریف المنهج الوصفي 

كافیا  تحلیال یانات وتصنیفها ومعالجتها وتحلیلهالوصف الظاهرة اعتمادا على جمع الحقائق والب
ودقیقا، الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج وتعمیمات عن الظاهرة أو الموضوع محل 

  .3البحث
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص ،2002، 1د البحث، جامعة منتوري، قسنطینة،العدد مراحل الضوابط المنهجیة إلعدا :حمدي عمیراوي -1

96.  

مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث دیوان المطبوعات الجامعیة،  :عمار بوحوش، محمد محمود الذبیات -2
 .129، ص 1995الجزائر، 

، 2000مناهج البحث التربوي، رؤیة تطبیقیة مبسطة، الكویت، دار الكتاب الحدیث، : بشیر صالح الرشدي -3
  .59ص 



اإلطار المنهجي للدراسة                                                الفصل األول 
 

19 
 

أهداف وطبیعة موضوع الدراسة فقد اعتمدنا على تطبیق األسلوب الوصفي التحلیلي من وتماشیا مع 
الوحدة خالل محاولة التعرف على طبیعة العالقة بین االتصال التنظیمي واألداء الوظیفي لدى عمال 

  .العملیة التصاالت الجزائر بأم البواقي
  :عینة  الدراسة - 7

موظف بالوحدة العملیة التصاالت  300الذي یتمثل في  نظرا لكبر حجم مجتمع الدراسة الكلي  
مفردة من  150في الجزائر بأم البواقي ، أخذنا نصف عدد مفردات المجتمع كعینة للدراسة والذي تمثل 

قصدیة وكانت العینة قد أختیرت بطریقة عشوائیة، حیث تعذر لنا إختیارها بطریقة ) مفردة 300(أصل 
  .فض مدیر الوحدة إطالعنا بعد العمال في كل مصلحةمنتظمة والسبب في ذلك هو ر 

 :أدوات جمع البیانات - 8

إن الشائع حول أدوات جمع البیانات هو أنها تلك الوسائل المختلفة التي یستخدمها الباحث من أجل 
الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تخص بحثه، تتمثل هذه األدوات في المالحظة، 

واالستبیان وتحلیل المضمون وقد اعتمدنا في دراستنا على أداة استمارة االستبیان كأداة من المقابلة 
     .1أدوات البحث العلمي لجمع المعلومات، وهي أنسب وسیلة تالئم هذا النوع من الدراسات

على أنها مجموعة من " علي غربي وآخرون"و " فضیل دلیو"وقد عرفت استمارة االستبیان من قبل 
ئلة المكتوبة التي تعد بصفة مقصودة للحصول على معلومات وآراء حول موقف أو ظاهرة األس

  .2معینة
مشتقة من الفعل استبان األمر، بمعنى أوضحه واالستبیان بذلك هو  االستبیانكلمة  -

 .التوضیح والتعریف لهذا األمر

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الساحة  مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، دیوان المطبوعات الجامعیة: أحمد بن مرسلي -1

  .165، ص2007، 3المركزیة بن عكنون، الجزائر، ط
أسس المنهجیة في العلوم االجتماعیة، دار البعث، جامعة منتوري، قسنطینة، : فضیل دیلو، علي غربي وآخرون -2

  .192، ص 1999الجزائر،
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اإلستبار، : في األوساط البحثیة العلمیة تحت أسماء جدیدة مثل االستبیانویعرف أیضا 
أو " Sondage"، وكلما تترجم في اللغة الفرنسیة بكلمة اإلستقصاء، اإلستفتاء

"Questionnaire." 

یعتبر االستبیان من أدوات البحث العلمي األساسیة الشائعة االستعمال في العلوم االنسانیة  -
خاصة في علوم اإلعالم واإلتصال، فهو یساعد في الحصول على معلومات دقیقة ال 

  .حث مالحظتها بنفسهیستطیع البا
استمارة االستبیان هي عبارة عن استمارة تتضمن مجموعة معینة من األسئلة المترابطة  -

والمتعلقة بموضوع البحث، یتم من خاللها الحصول على إجابات معینة یجري تحلیلها 
 .1ألغراض البحث العلمي

المطروحة متسمة بالوضوح عند قیامنا بإعداد استمارة االستبیان حاولنا أن تكون األسئلة  -
محوثین، یل، إضافة إلى مراعاة مستویات الوالموضوعیة، مباشرة وبعیدة عن الغموض والتأو 

وحتى تكون أسئلة إستمارة االستبیان ملمة بجوانب موضوع دراستنا، وفي متناول جمیع 
 مفردات الدراسة، وحتى نحصل على االستمارة في صورتها النهائیة تتبعنا مجموعة من

 :المراحل المنهجیة التي كانت كالتالي

 التفكیر في أسئلة االستبیان إنطالقا من مشكلة البحث وتساؤالت الدراسة -1

صیاغة أسئلة االستبیان، حیث قمنا بالتنویع بین األسئلة المغلقة والمتعددة البدائل، وأسئلة الرأي  - 2
 .ألنها تساعدنا في الحصول على المعلومات المطلوبة

 .االستبیان في صورتها األولیة وترتیب كل مجموعة في محورها ترتیبا منطقیا إعداد أسئلة - 3

بداء رأیهم حول مضمونها مع تعدیل تعرض األسئلة على المشرفة ومناقش - 4 ها مع المحكمین وإ
 .بعض األسئلة

  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1،  طمنهجیة البحث العلمي، إثراء للنشر والتوزیع، األردن: خضیر كاظم محمود، موسى سالمة الوزي -1

  .103، ص 2008
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زیعنا لالستمارة على أسلوب التوزیع بالید، واسترجاعها بالید كذلك، وقد و وقد اعتمدنا في ت -

استمارة ثم استرجعناها بالكامل، وقد احتوى االستبیان  100بلغ عدد االستمارات الموزعة 
 : لى أربعة محاور وهيإ"ا إلى عینة الدراسة ثم تقسیمها سؤاال، موجه 46على 

o ما نوع : والهدف من تلك االسئلة هو اإلجابة عن التسائل التاليأسئلة ) 9(یضم  :المحور األول
 بأم البواقي؟ التصاالت الجزائر بالوحدة العملیةاالتصال السائد في المؤسسة االقتصادیة 

o سؤاال والهدف من تلك األسئلة هو االجابة عن التساؤل التالي) 13(یتضمن : المحور الثاني :
 هل توجد عالقة بین نمط االتصال التنظیمي السائد في مؤسسة البحث واألداء الوظیفي للعمال؟

o ما معوقات االتصال التنظیمي : أسئلة تهدف إلى اإلجابة عن السؤال) 10(یضم : المحور الثالث
 األداء الوظیفي لدى عمال المؤسسة؟ التي تخفض مستوى

o ما مدى إسهام : أسئلة الهدف منها هو اإلجابة عن التساؤل التالي) 10(یضم  :المحور الرابع
  .االتصال التنظیمي في زیادة فعالیة األداء الوظیفي
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  :والنظریة الوظیفیة كنموذج إرشادي لدراسة اإلتصال التنظیمي الدراسات السابقة- 9

 :الدراسات السابقة -1- 9

تعد الدراسات السابقة بمثابة االطار النظري أو المنطلق الرئیسي الذي یعود إلیه الباحث النجاز 
العلمیة من البحوث إلیه بكل جوانب موضوعه، واالستفادة مما وصلت لیستطیع االحاطة بحثه 

بدقة وتحدید حیث تساعده على طرح المشكلة خالل عدد من الخطوات خاصة المنهجیة منها، 
كما تساعده من جهة أخرى في المفاهیم والمصطلحات وصیاغة الفروض بشكل واضح من جهة، 
البحث وكیفیة توظیفها ومعرفة الجانب المیداني إذ یتعرف على المناهج المستخدمة وأدوات 

اعتمدنا في دراستنا على عدد من الدراسات السابقة وفي هذا الصدد  ، الصعوبات التي ستواجهه
  :صنفت على الشكل التالي

دراسة "التنظیمي في المؤسسة العمومیة الجزائریة فعالیة االتصال  "بعنوان: الدراسة األولى -
  .C.P.Gمیدانیة بمركب الرافعات والمجارف 

مذكرة ماجستیر في علم  ، من اعداد الطالب العربي بن داود،- قسنطینة –عین السمارة  -
 .، بجامعة قسنطینة2008االجتماع تخصص تنمیة الموارد البشریة، 

  :طرحت هذه الدراسة مشكلة تتلخص في

أهمیة وفعالیة االتصال التنظیمي في تسییر وتنمیة الموارد البشریة في المؤسسة الصناعیة 
، ذلك من خالل طرح التساؤل بالوقوف على واقع االتصال داخل المؤسسة الصناعیة ومدى فعالیته

مدى اهتمام المؤسسة الصناعیة محل الدراسة بمسألة االتصال التنظیمي، وما مدى فعالیته ما : الرئیسي
  .في إنماءها وتطویرها

  : وقد قسم الباحث التساؤل الرئیسي إلى تساؤالت فرعیة أهمها

 كیف تسیر العملیة االتصالیة وماهي عناصرها وأغراضها؟ -

 عالیة قنوات االتصال المتوفرة في تحقیق كفاءة وفعالیة التنظیم؟ما مدى ف -
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  :وقد صاغ الباحث مجموعة من الفرضیات أهمها

 تهتم المؤسسة محل الدراسة بتحقق شروط الفعالیة االتصالیة -1

 .فعالیة االتصال النازل تعمل على نقل القرارات والتعلیمات واألوامر للعمال - 2

على المنهج الوصفي على تساؤالت الدراسة والتحقق من صدق فرضیاتها اعتمدت الدراسة  واالجابة
التحلیلي من خالل أداة اإلستبیان التي تم توزیعها على عینة عشوائیة طبقیة من موظفي مركب الرافعات 

  . C.P.Gوالمجازف 

  :كانت أهم النتائج على الشكل التالي فیما

 في مختلف المستویات التنظیمیةأن اإلدارة ال تقوم بإعالم كافة العمال  -1

 .االتصال النازلضعف قنوات  - 2

 غیر راضین عن أسالیب االتصال السائد في المؤسسةأن العمال  - 3

 .والعمالالصناعیة ال تولي االهتمام الالزم بفعالیة االتصال بین اإلدارة المؤسسة  - 4

تصال یعتبر من الدراسة المیدانیة إلى أن موضوع االوقد توصل الباحث من خالل هذه 
أثر كبیر على توجهات وسلوكات العمال كذلك على االنتاج في حد التي لها  المواضیع الحساسة

  .الالزم من طرف المؤسسات الصناعیة الجزائریةباالهتمام ذاته، غیر أنه لم یحظى 

من العناصر التي تخدم بحثنا والتي من خالل إطالعنا على هذه الدراسة أوضحت لنا مجموعة  -
بالمعوقات والعراقیل النفسیة والمهنیة، حیث أن العمال ال تتمثل في التعرف أكثر واإلحاطة 

مل المؤسسة، وكذا عدم القدرة على بناء عالقات مهنیة والرضا عن العیشعرون االرتیاح 
 .األداء الوظیفيتحسین منسجمة وقویة مما یحد من عملیة االتصال التي تؤدي بدورها إلى 

  "االتصال التنظیمي وعالقته بأداء عمال المؤسسة االقتصادیة"بعنوان : الدراسة الثانیة

 -أم البواقي –توزیع مواد البناء میدانیة بمؤسسة دراسة  -

وتسییر العمل ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، علم النفس "أمیرة جرمان"من إعداد الطالبة 
  ، بجامعة أم البواقي2012البشریة، سنة الموارد 
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التنظیمي وأداء عمال المؤسسة مشكلة الدراسة في التعرف على العالقة التي تربط بین اإلتصال 
االقتصادیة العمومیة من خالل توضیح طبیعة نمط االتصال التنظیمي السائد في المؤسسة 

التي تؤثر بدورها على أداء والمعوقات التي تعاني منها عملیة االتصاالت في المؤسسة و 
العاملین، والتي یمكن االستفادة من نتائجها في رفع مستوى أداء العاملین، وذلك بطرح تساؤل 

هل نمط االتصال یساهم في تحسیین أداء عمال المؤسسة : رئیسي جاء على النحو التالي
  االقتصادیة العمومیة مؤسسة توزیع مواد البناء؟

 :ؤل الرئیسي إلى تساؤالت جزئیة كان أهمهاوقد قسمت الباحثة التسا -

هل االتصال النازل والصاعد یساهم في تحسین أداء عمال المؤسسة االقتصادیة العمومیة  -
 مؤسسة توزیع مواد البناء؟

هل االتصال األفقي یساهم في تحسین أداء عمال المؤسسة االقتصادیة العمومیة مؤسسة توزیع  -
 مواد البناء؟

 :من فرضیة عامة مفادهاوانطلقت الدراسة  -

یختلف مستوى أداء عمال المؤسسة االقتصادیة العمومیة، مؤسسة توزیع مواد البناء باختالف  -
 .نمط االتصال السائد

ونتاجا لهذه الفرضیة تولدت منها فرضتین جزئیتین، لإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من  -
ي لمالئمته لموضوع الدراسة، وتكونت الوصفصدق فرضیاتها، اعتمدت الدراسة على المنهج 

 .عمال) 9(عینة من تسعال

ولتحقیق أهداف الدراسة، اعتمدت الباحثة على المقابلة كأداة للدراسة تم تقسیمها إلى محورین  -
االتصال التنظیمي واألداء وقد قامت الباحثة بمعالجة البیانات باستخدام التكرارات والنسب : هما

 .وتحلیل المحتوى المئویة

 :الباحثة إلى عدة نتائج أهمهاومن خالل إجابات أفراد العینة، توصلت  -

ء عمال المؤسسة االقتصادیة العمومیة، مؤسسة توزیع مواد للبناء باختالف مستوى أدایختلف  ال -
 .نمط االتصال السائد

 ،العمومیةال یساهم االتصال النازل والصاعد في تحسین أداء عمال المؤسسة االقتصادیة  -
 .مؤسسة توزیع مواد البناء
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الیساهم االتصال األفقي في تحسین أداء عمال المؤسسة االقتصادیة العمومیة، مؤسسة توزیع  -
 .مواد البناء

من خالل هذه الدراسة المیدانیة إلى أن االتصال كمتغیر ال یؤثر في ) الطالبة(وقد توصلت الباحثة 
ألن االتصال هنا هدفه ومهمته نقل المعلومات المهنیة فقط، أما األداء فال یمكن تحسینه  األداء،

  .لعدم وجود معاییر تقویم أداء، وبالتالي ال یمكن من خالله تحفیز العمال

ومن خالل إطالعنا على هذه الدراسة التمسنا جملة من النقاط التي أوضحت لنا مجموعة من   
ستنا نظریا، حیث تناولت هذه األخیرة االتصال التنظیمي والمؤسسة المؤشرات التي تخدم درا
المهمین في دراستنا كما اتضح لنا من خالل نتائج الدراسة عدم وجود االقتصادیة وهما الجانبین 

د وطرح أسئلة عالقة سلیمة بین االتصال التنظیمي وتحسین األداء، مما ساعدنا كثیرا في تحدی
  .ا من نتائج الدراسة التي تشبه إلى حد كبیر أهداف دراستنااستفدن وكذا االستبیان،

المتوسطة من باألداء الوظیفي لمدیري المدارس  ي وعالقتهاالبداع اإلدار "بعنوان  :اسة الثالثةالدر 
  " وجهة نظر االساتذة

 .بوالیة أم البواقيمیدانیة دراسة  -

الماستر في تخصص إدارة وتسییر ة مكملة لنیل شهادة ، مذكر "صابري إلهام"داد الطالبة من إع -
 .، بجامعة أم البواقي2013التربیة، سنة 

 :طرحت هذه الدراسة مشكلة تتلخص في -

 عن مستوى اإلبداع اإلداري لمدیري المدارس المتوسطة من وجهة نظرالكشف 
یفي لمدیري وظاألساتذة، وكذا محاولة التعرف على العالقة بین اإلبداع اإلداري واألداء ال

المدارس المتوسطة، وعن الكشف عن إمكانیة التنبؤ باألداء الوظیفي لمدیري المدارس المتوسطة 
  :بداع اإلداري ذلك بطرح التساؤالت كان أهمهامن خالل اال

 هل توجد عالقة ارتباطیة بین االبداع اإلداري واألداء الوظیفي للمدیر؟ -

 المتوسطة من خالل اإلبداع اإلداري؟المدارس هل یمكن التنبؤ باإلداء الوظیفي لمدیري  -

 :كما انطلقت الدراسة من فرضیات جزئیة مفادها -
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احصائیا بین اإلبداع اإلداري واألداء الوظیفي لمدیري المدارس دالة توجد عالقة ارتباطیة موجبة  -1
 .المتوسطة من خالل اإلبداع اإلداري

 .المتوسطة من خالل اإلبداع اإلداريالمدارس یمكن التنبؤ باألداء الوظیفي لمدیري  - 2

ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من صدق أو نفي فرضیاتها، اعتمدت الدراسة على 
ختیروا بطریقة أستاذا أ) 30(ت العینة من ثالثین المنهج الوصفي لمالئمته مع موضوع الدراسة، وتكون

تحقیق أهداف الدراسة األداء الوظیفي من أجل قصدیة، باستخدام االستبیان اإلبداع اإلداري واستبیان 
  :ومن خالل إجابات أفراد العینة، توصلت الباحثة إلى عدة نتائج أهمها

توجد عالقة إرتباطیة موجبة ما بین اإلبداع اإلداري واألداء الوظیفي لمدیري المدارس المتوسطة  -1
 .من وجهة نظر األساتذة

 .من خالل اإلبداع اإلداريیمكن التنبؤ باألداء الوظیفي لمدیري المدارس المتوسطة    - 2

المیدانیة إلى أن دور اإلبداع اإلداري في من خالل هذه الدراسة ) الباحثة(وقد توصلت الطالبة
كان متدني بدرجة قلیلة وقد فسرت  -تحسین األداء الوظیفي في بعض متوسطات والیة أم البواقي

الجید اإلداري أن مستوى اإلبداع اإلداري المرتبط بإدارة المتوسطات، والنمط تیجة من خالل هذه الن
اإلداري وبالتالي إنعكس على األداء ال یدعم وال یعزز اإلبداع المتبع لدیهم وأن طبیعة النظام 

  .على المستویین الفردي والمؤسسيالوظیفي 

على هذه الدراسة استفدنا في العدید من جوانب دراستنا، كون هذه الدراسة ومن خالل إطالعنا  -
في دراستنا، فساعدنا موضوعها كثیرا السابقة تتناول متغیر األداء الوظیفي، وهو العنصر المهم 

 ،والمیدانیة لدراستنا المعلومات المتعلقة باألداء الوظیفيمن الناحیة النظریة في جمع وترتیب 
 .ذلك في إطار اإلستفادة من نتائج الدراسة

دور االتصال المؤسساتي في رفع األداء الوظیفي لدى مستخدمي اإلدارة "بعنوان  :الدراسة الرابعة
  .المحلیة

  مذكرة  "محمد عزوز"، من إعداد الطالب )دراسة حالة(میدانیة بمقر إدارة والیة الجلفة دراسة
، لجامعة  2009التغیر االجتماعي،علم االجتماع تخصص الماجستیر  شهادةمقدمة لنیل 

  .الجزائر العاصمة
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 :طرحت هذه الدراسة مشكلة تتلخص في -

االتصال داخل المؤسسة ودوره في رفع األداء الوظیفي من وجهة نظر عمال إحدى اإلدارات 
العاملین حیث تؤثر االتصاالت سلبا أو إیجابیا على أداء  مقر الوالیة، إدارة المحلیة، والمتمثلة في 

القادة من التعرف تعددها، فاالتصاالت الفعالة تمكن وكفاءتهم، تبعا لسهولة انسیابها، كذا نسبة إلى 
المرؤوسین في المستویات اإلداریة الدنیا وسرعة على كل كبیرة وصغیرة، باإلضافة إلى حسن توجیه 

إلى أدنى حد المشكالت، وهذا كله یترتب علیه رفع مستوى األداء وتقلیص األخطاء حل ومواجهة 
  :ذلك من خالل طرح تساؤل رئیسي جاء كالتالي كانممكن، و 

لدى ماهو دور االتصال الداخلي لإلدارة المحلیة في التأثیر على مستوى األداء الوظیفي  -
 العمال؟

  :تساؤالت فرعیة كان أهمهاإلى عدة الباحث التساؤل الرئیسي وقد قسم 

 وسائل االتصال الداخلي یؤثر على أداء الموظفین؟هل تعدد  -1

 هل هناك عوامل تؤثر في عملیة االتصال التي تساهم في التأثیر على أداء الموظفین؟ - 2

  :صاغ الباحث مجموعة من الفرضیات كانت أهمهاوقد 

 .المحلیة دور في رفع األداء الوظیفي لدى العاملین إن لتعدد وسائل االتصال الداخلي لالدارة -1

هناك عدة عوامل ذاتیة وغیر ذاتیة تؤثر ایجابیا على عملیة االتصال في االدارة المحلیة مما  - 2
 .األداء الوظیفي لدى العاملینیجعلها تساهم في زیادة 

ى المناهج علولالجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من صدق فرضیاتها اعتمدت الدراسة  -
اداتي استمارة المقابلة والوثائق من خالل ) المنهج الكمي دراسة الحالة، المنهج التحلیلي،:(التالیة

مبحوثا موزعین على ثالث ) 130(والسجالت والتي تم إجراءها على عینة قصدیة متمثلة في 
 .فئات

 :إلى عدة نتائج كان أهمهاالعینة توصل الباحث أفراد ومن خالل اجابات  -

 والسلیم یؤثر على األداء الوظیفي للعاملین االتصال الفعال  -1

عوامل غیر ذاتیة تؤثر ایجابیا على عملیة االتصال في االدارة المحلیة وأن هناك عوامل هناك  - 2
  .غیر ذاتیة تؤثر هي األخرى إیجابا على العملیة االتصالیة
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االتصال، وحریة التعبیر وقرب وقد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة المیدانیة إلى أن 
وسائل الرسمیة في استخدام االدارة من الموظف والتأهیل المستمر للعمال، ووضوح االجراءات 

  .االتصال كلها عوامل تساعد في رفع األداء الوظیفي لعمال االدارة
رغم التمسنا جملة من النقاط التي ساعدتنا في موضوعنا ومن خالل اطالعنا على هذه الدراسة  -

لنا هذه الدراسة  مرجعا مهما  في الكثیر من بعض االختالفات من الناحیة النظریة، وقد كانت 
    .افادتنا أیضا من الناحیة التطبیقیةعناصر بحثنا، وقد 

   :النظریة الوظیفیة كنموذج إرشادي لدراسة اإلتصال التنظیمي -2- 9

   : الوظیفیة النظریة تعریف
 إرتباطا المرتبطة العامة والقضایا المبادئو   العلمیة، القوانین مجموعة " بالنظریة نقصد بدایة

منهجیا ومنطقیا والتي تتناول  مترابطة وحقائق ظواهر والتحلیل بالتفسیر تتناول والتي ، ومنطقیا منهجیا
  " بالتفسییر والتحلیل ظواهر وحقائق مترابطة ومتصلة بموضوع ما 

 المعرفة من نسق بمثابة عتبرت"لى أن النظریة إ  ROSENTAL و YADIN یشیر كل من 

  . "للواقع المختلفة للجوانب وتفسیر ، التعمیمي
 من وأفكارها أصولها تستمد ،اإلجتماع علم في المهمة النظریات من فهي الوظیفیة النظریة أما

 في الخصوص وجه على ظهروا الذین والمعاصرین التقلیدیین اإلجتماع علماء من بیرةك مجموعة أراء
   . الرأسمالیة الغربیة المجتمعات

 المؤسسات األولى وبالدرجة اإلجتماعیة، التكوینات ووظائف بنیة تحلیل اإلتجاه هذا فيیقوم 

  .اإلجتماعیة
 دورها ومعرفة اإلجتماعیة والنظم البناءات تحلیل أهمیة على عامة بصورة النظریة هذه ركزت 
ستمراریة ، العام النظام على الحفاظ أجل من توجیهها و ، الوظیفي  الوقت نفس في وتحدیثه تطوره وإ

یمیل ، ونتك ستأوج :أمثال من الغربیین اإلجتماع علم رواد أفكار في تمثل ما وهذا  ،و یمكادور  وإ

 بارسونز تالكوت : مثل المعاصرین األمریكیین اإلجتماع علماء من العدید آراء و سبنسر هربرت

 .1میرثون ،وروبرت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص  واقع العالقات العامة في اإلدارة المحلیة الجزائریة،: عیواج عذراء -1
 .57، ص2009إتصال وعالقات عامة، جامعة منتوري، قسنطینةن 
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   :الوظیفیة النظریة ركائز -2
 ورغم النظام، لهذا المكونةوالوحدات  ،ككل  النظام بین العالقة بتحلیل الوظیفي اإلتجاهیهتم 

 علم في للوظیفیة النظریة الصیاغةعلى  أجمعوا أنهم إال الوظیفة مفهوم حول العلماء آراء تعدد
 : اآلتیة النقاط في روبرت میرثون قدمه ما على ابناء تلخیصها ویمكن ، اإلجتماع

لألنشطة  تنظیم وأنه مترابطة، ألجزاء نظاما إعتباره هي المجتمع إلى للنظر طریقة أفضل أن -
  .1اآلخر منها لك یكمل والتي ، والمتكررة المرتبطة

 أي في یحدث تغیر أي وأن األجزاء، بین المتبادل اإلعتماد مبدأ على یقوم اإلجتماعي النظام -
 .األخرى النظم وفي األجزاء، في مماثل تغییر بالضرورة یصاحبه المجتمع من أجزاء جزء

 في عنها غنى ال التي المتكررة النماذج أو األنشطة، هي للوظیفیة بالنسبة التحلیل وحدة -
 الملحة للنظام  الحاجات تلبي ووظیفیة أساسیة، متطلبات هناك أن أي المجتمع، إستمرار وجود

 . یعیش أن النظام یمكن لهذا ال وبدونها
هناك  أن أي ،2وجودها في مستمرة وهي ، بالحتمیة تتسم والنمطیة  المكررة العملیات بعض إن -

 .دونها اإلستمرار تستطیع والللنظام  األساسیة الحاجات تلبي وظیفیة أولیة شروطا
 أو بالتناغم یتحقق " ذاته حد في هدف هي التوازن فغایة ، أساسیا أمرا المجتمع توازن یعد

 واألفكار ، القیم من برباط جمیعا یحیطها األساسیة الوظائف بین والتكامل البناء، بین مكونات اإلنسجام
ن ، عنها الخروج حتى یمكن فال،وجماعاته ألفراده یرسمها المجتمع التي  أنفسهم حدثتهم أو خرجوا وإ
 .3اإلجتماعي الضبط وطأة یقعوا تحت بذلك

 وظیفي غیر یكون ماك وظیفیا ضارا یكون وقد ، وظیفیا نافعا یكون قد النسق أجزاء من جزءكل 
 فكل ، جوهریا تغیرا یتغیر أو یفنى سوف النسق فإن إال و ، بها الوفاء من البد إحتیاجات نسق لكل و

  .4)األسرة( األطفال لرعایة ومجموعة ،)القانون( السلوك لتنظیم أسالیب إلى مثال یحتاج مجتمع
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .125اإلتصال ونظریاته، ص : حسن عماد مكاوي، لیلى حسین السید - 1
، دار الشروق للنشر والتوزیع، 1، ط)رؤیة سیسیولوجیة مستقبلیة( علم إجتماع اإلعالم: حمید جاعد محسن الدیلمي - 2

 .58، ص2006عمان، 
، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، )مجتمع المدینة نموذجا(اإلشكالت النظریة والواقع : حمید خروف وآخرون - 3

 .108، ص 1999
  .63، ص2000، دار المعرفة الجامعیة، )رؤیة نقدیة رادیكالیة(نظریة علم اإلجتماع: أحمد سلیمان أبو زید - 4
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 النظریة الوظیفیة ودراسة اإلتصال التنظیمي -3
 العملیة أبعاد  لتوضیح نموذجا الوظیفي التحلیل منظور خالل من الوظیفیة البنائیة النظریة دمتق

 ضمن یعمل حیث یبدأ التحلیل بمشاهدة الوسیلة اإلعالمیة بوصفها نظاما إجتماعیا  جتماعیاا اّالتصالیة
 باالتّصال الخاصة الدراسات تطور ومع ،واالجتماعیة الثقافیة الظروف مجموعة أي، معین خارجي نظام

 في اإلعالمیة الوسائل تأثیر على التركیز من وبدال داللتها، واالجتماعیة لها أخرى أبعاد ظهرت
 استخدامات حول دراسات دة عا وأجریت الوسائل هذه في الجماهیر تأثیر حول البحث بدأ الجماهیر،

 نموذج تصمیم عن الباحثین جهود وأسفرت تقدمها، التي والوظائف تّحققه الذي اإلشباع ومدى الوسائل
تصالي  النموذج ویوضحللجماهیر، بالنسبة الوسائل تّحققه الذي اإلشباع ومدى االستخدامات على یؤكد ّا
 1.الوظیفي بمفهومها اّالتصالیة العملیة أبعاد لّالتصال الوظیفي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2التنظیمي لالتصال الوظیفي التحلیل استخدام یوضح :(01) شكل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصال : السید حسین ولیلى مكاوي عماد حسن - 1  ص ،1998 القاهرة،( اللبنانیة، المصریة الدار المعاصرة، ونظریاته اّال

128. 
 .73 ص سابق، مرجع : محسن محمد سمیر - 2

  راجع الصدى، ترجیع األثر

 الرقابة اإلجتماعیة  -
 نتائج اإلتصال -

  المرسل
 حاجات ودوافع -
 خصائص فردیة واجتماعیة -
  المباشرة األهداف المباشر وغیر -
 

  الجمهور

 حاجات ودوافع -
 خصائص فردیة واجتماعیة  -

 استخدامات االتصال -
األهداف المباشر وغیر  -

 المباشرة لإلتصال

 عملیة اإلتصال -
 حاجات ودوافع  -
 ائفـــــــــــــــــــــــــــــــــالوظ -

الرسالة وأهدافها المباشرة وغیر  -
 المباشرة 
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  :تمهید

احثین في یعتبر اإلتصال التنظیمي أحد المواضیع التي ال تزال تستقطب إهتمام الدارسیین والب
خاصة في المجال المؤسساتي نظرا لما له من دور فعال في تنظیم وضبط  مجال العلوم اإلجتماعیة،
قتصادیة فهو هنا بمثابة محرك لعملیة مال وتحسین آدائهم في المؤسسة اإلالعالقات بین اإلدارة والع

  .الصناعة لحركة السوق اإلقتصادي والستمراریة ودیمومة المنافسة 

الذي یتم فیه توضیح هیكله ومن خالل هذا الفصل سنتطرق غلى ماهیة اإلتصال التنظیمي 
ووظائفه وشبكاته وأهمیة ضمن المبحث األول، أما المبحث الثاني فسیتم التعرض فیه إلى أسالیب 
اإلتصال الرسمي في التنظیم إلى معوقات اإلتصال التنظیمي مع إعطاء بعض خصائصه وفي األخیر 

  .لضوء على أهم نظریاتهنسلط ا
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  ماهیة اإلتصال التنظیمي : المبحث األول

  هیكل اإلتصال التنظیمي: المطلب األول

هیكل  نسق من عدة وحدات ومستویات مختلفة، وهذه الوحدات والمستویات تشكلیتكون كل 
المنظمة أو النظام اإلداري لها الذي یجدد بصفة رسمیة مكانة ودور كل فاعل داخله والیمكن أبدا فصل 

إذ أن هذا األخیر هو الذي یحدد حدود المهام التنظیمیة التي ترتبط عن هیكل السلطة، التنظیمي الهیكل 
  .بدرجة أساسیة بمناصب العمل

یعمل ملیة اإلتصال، إذ نجد التنظیم الرسمي هو الذي حیث توجد صلة بین التنظیم اإلداري وع
التنظیم على تقسییم العمل ویحدد السلطات والمسؤولیات والواجبات، وكذلك العالقات الوظیفیة، ویقابله 

الغیر رسمي والذي یتحدد بین العاملین على أسس شخصیة تفاعلیة، ولكال النوعین من التنظیم صلة 
الذي بین الفاعلین في إطار الهیكل التنظیمي بعملیات اإلتصال فنتیجة للتفاعل الحاصل وثیقة ومباشرة 

تبلیغ المعلومات واألوامر والتعلیمات إلى مختلف المستویات واألقسام فقد أصبح من الضروري یقتضي 
ل رسمیة عبر عنها بالهیكل الرسمي الذي یتمیز بأنماط وأشكانافذ ومسالك لهذه العملیة والتي نم وجود

لحركة المعلومات بهذا یمكن الحدیث عن إتصال رسمي مرتبط بالتنظیم الرسمي المنسق، كما یمكن ربط 
  .اإلتصال التنظیمي الالرسمي بجماعات معینة داخل التنظیم الرسمي نفسه
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  االتصال التنظیمي الرسمي: أوال

 :مفهومه - 1

وقنواته هو ذلك االتصال الذي یتم في المنظمات اإلداریة المختلفة، ویكون خاضعا في مساراته "
  .1"في هذه المنظمةواللوائح والقواعد العامة المتبعة واألنظمة  العتبارات التي تحددها القوانینل

عبر خطوط السلطة التي تربط كافة أجزاء هو الذي یتم من خالل شبكة اإلتصاالت الرسمیة "
وفي هذه الحالة ینقل األوامر وبالتالي فهو یمكن أن یتم من األعلى إلى األسفل المنظمة ببعضها البعض، 

  .2" األعلى إلى المستویات األدنىوالتعلیمات والتوجیهات من المستویات اإلداریة 

وتوجد اإلدارة إلنسیاب المعلومات، التي تحددها بأنه تلك القنوات الرسمیة ویمكن أن نعرفه أیضا   
  .تفرضها المنظمةلقوانین وقواعد خطوط وقنوات خاضعة خالل من ویتم التنظیمي في الهیكل 

أو االجتماعات الرسمیة، وقد یكون على المذكرات أو التقاریر ویعتمد هذا النوع من االتصال   
الشخصي عن الطابع من االتصال العالقات في هذا النوع صاعد أو نازل أو أفقي، أو محوري، وتبعد 

  .وتتقید بلوائح معینة

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .104،، ص1997، عمان،یعم، دار زهوان النشر والتوز ومفاهیأصول اإلدارة : عمر وصفي عقیلي -1

   .54، ص 2000اإلتصال الفعال مفاهیمه وأسالیبه ومهارته، المكتبة الجامعیة، اإلسكندریة،: هالة منصور - 2
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 :مهامه - 2

  :التالیة یمكن توضیح بعض مهام االتصال التنظیمي الرسمي في النقاط

 نشر أهداف المنظمة وقیمها. 

 مكانیاتهخطط المنظمة إعالم أعضاء المنظمة ب  .اوتطلعاته اوإ

 ابالغ التعلیمات والتوجیهات واألوامر إلى العاملین. 

  والشكاوىوالمقترحات والمشكالت واالستفسارات والتوقعات على المعلومات والبیانات الحصول. 

 توضیح التغیرات واإلنجازات. 

  ستقصاء ردود األفعال تطویر في إتجاه األمر الذي یصب في النهایة األفكار وتعدیل اإلتجاهات وإ
 .تحقیق االهداف

في األفراد مصالح العمل من التأثیرات تحقیق األهداف، وخدمة مر الذي یصب في النهایة في إتجاه األ
  .1ودفعهم في إتجاه تحقیق الهدف

یمكن إبرازها في من اإلتصال التنظیمي الرسمي أربع إتجاهات أو أشكال یتخذ هذا النوع  :أشكالـــــــــــــــــه - 3
   :الشكل التالي

  

  

  

  

  .2یوضح االتصال الرسمي واتجاهاته :)1(شكل رقم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .54،55نفس المرجع، ص ص: هالة منصور -1

دارة : حنفي عبد الغفار -2   .547، ص 1990االسكندریة، الفاعلین، الدار الجامعیة، السلوك التنظیمي وإ

 ب-مدیر وحدة  أ-مدیر وحدة 

 عمال منفذین مدیر فرع

 محوري

 أفقي

 نازلصاعد



  لثانيالفصل ا اإلطار النظري للدراسة                                                          
 

35 
 

  :االتصال النازل -1- 3

 :مفهومه  -  أ

تتدفق الرسائل من قمة التنظیم إلى البعض اإلتصال المتجه إلى األسفل، وبناءا علیه یطلق علیه 
إلى أو من اإلدارة الوسطى دارة العلیا إلى اإلدارة الوسطى من اإلأدناه، وقد یكون هذا اإلتصال 

  .1الدنیا

لذلك فإن هذا النوع من اإلتصال یستخدم األمر والتوجیه إلى الدنیا، اإلدارة العلیا مباشرة أو من 
  :هدفان أساسیان هماواإلتصال النازل له 

  وواضحة حتى یمكن إدراكها وفهمهاالمعلومات إلى المرؤوسین بطریقة صحیحة إیصال. 

  إلى المرؤوسقناع الشخصي من الرئیس ل المتلقین للمعلومات عن طریق اإلقبو. 

اإلجتماعات الرسمیة، النشرات في هذا النوع من اإلتصال التنظیمي ومن أكثر الطرق المستخدمة     
  .إلخ...بالموظفیین، كتیبات التنظیم، مجالت التنظیم، مجالت الحائط، التقاریر الخاصة 

وتجدر اإلشارة إلى ضرورة متابعة المعلومات المناسبة من األعلى إلى األسفل حتى تضمن     
  .2وفهمها بالطریقة السلیمة والصحیحة وهذا یكون عن طریق التغذیة العكسیةوصولها 

  :إلى مزایا ومعوقات هذا النوع من اإلتصال التنظیمي فیما یليویمكننا التطرق 

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1999االسكندریة، طاش سنتر للنشر والتوزیع، ، البی18اإلتصال والسلوك اإلنساني، السلسلة: محمد یسرى إبراهیم دعبس -1
 .183ص 

 .184، 183نفس المرجع، ص ص : محمد یسرى إبراهیم دعبس -2
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  :لإلتصال النازل مزایا عدیدة یمكن أن نذكر منها :مزایا اإلتصال النازل  - ب
 مخاوفهم على إزالة  إعالم الموظفین وتوجیههم، وتوضیح المواقف المختلفة لهم، وهذا یعمل

 .المنظمةیساعد على القضاء على جو عدم الثقة الذي قد یسود وشكوكهم وبالتالي 

  لیا، مما یخلق العفي المستویات یر اإلدارة وتقدموضع اهتمام بأنهم یخلق شعور لدى الموظفین
 .ار بالنفس والعمللدى األفراد اإلعتز 

  اإلدارة التغیرات والتجدیدات المختلفة التي تحدث في المؤسسة وموقف من متابعة تمكین األفراد
  .1منها، مما یساعد على المحافظة على التوازن العام للمؤسسة

  :اإلتصال النازلمعوقات  -جـ

  :فیما یليلخصها ذا النوع من اإلتصال عدة معوقات نهمن بین أسباب فشل 

  هیة االشفالرسائل إتصال حدیثة وتتحاشى غالبا ما تعتمد على وسائل من التنظیمات إن العدید
 .قیمته وهدفهاإلتصال والمواجهة مما یفقد 

  من قبل المسؤولین من خالل حجبهم لبعض المعلومات عن المستویات الدنیا، أسلوب الفلترة
النازلة من للرسائل ومعظم هذه المعلومات تؤثر حتما وبشكل فعال في إحداث األثر المرغوب 

 .اإلدارة للعاملین

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .185ص  ،1999دار حامد للنشر والتوزیع، األردن،االتصال الفعال، : عبد المعطي محمد عساف -1
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 من جانب المرؤوسین، ویتمثل في عدم إداركهم بأن هذه المعلومات تقتصر الفهم والمعرفة  نقص
 .أخرى، وهذا من شأنه أن یحد من اإلتصال الفعالعلیهم أم یجب نقلها لآلخرین في مستویات 

  ومدى سلطته ومدى الثقة فیه، والخبرات السابقة له، كل هذا من شأنه أن یؤثر مصداقیة المرسل
 .سلبا على اإلتصال والعكس

  وكذا المكان المناسب والحالة النفسیة التوقیت ویقصد به الوقت المناسب إلستقبال المتلقي للرسالة
 .كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر على عملیة اإلتصال

  اإلطارات العلیا
  المشرفون

  العمال المنفذون
  .1اإلتصال الرسمي النازل یوضح  :)2(شكل رقم 

  :االتصال الصاعد -2- 3

 :مفهومه  -  أ

به الرسائل القادمة من مستویات التنظیم الدنیا إلى المستویات العلیا ویعد هذا  ویقصد  - أ
  .2اإلتصال حاسما ومهما لنمو وتطویر التنظیم

ع بلي ولیود في أر االتصال حسب ما جاء به كل من لیس ویمكن تلخیص محتوى هذا النوع من    
  :نقاط والمتمثلة في

  معلومات حول أداء المرؤوسین ومدى تقدمهم وخططهم المستقبلیة. 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلعالمیة، مكتبة األنماط والمفاهیم وعالم الوسیلة دراسة في "علم اإلتصال المعاصر : عبد اهللا الطویرقي -1
 .43ص ، 2،1997، الریاض، طبیكانالع

 .226المرجع السابق، ص : عبد المعطي محمد عساف -2
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  من المدیر التي تتضمن جملة الشكاوى والمشاكل التي یعانيمشكالت العمل التي تحتاج وقفة 
 .منها العامل

 ستأفكار حول تح فسارات عن بعض النقاط الغامضة في سین سبل العمل لطلب توضیحات وإ
 .أو أداء عملهاسیاسة التنظیم 

 انب العمل المختلفةو معلومات حول مشاعر العاملین نحو ج. 

 :مزایا اإلتصال الصاعد  - ب

  اجتماعیة وذاتیة لحاجات هم ومشاعرهم، وهذا بالطبع إرضاءا ساألفراد من التعبییر عن أحاسیتمكین
 .لهم

  قبل وقوعها أو وصولها لمرحلة الخطر ومعالجتهایمكن من اكتشاف األخطاء. 

  وتحقیق فرص اإلتصال المنتظمة والمتقاربة مع المساعدة في زیادة اإللتزام من جانب المرؤوسین
جزء مهم في المنظمة مما یجعله یدلي بكافة البیانات والمعلومات التي وعلیه المرؤوس الرئیس، 

وزیادة ظروف العمل ورفع مستوى األداء حتى یمكن لإلدارة تحسین وتطویر یلمسها في بیئة العمل 
 .1اإلنتاجیة

  :االتصال الصاعدمعوقات  -جـ

  :المرجوة من اإلتصال الصاعد نذكرها فیما یأتيهناك عدة معوقات تحول دون تحقیق األهداف 

  أثرا إیجابیا لدیه یتركالمرؤوس الهیمنة على العوامل المؤثرة في رأي الرئیس ویحاول أن محاولة ،
تعدیالت في محتوى الرسالة وفي بعض الحاالت االستثنائیة یصل إلى وقد یتطلب ذلك إدخال 

 .2 المعلوماتتزییف بعض 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .289ب، القاهرة، دون سنة، علم النفس ومشكالت الصناعة، دار غری: طریف شوقي فرج وآخرون -1
، 1الشماع، مبادئ اإلدارة مع التركیز على إدارة األعمال، دار المیسرة للنشر والتوزیع، األردن، طخلیل محمد  -2

  .283، ص1999
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  المكاني واإلداري بین الرؤساء والمرؤوسینالبعد. 

  في المنظمة، مثل إعتبار أنه من الطبیعي أن یبدأ اإلتصال بالمرؤوسین ولیس التقالید اإلداریة
 .االتصال الصاعد استثنائي بینما االتصال النازل هو األساس العكس ویعتبرون

 بالمرؤوسین دى الرؤساء واتباع سیاسة الباب المغلق والبعد عن االتصال المباشر تفضیل العزلة ل
یجعل معلومات كثیرة خاصة بالعمل بین الرئیس والمرؤوسین، مما ویترتب عن ذلك وجود حاجز 

بصورة وغیر السارة عن مسمع ومرآى المدیر ویؤخذ علیه أن ینقل األنباء السارة تكون بعیدة 
 .1دائمة

األداء، وصنادیق یأخذ عدة أشكال، فقد یكون عن طریق االجتماعات وتقاریر الصاعد واالتصال     
  .االقتراحات، واتباع سیاسة الباب المفتوح من قبل الرؤساء

  اإلطارات العلیـــــــــــــــا
  المشروفـــــــــــــــــــــــون
  العمال المنفذون

  یوضح اإلتصال الرسمي الصاعد): 3(شكل رقم 

  :اإلتصال األفقي -3- 3

 : مفهومــــــــــــه  -  أ

نفس المستوى اإلداري، كأن یتصل مدیر اإلنتاج  ىالذي یتم بین األفراد علهو ذلك اإلتصال     
درجة التنسیق بین التنسیق والتكامل، وهذا النوع من اإلتصال، ضروري لزیادة بغیة بمدیر التسویق 

  .2مختلف الوحدات اإلداریة في المنظمة

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .187،188مرجع سابق، ص ص : محمد یسرى ابراهیم دعبس -1

  .225مرجع سابق، ص : لوكیا الهاشمي -2
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األمر ن هذا النوع من االتصال یسمح بوصول المعلومات واآلراء والمقترحات من كل جانب كما أ    
  .إلى معلومات كافیةفرصة للحصول على ما یلزم التخاذ قراراتهم باإلستثناء ویعطي للمدیرین الذي یسمح 

  :ف اإلتصال األفقي فیما یليئیمكن إجمال أهم وظا

  اإلداریةبالمهام عند القیام التنسیق 

 حل المشاكل بواسطة االجتماع 

  المشاركة(تبادل المعلومات( 

  لیناقشوا صراعا حصل بین أعضاء أو ادارتین إدارة  أعضاءحل الصراع ویتمثل ذلك في اجتماع
عملیة التنسیق بین اإلدارات المختلفة، حیث أن االتصال األفقي هنا یسهل أو بین إدارتین، إدارة 

 .المعلومات بینهماالالزمین لتبادل ویقلل من الجهد والوقت 

 :مزایا اإلتصال األفقي  - ب

وفي كل وقت تقریبا، األمر الذي ب ت واآلراء واإلقتراحات من كل جانالمعلومابوصول یسمح     
  .باإلستناد إلى المعلومات الكافیةللحصول على ما یلزم إلتخاذ قراراتهم یعطي للمدراء فرصة 

  .1منهم مرؤوسینإلدارة أكثر ویبرزهم كشركاء في اعلى رفع الروح المعنویة للموظفین یساعد  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .283  مرجع سابق، ص: عبد المعطي محمد عساف -1
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  :معوقات االتصال األفقي -جـ

  وتقسیم العمل داخل المنظمة خلق أنواع متعددة من الوالء داخلها  تطبیق مبدأ التخصصإن
 .إلى الحد الذي یحول دون تحقیقها

  ومرد ذلك شدة التمسك بالشكلیات والمبالغة إن هذا االتصال إذا تحقق الیتم بالسرعة المطلوبة
 .1اإلجراءات والتعقیداتفي إطالة 

  

  

  

  

  

  اإلتصال التنظیمي الرسمي األفقيیمثل ): 4(شكل رقم 

  :اإلتصال المحوري -4- 3

یطلق علیه تسمیة اإلتصال القطري أو المائل، وكلها تصب في معنى واحد والذي یتمثل في أنها     
، كأن یتصل في المنظمةلیس بینهم عالقات رسمیة في مستویات إداریة مختلفة تنساب بین األفراد 

  .2مدیر اإلنتاج بأحد أقسام إدارة التسویق 

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .225ص  مرجع سابق، :محمد یسرى إبراهیم دعبس -1

  .244مرجع سابق، ص : محمود سلمان العمیان -2

 اإلطارات العلیا

 العمال المنفذون

 المشرفون

 اإلطارات العلیا

 المشرفون

 العمال المنفذون
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  اإلتصال التنظیمي غیر الرسمي: ثانیا

االتصال الذي یتم بین األفراد والجماعات ویكون هذا "غیر الرسمي هو  تصال التنظیمياال    
دون قواعد تنظیمیة محددة، وواضحة وتتمیز هذه اإلتصاالت بسرعة انجازها قیاسا باإلتصاالت اإلتصال 

  .1رسمیة محددة الرسمیة التي تحددها ضوابط واجراءات

الحركة والتجدد والتغیر ویتم عبر خطوط تنشر في اتجاهات  متعددة ومختلفة دون هو اتصال دائم     
على السیطرة علیه سیطرة تامة، فإن حاولت منعه في اإلدارة موضوعه أو طریقته أو تملك القدرة أن تحدد 

  .2كبته تماماآخر نظرا الرتباطه بالطبیعة البشریة والبیئة اإلنسانیة حیث یتعذر مكان ظهر في مكان 

شفویة ة، وتكون ة تحدث بطرق غیر مضبوطة وغیر مقننإذن فاإلتصاالت التنظیمیة غیر الرسمی    
ا أن االتصاالت غیر الرسمیة قد برزت أهمیتها إثر تجارب غیر مؤكدة أو ملزمة، ویظهر لنا جلی

التي قدمها أنصار مدرسة العالقات اإلنسانیة، إذ یؤكدون على الدور الهام الذي تلعبه  واألفكار" هاوثورن"
  .التنظیمیة غیر الرسمیة في إنجاز أهداف المنظمةاالتصاالت 

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .124مرجع سابق، ص : خضیر كاظم محمود -1

  .237مرجع سابق، ص: لوكیا الهاشمي -2
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  :دوافع وجوده - 1

غیر رسمیة، مما یؤدي إلى األفراد في المنظمة یتصلون معا بطریقة توجد دوافع وعوامل تجعل     
  :ما یسمى بالتنظیم غیر الرسمي، وهذه الدوافع هيظهور 

  واتجاهات لألفراد یرغبون في إشباعهاوجود حاجات ورغبات. 

  المنظمةمالئم لظروف إن التنظیم الرسمي ال یتمتع بالمرونة وال یتطور بشكل. 

  عضهم في السیطرة على جمیع األمورفي المنظمة أو برغبة األفراد القیادیین. 

  باألفراد الموالین والمقربینعدم توفر مبدأ العدالة في المنظمة وظهور ما یسمى. 

  ومنع حریة التعبییر والمشاركة لنمط القیادة الدیكتاتوریة والمركزیة الزائدة اتباع المنظمة
 .العاملینلألفراد 

  السبب في ذلك إلى غموضها وعدم عدم التقید واإللتزام بقنوات التنظیم الرسمي ویعود
 .1وضوحها لألفراد العاملین

  :م في شكل عالقات تتمثل فياالتصال التنظیمي الغیر رسمي یترجو 

 اللغة العفویة بین العاملین 

 ادل بین المكاتببالحوار المت 

  وبصفة سریة للمعلومات والتي تكون أقل وآخر والذي ینتقل بسرعة بین شخص االتصال المباشر
 في معظم األحیان تتجاوزفاإلتصاالت داخل التنظیم   )اإلشاعة( أمانة من الرسالة األصلیة

المعلومات وتسلك بدال من ذلك واحدا أو أكثر من الطرق غیر الرسمیة، لتوصیل  القنوات الرسمیة
 .داخل التنظیمات في وقتنا الراهن رسمياللإلتصال مالزما فاإلتصال غیر الرسمي أصبح 

  
  
  
  
  
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .250مرجع سابق، ص : العمیانسلمان محمود  -1
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 :سلبیاته - 2
  :أن یكون االتصال التنظیمي غیر الرسمي أثر سلبي على التنظیم بحیث یؤدي إلىیمكن 

  المشوهة مما یترك أثرا سلبیا على األداء وعلى العالقات انتشار الشائعات والمعلومات
 .اإلنسانیة داخل التنظیم

  ضطراب العالقات اإلنسانیة الناجمة یؤدي أحیانا إلى انخفاض عن ردود الروح المعنویة وإ
 .االنتقامیة بالدرجة األولى ذلك بسبب اإلشاعات مثال األفعال 

السیكولوجین لدراسة قنوات على المنظمة أو مدیرها اإلستعانة بالمختصین  بغيومن خالل هذا ین    
من الموازي للتنظیم الرسمي من أجل االستفادة غیر الرسمي المرتبط بالتنظیم الالرسمي اإلتصال 

والنزاعات القائمة داخل التنظیم وبالتالي الوصول إلى استعمال االتصال الغیر رسمي وتفادي الصراعات 
  .1أهداف التنظیماإلتصال التنظیمي للمساهمة في بلوغ وانجاز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .251،252مرجع سابق، ص ص : سلیمان محمود العمیان -1
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  وظائف االتصال التنظیمي:المطلب الثاني
باحثین بآراء المؤلفین حیث یشهد أحد الیؤدي االتصال التنظیمي داخل المنظمة دورا أساسیا     

المفتوحة اللذان یؤكدان أنه یجب عدم اعتبار اإلتصال مجرد وهما من رواد مدرسة األنساق  "وكاهنكاتز "
حتوى اإلتصال االتصال ترتبط أساسا بم أن وظائفعملیة تحدث بین المرسل والمستقبل فقط، وال یخفي 

تنظیمیة مما یؤدي إلى في مختلف المستویات الویمكن  مالحظة ذلك في عدة  جوانب تنظیمیة وسلوكیة 
  :التصال عدة وظائف یمكن أن نلخصها فیما یليالقول بأن ل

تحدد سیر االنتاج من حیث الكمیة والنوعیة، كما تحدد التوجیهات إن عملیة االتصال : اإلنتاج -1
االنذارات، ابداء الرأي، واإلعالن عن مكافآت األداء الجید أو بالتنفیذ واألداء كتوجیه المرتبطة 

 .1االنتاج واتخاذ القرارات وتحسین النوعیة مثالعقد اجتماعات لمناقشة المشاكل ورفع 

التنظیمي جدیدة لتحسیین السلوك سلوكیة المقصود باإلبداع إنشاء ووضع أفكار وأنماط : االبداع - 2
أقل وظائف اإلتصال ممارسة وذلك ناتج عن المقاومة وتعتبر وظیفة اإلبداع المؤسسة وتطویر 

االفتراض أنه كلما كان الشدیدة التي تبدیها مختلف األطراف للتغییر التنظیمي بحیث یمكن 
المجهود المطلوب بذله أكبر كلما كانت المقاومة لتغییر أقوى وذلك لشعور الفرد أو الجماعة 

 :بصعوبة التكیف مع الوضع الجدید، ولإلبداع بعدان یجسدان وظیفته األساسیة

 یتمثل األول في عملیة تقدیم األفكار والمقترحات والمشاریع والمخططات الجدیدة. 

  2في عملیة تطبیق البعد األول یتمثل البعد الثاني. 

دورا أساسیا في عملیة التنظیم، إذ أن إتخاذ القرارات ال یكون سلیما إال  یلعب االتصال :التنظیم - 3
للمؤسسة، ففعالیة القرار تكون مرتبطة إذا كانت هناك معلومات كافیة حول المحیط الداخلي 

العمل وتوزیع المسؤولیات، ودعم التفاهم لسهل، إذ یتجه االتصال نحو تحسین باإلتصال السریع وا
  .3المؤسسةبین العمال في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص ص  1986إتصاالت في الخدمة اإلجتماعیة، دار المعرفة الجامعیة ، مصر : ريأبو النجا محمد العم -1

144،145. 
 .26مرجع سابق،ص:بوبكر مستور وآخرون -2
، 2000، تكنولوجیة اإلتصال في الخدمة اإلجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة: محمد سید فهمي -3

  .309ص 
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من أجل الوصول إلى تحقیق هدف یقوم نجاح أي مؤسسة على تضافر الجهود : التنسییق - 4
إذ مشترك، ولهذا فالتنسیق بین مختلف األقسام والمصالح والورشات االنتاجیة ضرورة البد منها، 

، ذلك من أجل مناقشة نسیق الفعال خاصة االتصال األفقيأن اإلتصال الجید یساعد على الت
كل قسم مما یجعلهم على ویتم ذلك من خالل مسئولي عوبات المطروحة المشاكل المختلفة والص

علم بما یحدث في األقسام األخرى، وبالتالي اإلسهام في الوصول إلى الحلول واألفكار الهامة 
 .1بصورة مشتركة

 :االتصال المتعلق بالصیانة في أداء ثالثة مهام رئیسیة یتمثل دور: الصیانة - 5

  من العواطف والمشاعر وما یرتبط بهاحفظ الذات 

  الذي یحدث فیما بینهم على مستوى عمودي تغییر موقف األفراد من القیمة التي یولونها للتفاعل
 .وأفقي

 2ضمان استمراریة العملیة االنشائیة واالبداعیة للمنظمة. 

أخرى لفروع هة وبالوظائف الوقائیة من جهة وعلیه فاإلتصال یهتم بالوظائف البشریة والتنظیمیة من ج
  .ما یجرى داخل المؤسسةعلى وأقسام المؤسسة، تمكنه من اإلطالع 

في عملیة الرقابة واالشراف لمعرفة ما إذا كانت هذه األعمال االتصال یعتبر أداة اساسیة : رقابةال - 6
  .3المتغیرة تتوافق مع المعلومات النازلة

  
  
  
  
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص ص ، 1986االتصال في الخدمة االجتماعیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر : أبو النجا محمد العمري -1

145،146. 
 .144مرجع سابق، ص ص : مصطفى عشوي -2
 .97، ص1993الجامعیة للطباعة، القاهرة، أصول علم اإلدارة العامة، الدار : عبد الغني بسیوني عبد اهللا -3
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  شبكات االتصال التنظیمي: المطلب الثالث
باسم أشكاال مختلفة یعرفها المختصون في مجال اإلدارة صاالت االداریة في المؤسسة تأخذ االت    

وتنقسم شبكات االتصال إلى شبكات االتصال والتي ظهرت بعد أن أصبح االتصال نظاما اجتماعیا معقدا 
  :شبكتین هما

 .ي وشكل السلسلةشكل هرم: العمودیة شكالن أساسین تأخذ الشبكات: شبكات عمودیة -1

 تكونتنظیم البیروقراطي المستقر وفیه التقلیدیة التي تمیز الوهي الشبكة التنظیمیة  :هرمــــــــشبكة ال - 2
، تتمیز هذه الشبكة بالبطء في سریان )وحدة اآلمر ونطاق اإلشراف( المعلومات تبعا لخطوط السلطة

إلى عملیات شكلیة یتخذ فیها االتصاالت بین مراكز المعلومات والقرارات والتنفیذ، وقد تتحول االتصاالت 
 .التقیید في التسلسل اإلداري على حساب الفعالیة الوظیفیة

فعالیتها، واحترام المستویات الوظیفیة ومنع التضارب والفوضى في  ومن ممیزات هذه الشبكة    
بالنسبة بدقة اتجاهات االتصال الصاعد والهابط الممكنة االتصال وضمان الرقابة، فكل طرف یعرف 

  .1لموقعه ویعرف إلى أین یتجه
  
  
  
  
  
  
  
  

  یوضح شبكة الهرم: 5شكل 
  
  
  
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .134، ص 1،1982لطلیعة ، بیروت، طدار ااالتصال الفعال في العالقات االنسانیة، : مصطفى حجازي -1

 مدیر

4 -3  

3 3 

2 2 

 رئیس قسم

 مدیر قسم

4 -3  4 -3  

1 

 موظف موظف موظف
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  :شبكة الدوالب- 3
تمیز هذه الشبكة نمط اإلدارة اإلثنوقراطیة، حیث المركزیة تكاد كاملة فالرئیس هو المركز الوحید     

للقرار وبالتالي فإن جمیع مراكز المعلومات ترتبط به مباشرة وكل االتصاالت تمر عبره وتصدر عنه إلى 
تؤدي هذه الشبكة إلى بین هذه المراكز مباشرة ، أو تبادل للمعلومات مراكز التنفیذ ولیس هناك صالت 

بین العاملین، ولهذا السبب ستبرز إحدى الظاهرتین التالیتین أو كالهما معا فقد حالة من العزلة  بروز
 بشكلمع محاولة التقرب  ،وشك وحذر واهتمام متبادل بین العاملین ،تنشأ ظاهریا عالقات عداء وصراع

فردي من الرئیس والتصارع على العضویة لدیه، على حساب األطراف األخرى، وقد یصاحب ذلك نشأة 
شبكة عالقة سریة تكسر الحواجز التي وضعها الرئیس بین العاملین من خالل ربطهم به مباشرة، هذه 

  .1تأخذ شكال أفقیا أو شكل تحالفات في معسكرات متصارعة االتصاالت السریة 
  

              المدیر              
  

        حافز نتفسي          اتصال خلفي      
          ++خلف         

  
  اتصال خلفي        ++          
  ++خلف        حافز                     
  نفسي              

  
  

  شبكة الدوالب:6شكل         
  
  
  
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .136-135مرجع سابق، ص ص : مصطفى حجازي -1
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 والنجمةالسلسلة : أشهرها شیوعا في اإلدارة شبكتان: الشبكات األفقیة -1-1
لیس هناك نظام واضح ومحدد لالتصاالت وسیر المعلومات في هذه  :الشبكة السلسلة - 1-1-1

  .الشبكة، فهي تمیز حاالت الفوضویة التامة
تكتمل فیما بینها في وحدات مغلقة مختلف األطراف، بعض العناصر االتصاالت تتم تبعا ألهواء     

الهامشیة بینما تضل بعض العناصر  ،صراع أو تعاون بین أكثر من تكتل عالقاتعلى الخارج وقد تقوم 
ار االنتاجیة، أما المدیر في هذه درجة عالیة من التفكك وتنهمعزولة، في هذه الحالة یصیب الجماعة 

فیجد نفسه في حالة ضیاع تماما كبقیة المرؤوسین، وحیث أن االتصاالت اعتباطیة فإن قدرا الوضعیة 
القرارات في موضوع محدد قد تصدر من أكثر من كما أن والتضارب ینشأ عنها، لغموض كبیرا من ا

  .1مركز والمعلومات كذلك
  ـــرـــــــــــــــــمدی                      

  
            

  
  شبكة السلسلة: 7الشكل         

بین الدیمقراطیة، قنوات اإلرسال هنا مفتوحة العالقات تلك هي التي تمیز  :شبكة النجمة -1-2- 1
الالزمة على البیانات والمعلومات  اإلطالعواألفقیة، كل المراكز عندها امكانیة الرأسیة مختلف المستویات 

 الجمیعوفي هذه الحالة یشعر من بیانات إلى المراكز األخرى، فهي ترسل ما عندها لعملها وكذلك 
كما أن الروح المعنویة ترتفع وكذلك األفراد عالقات وثیقة بین مختلف إلى المؤسسة، وتقوم باإلنتماء 

نتیجة لحریة سریان  ر في الوقتبعض الهدوالمؤسسة، وقد ینتج عن هذه العضویة تتماسك الجماعة، 
  دوما لكن النتیجة تكون عنها بعض الضوضاء المعلومات، كما ینتج 

  
  
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .137، ص2000، المكتبة الجامعیة، اإلسكندریة، االتصال الفعال: هالة منصور -1
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جدیدة مع ضمان استمراریة العمل بشكل طبیعي إذا غاب الرئیس، والمدیر في شكل انتاجیة على     
عداد ها یصعب تطبیقها إال في حاالت األهذه الحالة یكون دیمقراطیا بالضرورة، كما أن هذه الشبكة بدور 

فاظ إذ أردنا الحفیهم فیصبح من العسیر إذ لم یكن من المستحیل التمسك  أما إذا كبرت األعداد ،المحدودة
  .على االنتاجیة

  
  
  

  االتصال مفتوح
  بین جمیع   

  األطراف   
  
  
  
   
  
  
  

  شبكة النجمة: 6شكل 
  

بین  هي تلك التي تمزجكبیرة أن افضل صیغة اتصال في مؤسسة العملي نعتقد على المستوى     
لرقابة، حین تصبح حتمیة لضمان استقرار التنظیم واالشراف واشبكة الهرم وشبكة النجمة، فشبكة الهرم 

  .، ما یمكن اقامة شبكة من نوع النجمة بین المستویات الرئاسیة أفقیاتكون المؤسسة كبیرة
  
  
  
  
  
  



  لثانيالفصل ا اإلطار النظري للدراسة                                                          
 

51 
 

  أهمیة وأهداف االتصال التنظیمي :المطلب الرابع
ال یتوقف على نظام االتصال بها، وهذا یعني أن االتصان نجاح أي منظمة في تحقیق أهدافها     

نما عملیة على أنه عملیة مستقلة قائمة بذاتها  إلیهالتنظیمي ال ینبغي النظر  كافة العملیات تعتمد علیها وإ
  .في المنظمةاإلداریة 

المنظمة، وذلك ویعتبر االتصال وسیلة المدراء في إدارة أنشطتهم اإلداریة وفي تحقیق أهداف     
وسبل عالجها، وتقییم الواجب تنفیذها ومعرفة المشاكل االتصال یساعد على تحدید األهداف  على أن

  .1األداء وانتاجیة العامل
وبفضل االتصال التنظیمي یتمكن كل أفراد المنظمة الحصول على مختلف المعلومات والبیانات     

التغییرات والتجدیدات واالنجازات وتطویر األفكار وتعدیل الخاصة بالمنظمة كما یساعد على توضیح 
  .2ردود األفعال االتجاهات واستقصاء

من القیام بعملیة تخطیط العمل بفضل شبكة االتصال المتوفرة لدیها فحینها  لمنظمةلوتتمكن     
حیز الواقع حتى یتم الیمكن وضعها  یسعى المدراء واألفراد إلى وضع برامج عملهم وخططهم وقراراتهم 

   .3اجتماعات ومذكرات وقرارات مكتوبةتحدیدها من خالل 
      

  
  
  
  
  
  
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31ص  ، 2004كیف ترفع مهارتك االداریة في االتصال، الدار الجامعیة للنشر، االسكندریة، :أحمد ماهر -1

 .54هالة منصور، مرجع سابق، ص -2

 .69مرجع سابق، ص : أحمد ماهر -3
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  :تصال الشامل كالتاليجدوى االو یمكن استناج وحسب فضیل دلی
  یمكن لمختلف أطراف المؤسسة أن تحقق ذاتیتها بشكل متوازي مع بواسطة المشاركة في القرارات

 .تحقیق أهداف المؤسسة

  المناسب لها مما یساعد سع یجعل المؤسسة تتموقع في المكان األو االجتماعي بالمحیط اإلتصال
 .1على تحقیق أهدافها

وبالمشكالت  ،بما یتم انجازه أو بما لم یتمالرؤساء الفرصة إلعالم یساهم االتصال في توفیر كما     
تتحدد أهمیة التغلب علیها وبذلك أو االنحرافات التي لم تكن في الحسبان وكیفیة  في التنفیذالتي ظهرت 

وزیادة التفاهم بین العاملین التفاعل اإلنساني الفجوة بین التخطیط والتنفیذ وتحقیق االتصال في تضییق 
  .2نهم یبوالتعاون 

  .سعى االتصال إلى تحقیقهاجملة من األهداف التي یوفي هذا الصدد یورد صالح بن نوار 
 :والتصرفاتبین األفعال تحقیق التنسیق  -

ح المؤسسة بالمؤسسة المختلفة، فبدون اإلتصال تصاقسام بین تصرفات وأفعال یتم االتصال     
مهام مستقلة عن بعضها البعض، من الموظفین یعملون منفصلین عن بعضهم ألداء عبارة عن مجموعة 

  .3إلى تحقیق األهداف الشخصیة على حساب أهدافها العامةمیل المؤسسة وبالتالي 
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .32، ص 2003القاهرة،  مؤسسة، دار الفجر للنشر والتوزیع،اتصال ال: فضیل دلیو -1

المدخل االتصالي، دار الفجر للنشر المداخل األساسیة للعالقات العامة، : محمد منیر حجاب، سحر محمد وهبي -2
 .27،28، ص ص 1993، 1والتوزیع، مصر، ط

، العدد الثاني والعشرین، )العلوم االنسانیة(والعالقات االنسانیة، مجلة دراسات  الفعالاالتصال : صالح بن نوار -3
  .120،121 ، ص ص2004
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  المشاركة في المعلومة: ثانیا
التنظیم وتساعد هذه المعلومات الهامة لتحقیق أهداف یساعد االتصال على تبادل المعلومات     

  :بدورها على
  یة تحقیق األهدافناحسلوك األفراد توجیه. 

 ي أداء مهامهم وتعریفهم بالواجبات المطلوبة منهمتوجیه األفراد ف. 

  بنتائج أدائهمتعریف األفراد. 

  اتخاذ القرار: ثالثا
معینة الموظفون إلى معلومات القرارات حیث یحتاج  یلعب االتصال دورا كبیرا في اتخاذحیث     

  .1وتقییم نتائجها المشاكل وتقییم البدائل وتنفیذ القراراتلتحدید 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29مرجع سابق، ص: محمد منیر حجاب -1
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  اسالیب اإلتصال التنظیمي ومعوقاته: المبحث الثاني
  أسالیب االتصال الرسمي في التنظیم: المطلب األول

المتاحة أي منها یعود إلى الظروف لالتصال، لكن استعمال هناك أسالیب عدیدة ومختلفة     
لى التعامل السائد بها، باالللمنظم حسب ضافة إلى نوعیة المادة المنقولة ویتم تصنیف هذه األسالیب ة، وإ

  .االتصال الشفوي، االتصال المصوراإلتصال الكتابي،:وهيوسائل المستعملة في االتصال ال
  االتصال الكتابي: أوال

في التنفییذ إذا تعلق بموضوعات إلى دقة الذي یتم بخصوص أمور دائمة یحتاج  إن االتصال    
لدى ما یزال لها بعدها والواقع أن الكلمة المكتوبة كتابیة یالت، فإنها تفرغ في صورة معقدة كثیرة التفص

: ال الكتابي صورا عدیدةویأخذ اإلتصالموظفین، لهذا فإن اإلدارات تلجأ إلى الوثائق المكتوبة بكثرة، 
  .1إلخ...الخطابات، المنشورات، األوامر المصلحیة، اللوائح، التعلیمات واألوامر الفردیة المذكرات،

 :طرق االتصال الكتابي - 1

 :التقاریر  - أ

تعتبر مرجعا له قیمته في داخل المنظمة وبذلك تستخدم كسجل مكتوب لجمع ما یحدث     
  .2المستقبل

على توجیه أو  وللتقاریر أهمیة خاصة بالنسبة لإلدارة فقد تكون موجهة بمعنى أنها وضعت بناءا    
أو غیر موجهة فهي التي توضع لمجرد الرغبة في توصیل معلومات معینة إلى  طلب معین من الرئیس

 ال یمنع أنمختلف اإلدارات واألفراد دون أن تكون هذه التقاریر مطلوبة من جهة معینة بالذات، وهذا 
یستفید عدد كبیر من األفراد وكذلك اإلدارات بما تتضمنه هذه التقاریر غیر الموجهة من المعلومات 

  .3یاناتوالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .271، ص1987، 7ط مبادئ علم اإلدارة العامة، جامعة عین شمس، االسكندریة،: سلیمان محمد الطماوي -1
 .143ص، 1971بیروت، ،والنشر  تنظیم وادارة األعمال، دار النهضة العربیة للطباعة: عبد الغفور یونس -2
،  ص 1997االتصال ووسائله في المجتمع الحدیث، المكتب الجامعي الحدیث، االسكندریة، : خیري خلیل الجمیلي -3

 .143،144ص 
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 :النشرات الدوریة والخاصة  - ب

هذه الوسیلة هامة في تنمیة العالقات العامة للمنشأة وتستخدم لنقل المعلومات والبیانات وتعتبر     
لین من عن المؤسسة ونشاطها وتاریخ اإلنشاء وسیاستها وتخصیص جزء منها للمعلومات الخاصة بالعام

  .حیث التعداد والكفاءات والتخصصات
والمعدات، ونشرات خارجیة من حیث التجهیزات تخص العاملین داخل المؤسسة وتنقسم إلى نشرات داخلیة 

  .تعبر عن نشاط المنظمة وأهدافها للمتعاملین معها أو الجمهور أو المحیط الخارجي
  :الكتیبات والدلیل -جـ

تعد الكتیبات إحدى وسائل االتصال الجمعي وهي صورة مصغرة للكتاب وتعد بطریقة سهلة     
  .الكتیب موضوعا واحدا وبكامل تفاصیلهومبسطة تجذب المتلقین والبد أن یتناول 

  :الشكاوى - د
االتصالیة الهامة بالنسبة للمؤسسات وتساعد العاملین أن یتقدموا بالشكاوى وتعتبر من الوسائل     

  .1وهذا عن طریق الرسائل والمنشورات أو داخل الصنادیق المخصصة للشكاوى
وتتعد هذه الوسیلة ذات أهمیة خاصة لالدارة حیث أنها تجعلها على علم بظروف وبیئة العمل     

الخبرة المیدانیة، مما یجعلها تتبنى بعض االقتراحات الجادة الخبرة في ضوء أصحاب  ومقترحات الواقعیة 
  .2في تحسین الجودة ورفع الكفاءة االنتاجیة وانجاز األعمال

 
 
 
  
  
  
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Alex muchiellil (b) et commnincation dans l’organistation,  connaissance du 
probleme, les edition dans lentreprise  moderne , dedition et les libraires, 
paris, France , 1983, p56. 

    .266مرجع سابق،ص : محمد یسري ابراهیم دعبس -2
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للمؤسسة أو داخل الورشات وتحتوي الرئیسي تنظم هذه الملصقات داخل المدخل  :ملصقات الحائط -ه
  : على قسمین

معلقة القسم األول للتعلیمات الدائمة واآلخر للمالحظات الجدیدة أو التعلیمات المؤقتة والتي تبقى  -
رشاداتأأیام تقریبا، هذه التعلیمات هي عبارة عن  8مدة   .1توضح إجراءات تتعلق بالعمل خبار وإ

  :مزایا االتصال الكتابي- 2
  األمر إلیها كلما اقتضىامكانیة االحتفاظ بالكلمات المكتوبة حتى یمكن الرجوع. 

 تتصف بدقة في التعبییر باالتصال الشفهي. 

  حمایة المعلومات المراد نقلها من االضافة أو الحذف والتحریف بدرجة أكبر من االتصال
 .الشفوي

  الوقت والجهد والمالیعتبر وسیلة اقتصادیة من حیث 

 امكانیة االتصال بعدد كبیر من االفراد 

 یوثق عملیات االتصال 

 امكانیة متابعة عملیات االتصال 

 المالئمة لألحداث والمناسبات التي تنطوي على تفاصیل هامة مثل التعاقدات.  
  :معوقات االتصال الكتابي- 3
یؤدي إلى عدم فمما یفشل المرسل في دقة التعبییر ان عملیة اعدادها وصیاغتها تأخذ جهدا كبیرا  -

 الرسالةفهم المتلقي مغزى 

 .كبیرة في التخزین والحمایةتحتاج إلى نفاقات  -

ایصال المعلومات إلى العاملین أو عدم السرعة في الظروف االستثنائیة والتي تقتضي سرعة  -
 .2 الرئیس اإلداري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Alex muchiellil (b) on –cip, p9. 

 .245مرجع سابق، ص: محمود سلیمان العمیان -2
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لقي ر من معنى، فال یدخل في ذهن المتالتحریف الكبیرة هذا یكون للكلمة الواحدة أكثاحتماالت  -
 .المعنى الذي یتفق وطبیعة ثقافته ودراساته وخبرته في العمل إأل

  االتصال الشفوي: ثانیا
المعلومات بین المرسل والمتلقي ویعتمد على الوسائل یتم االتصال الشفوي عن طریق نقل وتبادل     

المنطوقة بما یتیح الفرصة لالتصال وجها لوجه بین المرسل والمتلقي عن طریق الكلمة  ةالمباشر 
المتلقي وموقعه  نظریسمح المصدر الرسالة الوقوف على وجهات  ،لوجود اتصال ذو اتجاهین

  .فهم مضمون الرسالة امنواستجاباته واتجاهاته، كما یوفر ض
 طرق االتصال الشفوي - 1

 :االجتماعات  - أ

هیة بین االدارة والعاملین في المنظمة، اسیلة من الوسائل الهامة في االتصاالت الشفوتعد هذه الو     
عند الرغبة في مناقشة أمور ذات أهمیة أو تأثیر مباشر على العاملین أو مناقشتها وتلجأ إلیها اإلدارة 

اإلعالن أو اجراء تعدیالت على بصورة جماعیة أو إعالنها على المأل وفي وقت واحد یتم ذلك في حالة 
یق العالقات للمنظمة أو الرغبة في تقدیم وتعم في أقسامها المختلفة، ومناقشة الخطة العامةالعمل 

  .1االنسانیة بین اإلدارة والعاملین في المنظمة
 :االتصال الشخصي المباشر  - ب

المباشر بین الرئیس والمرؤوس وهو االتصال المباشر وجها لوجه ما بین المرسل والمتلقي كالقاء     
نفسیة أوضح بسبب كل ما یبدیه كل منهما من انفعاالت وهذا یفسح المجال للمناقشة وفهم الرسالة بصورة 

إلى رفع الروح المعنویة لدى المرؤوس عندما وحركات جسیمیة والوقوف على ردة فعل المتلقي باالضافة 
  .مرؤوساالتصال الشفهي المباشر بین الرؤساء وال یتم
  
  
 
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .252مرجع سابق، ص : ابراهیم دعبس محمد یسرى -1
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 :الشفويمزایا االتصال  - 2

 واقناعا، ویفید الحصول على االستجابة الشفویة ومالحظة وأكثر یسرا  ةیتمیز بأنه أكثر سهول
 .تعبیرات الوجه وانفعاالت المستمع

 لتقبل تعلیمات رؤوسائهم بدقة وأمانة ینهيء المرؤوسالروابط ویقوي ی. 

  أن تتسرب المعلومات یحافظ على قدر كبیر من السریة، ویتم العمل به في الحاالت التي یخشى
  .1لألطراف األخرى لو تم األخذ بأسلوب الكتابة

  :عیوب االتصال الشفوي- 3
 للخالف، كما أنها هیة، انها ال تسجل غالبا مما یهيء الفرصة ایعاب عن هذه المناقشات الشف

ثم من أعضاء لجنة المساءلة على وجه معین سائل، قد یفهم المال تكفل فهما موحدا لجمیع 
من فهمه لها، مما یؤدي إلى التضارب في التنفییذ، ولهذا فإن كثیرا حسب یقوم بنفیذها 

عند اللجان تحرص على أن تسجل إجتماعاتها في محاضرة تنظیمیة یسهل الرجوع إلیها 
 .2واختالف التأویلالحاجة منعا للخطأ أو النسیان 

 صعوبة استخدامه مع االعداد الكبیرة 

  خصوصا في المنظمات الكبرى ذات االقسام المتعددة والمستویات قد یحرق مضمون الرسالة
 .االداریة المختلفة

  
  
  
  
  
  
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عیة للطباعة الدار الجام" العلمیة االداریة والوظیفیة العامة واالصالح االداري"مجذوب، االدارة العامةطارق ال -1
 . 522، 521، ص ص 2000والنشر، بیروت، 

 .270مرجع سابق، ص: سلیمان محمد الطماوي -2
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  االتصال المصور: ثالثا
في هذا النوع من االتصال یتم استعمال بعض الرموز أو األلوان في التعبییر المهم أن یكون كال     

ما یتم استعمال  االسالیب المستعملة وغالبامن المستقبل والمرسل متفاهمین على ما ترمي إلیه هذه 
االتصال المصور والملون، فیمكن أن تمثل أسلوب في االتصاالت التعلیمیة كوسائل في  االتصال الرمزي

  .1اإلیضاح للطلبة المبتدئین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .228سابق، صعبد المعطي محمد عساف، مرجع  -1
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  التنظیميمعوقات االتصال : المطلب الثاني
 نفسیةالمعوقات ال :أوال

وهذه ال تتعلق بالعناصر االنسانیة في العملیة االتصالیة المتمثلة بالمرسل والمتلقي وتحدث أثرا     
یختلفون في أماكنهم على األشیاء، وبالتالي فهمهم لعملیة بسبب الفروق الفردیة مما یجعل األفراد عكسیا 

  :م هذه العوائق هيهاإلتصال وأ
 :االدراك تباین - 1

اآلخرین لها وعدم  وبالتالي اختالف إدراك وفهمإدراك المرسل الخاطئ للمعلومات التي یرسلها     
وبالتالي یؤثر تباین المدراء نتیجة اختالف الفروق الفردیة والبیئیة إلى  ،محتوباتهالمستقبل الرسالة  إدراك

كون لها دالالت المتضمنة في الرسالة قد تلكلمات أن ااختالف المعاني التي یعطونها لألشیاء، كما 
  .ومعاني مختلفة لكل شخص

  :وتكمن أسباب اإلدراك المشوش للمرسل إلیه على األسباب التالیة
  والخبرات السابقة إلیه على ادراكه للمقومات الرسالةتأثیر التوقعات والحاجات. 

  وعي المتلقي مع درجة ومستوىمدى تناسب المثیرات التي تحتوي علیها الرسالة. 

 مدى بساطة محتویات الرسالة وانتظامها 

 لمحتویات غیر المألوفة من االرسالة حیث یصعب تفهم الوسائل ذات  درجة الخبرة في محتویات
 .1جانب المتلقي

 
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .122مرجع سابق، ص: صالح بن نوار -1
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  :االدراك االنتقائي- 2
مع معتقداته وأفكاره وآرائه والعمل على اعاقة المعلومات  إلى ما یتناسبیمیل الفرد إلى االستماع     

  .وآراء وافكارالتي تتعارض مع ما یؤمن به من قیم واتجاهات 
 :االنطواء- 3

 عدم مخالطة األخرین أو تبادل المعلومات -

 .1تشویه المعلومات مما یؤدي إلى انحراف عن تحقیق اهدافه -

 :غةــــــــــالل- 4

ما شفاهة أو كتابة إال أن اللغة قد إهي وسیلة اتصال یتم نقل المعلومة أو الفكرة من خاللها،     
مستوى التعلیم والثقافة مما یؤدي إلى عدم فهم الكلمات االتصال في حالة اختالف تتحول إلى عقبة أمام 

قد   التخصص واأللفاظ المتبادلة بین الطرفین فیفسرها كل طرف حسب فهمه الخاص، كما أن عامل
یشكل صعوبة في االتصال إذ أن اتصال األطباء فیما بینهم بسهولة ویسر، لكن الصورة تختلف عند 

  .وقانونیة خاصة بها، كل مهنة تستعمل لغة ومصطلحات علمیة وفنیة اتصالهم بالمهندسین ورجال القانون
 : االنفعاالت- 5

مرسل المعلومات ومتلقیها ستحدد ما إذا كانت المعاني الصحیحة إن الحالة االنفعالیة لكل من     
  .2النتیجةأو  هناك حاجزا إنفعالیا بینهما یمنع من تحقیق هذه هي التي یتم تبادلها 

  
  
  
  
  
  
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .252مرجع سابق، ص : یانمحمد سلیمان العم -1

 .522مرجع سابق، ص: طارق المجذوب -2
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 :المعلوماتتنقیة وغربلة - 6

تحدث عادة بالنسبة لالتصال الصاعد وتشیر إلى استبعاد أو تعدیل بعض المعلومات موضع     
قیمتها من منظور المتلقي، فالمرؤوس قد یخفي أو یعدل معلومات غیر الرسالة لتحقیق إیجابیاتها أو زیادة 

المعلومات المرسلة لالدارة ة قی، ویكمن السبب في اللجوء إلى تنمنفصلة في الرسالة الموجهة إلى رؤسائهم
  .العلیا كونها األساس في ممارسة الرقابة

مستویات جدارتهم، تمنح الزیادات في الرواتب والحوافز وتقوم بترقیة األفراد في فاالدارة تحدد     
، یتم تقریبا في كافة المستویات صال الصاعد، حیث أن المیل للتنقیةضوء ما تتلقاه من قنوات االت

  .1االداریة
 :التجرید- 7

  .2 درك ولیس كما هي موجودةكما ت یعني اهمال التفاصیل بحیث یقتصر االتصال على الحقائق    
  معوقات اجتماعیة ثقافیة: ثانیا
ویرجع هذا النوع  من المعوقات إلى التنشئة االجتماعیة لالفراد والبیئة التي یعیش فیها الشخص     

خارجه، ویتضمن القیم والمعاییر والمعتقدات التي تشكل حاجزا أمام تحقیق التنظیم أو  داخلسواء كانت 
  .األهداف المرجوة والمنتظرة من طرف التنظیم

  :ویمكن توضیح هذه العوائق فیما یلي
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .235مرجع سابق، ص  :ثابت عبد الرحمان ادریس وآخرون -1

 .348، ص مرجع سابق: عبد الغفور حنفي -2
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 :التباعد االجتماعي - 1

مناطق وتقتصد به االختالف في البیئة االجتماعیة للفاعلین أي أن أطراف االتصال ینتمون إلى     
من ینیة والفكریة، حیث یعتبر  هذا العامل ى الفوارق اللغویة والعرقیة والدل هاته النقطة علة، وتشتممختلف

  .أكثر الحوافز شیوعا أمام االتصال التنظیمي ذو الحجم الكبیر، إذ تنعقد االتصاالت فیه
تجد صعوبات  ،مختلفةمن فاعلیین ینتمون إلى مناطق شكل مجتمعها وعلیه فالمنظمات التي ی    

فیما بینهم ووضع برامج وقواعد اتصالیة، ویعتبر هذا العائق من كبیرة وحواجز عدیدة من أجل التنسییق 
  .داخل التنظیم لیناعأبرز العوامل المساهمة في بروز الصراع بین الف

 :االختالفات الثقافیة - 2

المستعملة ومنه یكون إن التمایز والتباین بین الثقافات وبین الفاعلین ینتج عنه اختالف في اللغة     
الكلمات  االتصالیة تتسم بالصعوبة، فاللغة لیستوهذا ما یجعل العملیة  ،الترمیز فیما بینهم مختلف

ل فهو یستخرجها في ضوء الخاصة بالفاعك الكلمات فالمعاني هي من الممتلكات نفسها، وانما مدلوالت لتل
  .المتواجدة في المجتمع والبیئة الثقافیة التي یعیش فیها هخبراته وعادته وتقالید

لة ومنه فالفاعل الثقافي له دور كبیر وهام في تحقیق فعالیة االتصال داخل التتظییم فمحاو     
العمل وذلك لتفادي في عملیة تشكیل جماعات وفرق وفهم خلفیاتهم وثقافتهم  التقریب بین الفاعلین

  .1االنفعاالت العدائیة بین العناصر المختلفة من الجانب الثقافي
  
  
  
  
  
  
  
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 3ن، ط، األردر الفكرة في التنظیم، دامفاهیم وأسس سلوك الفرد والجماع - السلوك التنظیمي: كامل محمد المغربي -1

  .242، ص 2004
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  المعوقات التنظیمیة: ثالثا
اب السلطة یلعالقات القائمة بین الوظائف المختلفة وانسیوضح الهیكل التنظیمي للتنظیم ا    

مراكز اتخاذ القرارات والتخصصات المتوفرة وطبیعة ا تبین فیهوالمسؤولیة، وخطوط االتصال بین العاملین 
  .سبب عائقا كبیرا في عملیة االتصال الفعالطرق تقسیمه لذا فوجود هیكل ضعیف یالعمل و 

  :ویمكن تقسییم هذا النوع من العوائق فیما یلي
 :المدرسيصعوبات خاصة بالتدرج  - 1

بها عملیة  تحیث أن عدم كفاءة الهیاكل التنظیمیة من حیث المستویات االداریة التي تم    
  :بسبب إلى الكثیر من التشویه للمعلومات ومنه عدم كفاءة االتصال وذلكاالتصال یؤدي 

بالمستویات التأثیر على كمیة المعلومات الهامة لالتصال، فتكون أقل بكثیر من القاعدة مقارنة  -
 .الوسطى والعلیا

 .ل التنظیمالتنظیم یؤدي إلى صعوبة العملیة االتصالیة داخ مراكز السلطة عند فاعليتفاوت   -

م الهیكل التنظیمي ومرور مة هر بین القاعدة وقتعدد المستویات االداریة یعني طول المسافة   -
 .التحریف االداریة مما یعرضها سلسلة من المستویاتبالمعلومات 

أولئك الذین لدیهم طموح الترقیة  وخاصةلتنظیم ن الفاعلین في المستویات الدنیا لأ" راد"وقد وجد     
والصعود یمیلون إلى تشویه المعلومات التي یرفعونها إلى المستویات العلیا، بحیث تتضمن مشكالت أو 

علین في المستویات العلیا االفقصور في التنفیذ ویزداد المیل إلى تشویه المعلومات عندما تكون ثقة هؤالء 
  .1ضعیفة

  
  
  
  
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .275، ص 1989االنساني في المنظمات، الدار الجامعیة، القاهرة،  ور، السلوكأحمد صقر عاش -1
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 :صعوبات التخصص في العمل - 2

بالرغم من أن تقسییم العمل یقصد به التخصص بهدف رفع أو زیادة انتاجیة العاملین وبالتالي     
ظمة إذا كان عائقا في عملیة االتصال داخل المنالرفع من نجاعة التنظییم، إال أن هذا األخیر یصبح 

الجماعات إلى استخدام لغتها حیث تلجأ كل فئة من تلك جماعات متباینة،  المختصون في المشروع 
ا مما یؤدي إلى صعوبات جمة في االتصال ویجعلها غیر مفهومة مما یؤثر على به الخاصةیة الفن

  .1سیرورة العمل داخل المنظمة وانعكاس ذلك على تحقیق اهدافها المسطرة
 :مترتبة عن درجة الرسمیة مشاكل  - 3

حیث أن كبار التنظیم وتعقیده یحتم علیها المیل إلى استخدام االتصال الكتابي والذي له العدید     
  .من السلبیات

 غالبا ما یكون غیر محفز. 

  الكمیةفي كز على المعلومات التقنیة الطابع الرسمي یر. 

  العاملین إلىعدم السرعة في الظروف االستثنائیة، والتي تقتضي سرعة ابالغ المعلومات 

  اتاحة الفرص لطرح األسئلة أو اجراء مناقشات فیما یخص عدم توفر التغذیة العكسیة، وعدم
 .المتخذة عبر االتصال المكتوبالقرارات 

 :وربطه بالبیئة الخارجیة صعوبات تتعلق بالتنظیم  - 4

 .واضحة تعبر عن مزایا االدارة  سیاسةلعدم وجود قصور سیاسة نظام االتصال وذلك  -

  .1بینهما اإلختالفالتداخل بین التنفیذ واالستشارة وهو سبب رئیسي في  -
االعتماد الزائد على اللجان، حیث تعتبر هاته األخیرة كإحدى أنواع االستشارة وأن االعتماد  -

 .بینهما وبین المسؤولین في خط السلطة علیهما یؤدي إلى تدهور العالقة

  
  
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .277، 276ص  ذكره، صأحمد صقر عاشور، مرجع سبق  -1

  .250مرجع سابق، ص : المغربي محمد كامل -2
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نظیمي والتغییرات المتتالیة في فترات متقاربة ال یوفر المناخ المالئم لالتصال عدم االستقرار الت -
 .الجید

 .كما أن عدم االستقرار التنظیمي یؤدي إلى زعزعة العالقات االجتماعیة بین الفاعلین -

یعتبر أقوى عوائق االتصال حیث أن العجز والقصور من ربط التنظیم وبیئته الخارجیة، حیث  -
 .البیئة تزود المنظمة بمعلومات عن العمالء والمستهلكین والقوى البشریة المتوفرة

ویصعب التحكم في وانطالقا مما تم عرضه یتبین لنا أن معوقات العملیة االتصالیة كثیرة ومتعددة     
قادتها بخصائص جل تحقیق فعالیة التنظیم إال أنه یمكن أن تستفید من خالل معرفة العوامل من أكل 
التصال وفقا لهاته الخصائص وذلك من أجل الوصول إلى األهداف تصال الجید ومحاولة بناء نظام لاال

  .المرجوة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .250، ص سبق ذكرهمرجع : المغربي محمد كامل -1
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  خصائص االتصال الفعال: المطلب الثالث
بأن البدایة السلیمة للعملیة  االتصالیة والتي تتعلق  )1985(یشیر كل من ویلي ووایت حیث     

  .1لى مرؤوسیهتوصیله وتبلیغه إهي وجود ما یرید الرئیس اإلداري وأصول تبادلها  بالمعلومات
المعلومات وتحقیق فهم على نقل أن القدرة على االتصال تعني القدرة إذ یرى صالح الشتواني     

معینة ویكون االتصال ناجحا إذ ترتب الطرف اآلخر الموجهة إلیه رسالة بین القائم باالتصال و  مشترك
  .2علیه ردود فعل ایجابیة

التي یكون یعمل االتصال بكفاءة یجب على المرسل أن یختار إشارات الترمیز المالئمة و  ولكي    
  ".ها من المرسلینتظر المستقبل أو المتلقي 

  :التي یجب مراعاتها مایليومن أهم العوامل     
  أن یكون موضع ثقة من المتلقي باعتبار أن هذه الثقة تعد األساس الذي یبني علیه المتلقي

عارفا لكیفیة تصمیمها  ،تفاعله، كما یجب أن تتوفر لدیه مهارات اتصالیة عالیة وملما برسالته
 .3العملیة االتصالیةبطریقة تجذب انتباه المتلقي وتساعده على إدراكها حتى یضمن نجاح 

  
  
  
  
  
  
  
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .50، ص2002اإلداري، دار هومة، الجزائر، التنظیمي والتطویر السلوك : جمال الدین عویسات -1

، ص 1999إدارة األفراد والعالقات االنسانیة، مدخل األهداف، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندریة،: يصالح الشتوان -2
161. 

  .22، ص 2002مدخل إلى علم االتصال، المكتب الجامعي الحدیث، األزاریطة، : منال طلعت محمود -3
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أن اإلنسان یدرك ما یرید أن یدركه ویترك ما الیرید  المعرفة حیث لوحظدافعیة المستقبل إلى     

حریته في اختیار ما یشاء من إدراكه، وذلك طبقا لدوافع، أو حاجاته التي یرید إشباعها وكل ذلك في ظل 
جات معینة لدى المتلقي كلما سعى إلیها دون اما كانت الرسالة محققة لحلالرسالة المتاحة له، وعلیه ك

 .سائلر یرها من الغ

 والغیر الرسمي   لتنظیم الرسميا تساند بین نظام االتصال وبین طبیعةدافعیة التناسق والتكامل وال
 .1وظروف بیئة العملوطبیعة المنظمة احتیاجات من حیث 

  یرات تتضمن استمرار انتباه المتلقي وتشویقه لمتابعة الرسالة ي على مثصیاغة الرسالة بحیث تحتو
 .إال الوسائل والرموز التي یفهمها المتلقي والیستعمل

  مع للمعلومات والبیانات لمختلف مجاالت وقطاعات العمل بالمنظمة ضرورة وجود نظام شامل
ونظام االتصال حتى تتضح كافة االمور بین هذا النظام ضرورة تحقیق االرتباط والتكامل 

 .ةالمستهدفة كما وكیفا وبما یحقق األهداف المطلوبة للمنظم

  ضرورة توفر قدر من مهارات االتصال والعمل على تنمیه تلك المهارات والقدرات الخاصة
تحسین االستماع واالنصات والحدیث لدى جمیع العاملین في مختلف المستویات االداریة، ب

وكذلك مهارات التفكییر والكالم والفهم والتحلیل في المستویات اإلداریة العلیا وكذلك الكتابة 
والقراءة خصوصا في المستویات الدنیا قدر المستطاع، حتى یمكن للمشاركین في عملیة االتصال 
في مختلف المستویات اإلداریة التعبییر بوضوح وبدقة عن مشاعرهم ومیولوهم وآرائهم ورغباتهم 

 .2ومقترحاتهم والفهم واالستعاب الواضح عما یقوله اآلخرون

االتصال الجید هو الذي تدعم فیه األقوال واألفعال وضرورة  من خالل ما سبق یمكن القول أن    
وضع تبادلة كشرط أساسي دون إهمال توفر الثقة والمصداقیة بین العاملین واإلدارة في المعلومات الم

االتصال وفقا الحتیاجات المنظمة بما یخدم أهدافها ویجعل منها ضمن المنظمات الناجحة بفضل نمط 
  .اتصالها الفعال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .58مرجع سابق، ص: هاني منصور -1

 .237عبد المعطي عساف، مرجع سابق، ص - 2



  لثانيالفصل ا اإلطار النظري للدراسة                                                          
 

69 
 

  االتصال التنظیمي )نظریات(مدارس : المطلب الرابع
 ):1965مدرسة األنظمة (المدرسة النسقیة  - 1

 lifتعتبر مدرسة األنظمة من أهم وأحدث المدارس التي تعرضت إلى دراسة التنظیم، ویعتبر     

bertalanffy  ثم توالت بعد  1937من أوائل من وضع تصورا لألنساق في میدان التنظیمات سنة
لتشمل ) BLANو   PARSON(  ثال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین أمــــــــــــــــــــبواسطة عدد كبیر من المفكذلك الدراسات 

لوجیة أو من الناحیة التصوریة النظریة وسیو الناحیة السبعد ذلك الدراسات المنشآت االقتصادیة سواء من 
التقنیة، وقد عرفت هذه النظریة تطورا سریعا مقارنة مع تاریخ ظهورها فانتشرت مفاهیمها أو الوظیفیة 

كانت تعرف تطورا سریعا في ذلك الوقت مما جعلها تهتم بسرعة خاصة وأن البیئة الخاصة بالمنشأة 
  .1بالجوانب التنظیمیة للمنشأة 

أفرادا وأهداف ظر هذه النظریة للمنظمات على أساس أنها نظام اجتماعي یضم وتن  
دون وجود اتصاالت، واتجاهات نفسیة ودوافع مشتركة وترى بأن النظام االجتماعي ال یستقیم 

  : وتؤكد النظریة على
o االتصاالت هي وسیلة لربط النظام االجتماعي بالبیئة. 

o  االجتماعي للعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاالتصاالت جزء من النظام. 

o  2ووسائل االتصال باختالف الظروفیختلف نظام. 

  
  
  
  
 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1_ Liumichel –aproche socio: techniaue du l’organisarion- edition l’onganisation –
Paris- 1983- p 70. 

 .33االسكندریة، مصر ، ص -كیف ترفع مهاراتك اإلداریة، الدار الجامعیة: أحمد ماهر -2
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 :فورتمدرسة فرانك  - 3

فورت، والتي یرى باحثوها أن  یعتبر التیار الماركسي أو الیساري الذي تمثله أعمال مدرسة فرانك    
عالقة سیطرة یقوم فیها الطرف القوي  قائمة على) Manipulation(االتصال مجرد عملیة تالعب 

  .وجهة نظر اآلخرینبتسویق أفكاره ووجهة نظره على حساب أفكار و 
في دراسة االتصال عموما إلى االتصال التنظیمي في المؤسسات امتدت هذه المقاربة النقدیة      

بل اهتمامات وأهداف تهدف إلى الربح المادي قاالقتصادیة في العالمیة االقتصادیة، كون موجه التغیرات 
ما یجعل من وظیفة هذا الهدف المؤسسة األخرى، مما أدى إلى توجیه إتصالها التنظیمي نحو خدمة 

االتصال التنظیمي داخل المؤسسة االقتصادیة یخضع في المقام األول العتبارات الربح والخسارة في 
  .1مقابل االعتبارات االجتماعیة واالنسانیة لالتصال داخل المؤسسة

إلیه الكثیر من المختصین في االدارة والتسییر على أن التنظیمات خاصة كل هذا یؤكد ما ذهب     
منها االقتصادیة، صارت أمام حتمیة التمتع بالمرونة، في هیكلها وتنظیمها وخطط عملها، ألجل مواكبة 

وأن مطلب المرونة هذا في بیئتها االقتصادیة، السیاسیة، االجتماعیة والتكنولوجیة، التغیرات الحاصلة 
  .للمؤسسات، بل یتجاوزها لیتحقق ضمن جزئیات وتفاصیل التنظیم نفسهوالتنظیمي یتعدى البعد الهیكلي 

من المنطلقات الواقعیة للمقاربات النقدیة الجدیرة بدراسة االتصال، یوجد أیضا التغیر الحاصل في     
تعمل فیه، خاصة ببعده االجتماعي والتنموي، وظیفة المؤسسات االقتصادیة وعالقتها مع محیطها الذي 

وهذا جاء نتیجة لرفع الدول یدها على عدد كبیر من المؤسسات االقتصادیة وكذا عن امتناعها عن 
األدوار االجتماعیة، وكیفیة لعب دور الضبط ما جعل المؤسسة االقتصادیة في قلب العدید من األحداث 

  .2ة اتجاه العمال والمجتمعملزمة بتحمل مسؤولیة أخالقیة واجتماعی
  
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهداف التغییر التنظیمي في المؤسسة االقتصادیة العمومیة دور االتصال الداخلي في تحقیق : زین الدین خرشي -1

 .2010جامعة سطیف، الجزائر، - الجزائریة، أطروحة لنیل شهادة الماجستیر، قسم علم االجتماع

  .37مرجع سبق ذكره، ص : أحمد ماهر -2
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 :المدرسة الكالسیكیة الحدیثة - 3

الجانب الكمي واالنساني، استفادت هذه المدرسة من أفكار مجال النظم، حیث جمعت بین     
ربط أهداف كل منهما خالل إشراك العاملین واإلداریین بونجحت في تطویر اإلدارة باألهداف، من 

ت هي عملیة لربط العمال بمؤسستهم، وقد القت لتقاءها بأهداف المؤسسة ككل، وفي نفس الوقببعض، وإ 
من أبرز روادها كانوا من العاملین اإلداریین  أفكار هذه النظریة رواجا سریعا لتمیزها بالجدیة وكذلك ألن

من وهي أكثر إتجاها نحو عقلنة التسییر وبالتالي فهي تقترب "  مونسی:"واإلطارات والمهندسین، أمثال
المدرسة الكالسیكیة في ذلك،  وقد استعملت اإلدارة باألهداف كطریقة جد مفیدة في مؤسسات العدید من 

  .1آخر المدارس حسب هذا التقسیم قبل المدرسة التنظیمیة البلدان، نظرا لنتائجها وهي
 : 1900المدرسة العلمیة الكالسیكیة  - 4

 : أعمال فریدیرك تایلور  -  أ

من األفكار استفاد لمیة اإلدارة وبالرغم من أنه ن الرواد األوائل الذین نادوا بعم "ایلورت"یعتبر     
أنه یعتبر األب الفعلي لحركة اإلدارة العلمیة وقد قام التنظیمیة التي قدمها بعض المفكرین ممن سبقوه، إال 

بمجموعة من التجارب واالبحاث العلمیة في عدد من المصانع التي اشتغل بها حیث اعتمد على " رو تایل"
التي تساعد على تحقیق الكفاءة في العمل وزیادة االنتاجیة وقد ركز في البحث التجریبي لدراسة الوسائل 

في مستوى الورشة حیث اهتم بتطویر كفاءة المدراء ومشرفي العملیات االنتاجیة ظیم دراساته على التن
  .والعمال الذین ینفذون األعمال

  : التي یجب أن تمیز عملیة تسییر اإلدارة فیما یليالمبادئ األساسیة العلمیة  "رتایلو "وقد لخص   
 تقسییم العمل على أساس التخصص 

 بدال من الطریقة یة وذلك مهامهم في المصانع على أسس علماء اختیار وتدریب العمال ألد 

  .2السابقة المتمثلة في ترك العامل یدرب نفسه لوحده
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .208، ص 1998، 2اقتصاد المؤسسة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، ط: ناصر دادي عدون -1

، ص 1997التنظیم، المفهوم، والنظریات والمبادئن مطابع روایال، اإلسكندریة، مصر، : السعیديقیس محمد  -2
86. 
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  توزیع المهاموضع نظام صارم للمراقبة واجراءات 

  المكافأة الیومیة للعامل كحافز مادي لتحقیق إمتثالهم لألوامر والتوجیهات واإلجراءات المفصلة
 .المتعلقة بعمل ما

تعتمد على استخدام قوانین الحركة من أجل " أحسن طریقة ألداء العمل"أن هناك  وقد توصل إلى    
  .1الوصول إلى معدالت أداء مناسبة للعمال

 : ولأعمال هنري فای  - ب

خارج الوالیات المتحدة األمریكیة مع مطلع " تایلور"في الوقت الذي انتشر فیه استخدام أسلوب     
والتنظیم، معتمدا منشغال في وضع األسس العامة لإلدارة " ولفای"، كان رجل األعمال الفرنسي 20القرن 

تصلح ول بناء نظریة متكاملة في اإلدارة العامة مالحظاته المباشرة، فقد حاول فایفي ذلك على خبراته و 
سنة " ةاإلدارة الصناعیة والعام"وبدأت أفكاره تظهر وتنتشر منذ أن نشر كتاب لكل أنواع المؤسسة، 

  .م1916
ول أن جمیع المؤسسات الصناعیة المعقدة تشمل ستة أنواع من النشاطات أو لقد الحظ هنري فای    

  :الوظائف الرئیسیة التالیة
 .التخطیط، التنظیم، التنسیق، الرقابة: النشاط اإلداري -1

 .یتضمن االستثمارات، الموارد، المصارف :النشاط المادي - 2

 .یةالعملیات المحاسبیة واإلحصائ :نشاط المحاسبة - 3

 .عملیات بیع وشراء المواد المتعلقة بنشاط المؤسسة: النشاط التجاري - 4

 .یتضمن تحضیر عمل اإلنتاج وكیفیة تنفیذه: النشاط الفني - 5

 .2یتضمن حمایة األفراد والممتلكات الخاصة بالمؤسسة: نشاط األمن - 6

    
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .69، 68ص مرجع سبق ذكره، ص : قیس محمد السعیدي -1
  .368، ص ص 2003النفس، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائردراسات في علوم : محمد جمال یحیاوي -2
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  : في كتابة عدد من المبادئ اإلداریة تمثلت في "فایول"وقد حدد     
             مبدأ تقسیم العمل  -1

               مبدأ السلطة والمسؤولیة - 2

               مبدأ النظام واالنضباط - 3

 مبدأ وحدة القیادة  - 4

  مبدأ وحدة التوجیه  - 5
 مبدأ خضوع المصلحة الشخصیة للمصلحة العامة  - 6

 مبدأ المكافأة - 7

 مبدأ المركزیة - 8

 مبدأ تدرج السلطة - 9

 مبدأ الترتیب -10

 مبدأ المساواة - 11

 مبدـأ االستقرار العاملین  -12

 مبدأ المبادرة  -13

 .مبدأ التعاون أو روح الفریق -14
  
  
  
  

  
  
  
  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .369ص  مرجع سبق ذكره،: محمد جمال یحیاوي -1
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  :خالصة الفصل

  
تبرز أهمیة عملیة االتصال التنظیمي داخل المنظمة دراسة خالل كل ما تقدم وكل ما أحیط ب من    

یجب على القائمین  وبالتالي ،وقیمة هذه العملیة التي تعتبر العمود الفقري ألي تنظیم مهما كانت أهدافه
الناجحة  أن یعطوا  والمنظمات مؤسساتركب المن أجل إلحاقها بؤسسات والمنظمات على تسییر الم

السیر الحسن لكل عملیات أهمیة كبیرة ضمن أسالیب تسییرها من خالل ضمان التنظیمي لالتصال 
 جیدة ألعمال المنظمة ویحقق أهدافبین األفراد في المنظمة بما سیساعد على النشاط والحركیة الالتفاعل 

    .األفراد فیها وأهداف المنظمة ككل
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  األداء الوظیفي: الفصل الثالث
  تمهـــــــــــــــــــــــید 
  ماهیة األداء الوظیفي: المبحث األول

  تطــــــــــــور مفهـــــــوم األداء: المطلب األول  
  محددات األداء الوظیفي: المطلب الثاني  

  أهمیة األداء الوظیفـــــــــــــــــي: المطلب الثالث
  أنواع األداء الوظیفــــــــــــــــــــــــــي: المطلب الرابـع

  أبعاد األداء الوظیفــــــــــي: المطلب الخامس
  نظریات األداء الوظیفي: المطلب السادس

  عملیة تقییم األداء الوظیفي: المبحث الثاني
  الخلفیة التاریخیة لعملیة تقییم األداء : المطلب األول  
  تقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم األداء : ــيالمطلب الثانـ  
  طــــــــــــــــــــــــرق تقــــــــــــــــــــــــییم األداء : المطلب الثالــــــث  
  طــــــــــــــــــــــــــــــرق تحسیــــین األداء: المطلب الرابـــــــع  
  أخطاء تقییم األداء الوظیفي: لمطلب الخامسا  
  معــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــات األداء: المطلب السادس  

  خالصــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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  :هیدــــــــــــــــتم

األداء الوظیفي إهتمام العدید من المفكرین والباحثین في عدة مجاالت، وقد أجمعوا  لقى موضوع

عطاءه العنایة الالزمة، یصل بالمؤسسة إلى تحقیق أهم أهدافها،  على أن اإلهتمام بأداء الفرد في المنظمة وإ

قیق میزة تنافسیة أجل تحقیق تلك األهداف فإن المؤسسة تمتلك العدید من الموارد التي تساعدها لتح ومن

الذي یتضمن خبرات ومهارات وقدرات العاملین الذین یملكون القدرة ومن أبرز هذه الموارد، المورد البشري 

على إستیعاب المفاهیم واألفكار التي تساعد المؤسسة على مواجهة التحدیات المتجددة التي تفرضها البیئة 

  .اإلقتصادیة

األول إلى ماهیة األداء الوظیفي من خالل التعرف على في المبحث  في هذا الفصل سنتطرق  

مراحل تطوره ومحدداته وأهمیته وأنواعه باإلضافة إلى أبعاده ونظریاته، أما في المبحث الثاني فسنتعرض 

  .إلى الخلفیة التاریخیة لعملیة تقییم األداء وطرق تقییمه وتحسینه كذلك إبراز أخطاء ومعوقات تقییم األداء
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  ماهیة األداء الوظیفي: المبحث األول

   ــور مفهـــــــوم األداءطت: المطلب األول  

  .فكرة األداء البد من النظر إلى مفهومه القدیم والجدید تمعرفة كیف تطور من أجل 

األداء اإلقتصادي من أهم الموضوعات التي تحدد درجة تطور یعتبر : النظرة القدیمة لألداء  - أ
شكل الركائز المادیة للمجتمع والتي تؤمن من إنطالقه نحو تمن خالله ت حیثوتنظیم اإلقتصاد 

الذي یبني بالدرجة األولى على أساس التراكمات المادیة والمالیة التي الحضارة والرفاه اإلجتماعي 
  . اتحققها البلدان والتي تنعكس مباشرة على تطور الدخل القومي فیه

الفضل في الدراسة الدقیقة  TAYLOR القدم فقد كان لـكان اإلهتمام بقیاس األداء منذ لهذا 
یقافها تهاد الوصول إلى الوقت الالزم إلدار للحركات التي كان یؤدیها العامل وتوقیت كل منها بقص  وإ

هي أن هناك مجموعة من تفاصیل الحركات   TAYLOR ولقد كان جوهر الدراسة التي أجراها 
تشترك فیها عملیات كثیرة، بحیث إذا أمكن مشاهدة كل هذه الحركات ودراسة الزمن المستغرق فمن 

 زمنالتي لم یجرى بها دراسة إعتبار النتیجة وحدة فنیة یستفاد منها في العملیات المتشابهة الممكن 
   .بها  ةخاص

المستغرق لألفراد والمعدات نالحظ مما سبق أن النظرة إلى األداء كانت تقتصر فقط على الزمن 
  .1لتحدید معدالت األداء ولكن سرعان ما تطورت تلك النظرة وفق لتطورات المحیط

تفرض علیها مقارنة األداء وما تحققه تواجه المؤسسات الیوم تحدیات جدیدة :النظرة الحدیثة لألداء  - ب
إلى السوق وما یعبر من إنجازات بما یصل إلى غیرها من المؤسسات األحسن واألفضل واألنجح 

العالمیة والرغبة في المنافسة عنه بالقیاس إلى القسط األفضل وقد تطورت هذه الفكرة بتأثیر 
األفضل المستویات في األداء ومن ثم ظهرت فكرة المستوى العالمي لألداء حسب ما الوصول 

 .3یوضحه الشكل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص 2004الریاض، في تحسین األداء الوظیفي في الهیئات المحلیة،  يدور اإلبداع اإلدار : سم عبد اهللاعقیل جا -1

 .38، 37ص 

  .45، ص 2002دار المسیرة للنشر، عمان،  السلوك التنظیمي لألداء،: السعید راشدمحمد فاروق  -2
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  یوضح المستوى العالمي لألداء): 1(الشكل رقم 
 
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  
  
  

  التخطیط
  التخطیط اإلستراتیجي
  التسویق اإلستراتیجي

  إنتهاج السیاسات
  اإلبــــــــــــــــــداع
 تطور المنتج 

 العمل محیط

  القیادة
  قیادة المهارات
  طموح مقتسم

 طموح شخصي 

  الفكر النظامي
  خررائط النظام 
 نمذجة النظام 

 العملیات  األفراد 

 الهدف 

 تكنولوجیا 

  تكنولوجیا العملیات
  المعلوماتتكنولوجیا 

  معرفة الذات
  الثقافة 
  أخالق 

  أنواع
  الشخصیات 

  
  أداوات جدیدة ومهارات

  طرق العمل 
   إدارة المتلقیات

  اإلصغاء
  

  رضا ومقاومة 
  نظام المكافآت

  األمن
  حمایة العمال
  اختیار األداء

  )ساعات إضافیة(الحوافز 
  الترتیب والتربیة 

  
  الهیكل التنظیمي

  الشركات الصغیرة 
  المؤسسات الجماعیة 

  تصمیم التسهیالت 
  المؤسسات التعلیمیة

  

  تحسین العملیات 
  التصمیم

  النمط
  التحسیین

  إعادة الهندسیة 
  وسائل التوعیة 

  
  القیاس 

  مؤشرات ولوائح التنظیم 
  معرفة المتغیرات 
  المراقبة العینة 
  تقییم النوعیة 

  
  جوهر طرق األعمال

  تطویر المنتج
  بیع وتسویق

  التوزیع 
  التصنیع
  اللوازم

  اإلنتاجیة 
  الصیانة 
  الصیانة 
 اإلعداد 
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  محددات األداء الوظیفي: المطلب الثاني
  :تتوضح في مایلينجد أن محددات األداء 

إلى الطاقة الجسمانیة والعقلیة، ) الحوافز(من حصول الفرد على التدعیم إلى الناتج یشیر : الجــــهد - 1
دافعیته ما یكثف الفرد جهده بمقدار ما یعكس هذا درجة مهمته، فبمقدار التي یبذلها الفرد ألداء 

  .ألداء العمل
أن هذه القدرات ال الشخصیة المستخدمة ألداء الوظیفة بحیث هي الخصائص : دراتــــــــــــــــالق  - 2

 .زمنیة قصیرة تتبدل عبر فترة  ال تتغیر و

الذي یعتقد الفرد أنه من الضروري توجیه جهوده في  یشیر إلى اإلتجاه  :ةإدراك الدور أو المهم - 3
العمل، من خالله وتقوم األنشطة والسلوكات التي یعتقد الفرد بأهمیتها في أداء مهامه بتوضیح 

  .1هذا اإلتجاه مالمح 

من األداء البد من وجود حد أدنى من اإلتقان في كل مكون من مكونات  يرضولتحقیق مستوى م        
لدیهم قدرات متفوقة ولكنهم ال یفهمون أدوارهم فإن  أن األفراد عندما یبذلون جهدا قائما ویكونبمعنى األداء 

في العمل فإن هذا العمل لن فبالرغم من بذل الجهد الكبیر نظر األخرین،  مقبوال من وجهة أدائهم لن یكون
  .موجها في الطریق الصحیح یكون

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .76، ص 1976السلوك التنظیمي، الدار الجامعیة، د ط، مصر، القاهرة، : سلطان محمد، سعید أنور -1

 



 الفصل الثالـــــث األداء الوظیفــــــي                                                           
 

79 
 

وبنفس الطریقة فإن الفرد یعمل بجهد كبیر ویفهم عمله ولكنه تنقصه القدرات، فعادة ما یقیم مستوى   
الالزم لكنه وهناك إحتمال أخیر وهو أن الفرد قد یكون لدیه القدرات الالزمة والفهم كأداء منخفض أدائه 

أداء الحال أن فضا، وبطبیعة مثل هذا الفرد أیضا منخ كسول، وال یبذل جهدا كبیرا في العمل فیكون أداء
  .1من مكونات األداء وضعیف في مكون آخر یكون مرتفعا في مكون  الفرد قد

أن محددات األداء الوظیفي هي مزیج بین الجهد المبذول إلنجاز  القول یمكنمن خالل ما سبق         
في المنظمة التي ینتمي  لما یقوم بهوما یمتع به من مهارات، معلومات وخبرات ومدى إدراكه  األعمال

  .إلیها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .216، ص 1999سكندریة، البشریة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلإدارة الموارد : راویة حسن -1
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  أهمیة األداء الوظیفي: المطلب الثالث

عتباره الناتج النهائي، لمحصلة جمیع ایحتل األداء الوظیفي مكانة خاصة داخل أي منظمة كانت ب       
ستقرار، وأطول اذلك أن المنظمة تكون أكثر  األنشطة بها، وذلك على مستوى الفرد، والمنظمة، والدولة،

هتمام إدارة المنظمة ابقاء، حیث یكون أداء العاملین أداء متمیز أو من ثمة یمكن القول بشكل عام أن 
  .هتمام العاملین بهااوقیادتها بمستوى األداء عادة ما یفوق 

ة وفي أي جزء منها ال یعد نظموعلى ذلك یمكن القول بأن األداء على أي مستوى تنظیمي داخل الم     
ودوافع الرؤساء والقادة أیضا، وترجع أهمیة األداء من وجهة نظر المنظمة إلى ارتباطه  ا لقدراتانعكاس

ستقرار، مرحلة ستمراریة، مرحلة االمرحلة الظهور، مرحلة البقاء واال: بدورة حیاتها في مراحلها المختلفة وهي
مرحلة التمییز ثم مرحلة الریادة، ومن ثمة فإن قدرة المنظمة على تخطي مرحلة ما من  السمعة والفخر،

  .1مراحل النمو والدخول في مرحلة أكثر تقدما إنما یتوقف على مستویات األداء بها 

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

القیادیة وعالقتها باألداء الوظیفي من وجهة نظر العاملین بإمارة مكة المكرمة،  األنماط: طالل عبد الملك الشریف، -1
  .70ص  ،2004، )منشورة(ماجستیر  رسالة
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  أنواع األداء: المطلب الرابع

ختیار یطرح إشكالیة ا قتصادیةبالظواهر االنیف األداء كغیره من التصنیفات المتعلقة ـــــــــإن تص     
ا أن ـــــــــعتماد علیه لتحدید مختلف األنواع، وبماالیار الدقیق والعملي في الوقت ذاته، والذي یمكن ــــــــــــــــــالمع

لمعتمدة في تصنیف هذه نقل المعاییر ااألداء من حیث المفهوم یرتبط إلى حد بعید باألهداف فإنه یمكن 
  :ستعمالها كمعاییر الشمولیة والطبیعة وذلك كمایلياألخیرة وا

  حسب معیار المصدر: أوال

  .واألداء الخارجي یم األداء إلى نوعین األداء الذاتي أو الداخليوفقا لهذا المعیار یمكن تقس

 : األداء الداخلي - 1

من الموارد فهو ینتج طلق على هذا النوع من األداء أداء الوحدة، أي أنه ینتج ما تملكه المؤسسة یو   
  :أساسا ممایلي

ستراتیجي قادر على صنع ا عتبارهم موردالمؤسسة والذي یمكن وهو أداء أفراد ا: األداء البشري  - أ
 .التنافسیة من خالل تسییر مهاراتهمالقیمة وتحقیق األفضلیة 

 .ستثمارها بشكل فعالاستعمال افي قدرة المؤسسة على ویتمثل : األداء التقني  -  ب

  .ستخدام الوسائل المالیة المتاحةایكمن في فعالیة تهیئة و : األداء المالي -جـ
تتسبب  فالمؤسسة الهو األداء الناتج عن المتغیرات التي تحدث في المحیط الخارجي  :األداء الخارجي - 2

یظهر في النتائج الجیدة التي بصفة عامة یولده فهذا النوع في إحداثه بل المحیط الخارجي هو الذي 
هذه التغیرات تنعكس على األداء سواء باإلیجاب أو  وكل ،رتفاع سعر البیعاتتحصل علیها المؤسسة ك

األمر نتائجها، وهذا مهم إذا تعلق تحلیل  من األداء یفرض على المؤسسةبالسلب، وهذا النوع 
   .1بمتغیرات كمیة أین یمكن قیاسها وتحدید أثرها 

  حسب معیار الشمول : ثانیا

  .هذا المعیار یمكن تقسیم األداء إلى نوعین هما األداء الكلي واألداء الجزئيوحسب   
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 :األداء الكلي -1

ألنظمة الفرعیة أو ات فیها جمیع العناصر والوظائف ذي یتجسد في اإلنجازات التي ساهموهو ال
 .یمكن نسب إنجازها إلى أي عنصر من دون المساهمة من باقي العناصر للمؤسسة لتحقیقها، وال

لوغ المؤسسة أهدافها الشاملة من األداء یمكن الحدیث عن مدى وكیفیات بفي هذا النوع 
في الحقیقة هو نتیجة تفاعل أداء أنظمتها كما أن األداء للمؤسسة  ستمراریة والشمولیة، الربح والنمو،كاال

  .الفرعیة
 :األداء الجزئي - 2

ختالف قسم بدوره إلى عدة أنواع تختلف باویناألنظمة الفرعیة للمؤسسة، وهو الذي یتحقق على مستوى 
حیث یمكن أن ینقسم حسب المعیار الوظیفي إلى أداء وظیفة  یم عناصر المؤسسة،یالمعیار المعتمد لتق

  .2وظیفة األفراد، أداء وظیفة التموین، أداء وظیفة اإلنتاج، أداء وظیفة التسویقمالیة، أداء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص ص 2002، جامعة بسكرة، رسالة ماجستیر، معهد اإلقتصادیم، یاألداء المالي للمؤسسة، قیاس وتق: عادل عشي -1
05، 06. 

  .56، ص1988اإلداري، الدار العربیة للكتاب، طرابلس، النفس علم : عمر تومي التشیلي -2
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  أبعاد األداء: المطلب الخامس
والمهام المختلفة التي یتكون منها عمله ویمكننا أن نمیز  تعنى أداء الفرد للعمل، والقیام باألنشطة       

  :ثالثة أبعاد لألداء، وهذه األبعاد هي
  :كمیة الجهد المبذول  - 1

الطاقة الجسمانیة أو العقلیة التي یبذلها الفرد خالل فترة زمنیة وتعتبر المقاییس تعبر عن مقدار   
  .المبذولةالتي تقاس بها سرعة األداء أو كمیته من خالل فترة معینة معبرة عن البعد الكمي للطاقة 

  :الجهد المبذول  - 2

بقدر ما یهتم بنوعیته  بسرعة األداء أو كمیته،تعنى مستوى بعض أنواع األعمال، قد ال یهتم كثیرا   
ابقة اإلنتاج التي تقیس درجة مطمن المقاییس  الكثیر ،تحت المعیار النوعي للجهدوجودته، ویندرج 

  .بتكار في األداءطاء والتي تقیس درجة اإلبداع واالقسمه درجة خلو األداء من األخللمواصفات، والتي ت

  :نمط األداء  - 3

أنشطة  األسلوب أو الطریقة التي نبذل بها الجهد في العمل أي الطریقة التي تؤدى بها یقصد به      
معینة، أو في أداء حركات أو أنشطة العمل فعلى أساس نمط األداء یمكن قیاس الترتیب الذي یمارسه الفرد 

أیضا قیاس الطریقة  یمكن مزیج هذه الحركات أو األنشطة إذا كان العمل جسمانیا بالدرجة األولى، كما
    .1أو دراسة  بحث بع في إجراءتلمشكلة معینة أو األسلوب الذي ی التي یتم الوصول بها إلى حل أو قرار

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص ص 2003الجدیدة للنشر، دط، اإلسكندریة، دار الجامعة  إدارة الموارد البشریة،: محمد سعید أنور سلطان -1
220،221. 
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  نظریات األداء: المطلب السادس

 :نظریة اإلدارة العلمیة - 1

في اإلدارة العلمیة على الدراسة العلمیة ألسلوب العمل من خالل إستخدام أدوات " تیلورفریدرك "ركز     
، وتحدید الوقت الالزم لكل دراسة الحركة والزمن عن طریق تبسیط العمل، والتخلص من الحركات الزائدة

یمكن تحلیل أدائه وقیاسه ورقابته، وذلك عن اإلنساني، حیث النشاط  وة وعلیه فأساس اإلدارة العلمیة هحرك
ألداء، أي تقاس بوسائل شبه لالفرد وتحدید مقدار الوقت الفعلي طریق حركات نموذجیة معیاریة یقوم بها 

  .تلك المستخدمة في العلوم الطبیعیة

وتحفیزهم العمل تشجیع العاملین الذین یقومون باألداء الجید في " وریلت"علیها المبادئ التي ركز ومن       
من خالله المنظمة األداء الجید على بذل جهد صالح لإلنتاج، وعلیه رأى في نظام الحوافز التي تضمن 

  . 1للعامل، وهذا یعنى ما یدفعه للعمل هو الحصول على أكبر عائد مادي 

  .القدراتاألداء والتأكید على العمل الجماعي لتدعیم وتعزیز وكل هذا من أجل رفع مستوى    

 :نظریة العالقات اإلنسانیة - 2

والتي عینت بالسلوك اإلنساني بالبیئة التنظیمیة، وقد أوضحت " إلتون مایو"عمدت أول دراسة قام بها    
والنفسیة  أن إنتاجیة الفرد ال تتأثر فقط بالطریقة التي تصمم بها العمل، ولكن أیضا بالعوامل اإلجتماعیة

حیث ركزت هذه الدراسة على البعد اإلجتماعي وأهمیته في األداء اإلنساني، حیث مستوى األداء عند 
اإلنسان یكون مستوى إشباع الرغبات اإلنسانیة واالجتماعیة مرتفعا، كما أن الحوافز المادیة ال تشكل العامل 

  .رفع الروح المعنویة  الذي یحث األفراد على العمل، إذ أن الرضا یؤدي إلى الوحید

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .43، ص 1976، د ط، مصر القاهرة، لتنظیمي واألداء، الدار الجامعیةالسلوك ا :سلیمان، سلیمان حنفي محمود -1
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 :زنظریة شولت - 3

فعالیة للزیادة في الدخل، وهذا بعد أن الحظ إهمال البحث عن تفسیرات أكثر " زشولت"حاول      
 في خلقعلى أنها السبب الرئیسي  -رأس المال- الباحثین للثروة البشریة واهتمامهم بالمكونات المادیة

جسمیة المصدر األساسي للثروة من خالل ما یختزنه من طاقات  والبشري ه العنصرلقیمة، إذ أن ا
مهارات ومعرفة الفرد شكل من اشكال رأس المال، الذي یمكن وذهنیة، حیث أشار على ضرورة إعتبار 

وركز على عملیة التعلیم العتبارها القدرات اإلبداعیة، إلى جانب رفع اإلنتاجیة وكذا  اإلستثمار فیه،
  .1تحسین اتجاهات العاملین مع بیئتهم 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص ص 2003بین النظریة والتطبیق، المكتب الجامعي الحدیث، د ط، االسكندریة، االتصال : بدوي، هناء حافظ -1
161-162.  
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  عملیة تقییم األداء الوظیفي :المبحث الثاني
  الخلفیة التاریخیة لتقییم األداء الوظیفي: األول المطلب

قدیمة وتطورت یشیر التتبع التاریخي لعملیة تقییم األداء، بأنها ممارسة قدیمة عرفت في حضارات   
ن كان البعض یشیر إلى أن العملیة  مفاهیمها بتطور وسائل القیاس، وتطور الفكر اإلداري، بشكل عام وإ

التفكیر، فیما كان یدور حوله، ویصدر إشارات القبول أو الرفض، عندما یراقب في بدأت منذ بدأ اإلنسان 
غیره، یعمل، ویزن آداء اآلخرین إعتمادا أو قیاسا لتصوراته الخاصة لكنها كعملیة منظمة مرت بمراحل 

  .إبتداءا من العصور القدیمة وصوال إلى العصر الحدیث

وتطور الحضارات القدیمة توسع استخدام هذه ونشوء  تطور الحیاةب :في الحضارات القدیمة  - أ
مارسوا فنون  إلى أن قدماء السوماریین ن في العراق تشیر الوثائقالعملیة، ففي حضارة وادي الرافدی

اإلدارة العامة، واستخدموا األسس والقواعد التي بینت علیها العملیة اإلداریة، وعملیة تقییم األداء 
 .بشكل خاص

ة اإلداریة والتي بقار اسع واعتمدتها كنشاط من أنشطة البشكل و لنیل هذه العملیة حضارة وادي اومارست 
التعلیمات استهدفت متابعة آداء إدارات األقالیم التي كانت تتبع هذه الحضارة وخاصة في مجال تنفیذ 

موظفین یعملون المصالح العامة وحكام األقالیم برقابة أداء الصادرة من اإلدارة المركزیة فیشترك رؤساء 
استخدمت آنذاك، واستخدمت حضارة معهم مستخدمین في ذلك سلطتهم الرئاسیة التي تمنحها القوانین التي 

إجراء الوظائف على أساس إختبارات التسابق والتي اعتبرت إحدى مستلزمات الصین القدیمة أنظمة شغل 
  .القیاس والتوقع بأداء من سیشغل الوظیفة

التي امتلكت أضخم جهاز إداري بیروقراطي بدرجة الحضارة الرومانیة بكونها الحضارة  تمیزت  
القیادة  للعملیات اإلداریة، كالتخطیط، التنظیم،عالیة من المركزیة والكفاءة، الذي استلزم ممارسة دقیقة 

  .1على درجة عالیة من الدقة والرقابة التي استلزمت بدورها عملیات اختبار وتعیین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2005، 2استراتیجي، دار وائل للنشر، عمان، طإدارة الموارد البشریة، مدخل : خالد عبد الرحیم  مطر الهیثى -1
 . 197، 196ص ص 
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م، حیث  1950غایة م إلى  1800تطورت عملیة تقییم األداء في مرحلة  :في العصر الحدیث  -  ب
 منظمشكلت الثورة الصناعیة منعرجا في تاریخ هذه العملیة، وذلك من خالل التحول إلى استعمال 

 .المستخدمة لذلكللتقییم وتنوع اإلجراءات 

في  م1800عام  ROBERT OWEN" روبرت أوین"إلى حیث ینسب البعض أول نظام للتقییم 
تقنیة جدیدة مبنیة على " بنیو الرمارك"حیث وضع في مصانعه الخاصة بالقطن الموجودة " اسكتلندا"

من قبل الدفاتر خصصت لتلقي التقاریر الیومیة المحررة  استعمال سجالت ومكعبات خاصة بكل عامل،
كل عامل، أما المكعبات التي یلون كل وجه منها بلون مختلف فهي تهدف إلى تقدیم مستویات األداء 

  .1 بوضعها في مكان عمل كل عامل بمجرد رؤیة اللون یدرك مستواه

" كاس"، وذلك عنما طلب أول نظام لتقییم منظم في الجیش األمریكيظهر  م 1813في عام 
CASS2، تقدیم تقییم رسمي عن جنوده.  

تم اعتماد نظام لتقییم الموظفین في الكونغرس األمریكي، كما عرف عام  م1842أما في عام 
" لورد وتایلر"من قبل " بنیویورك"تشكیل أول نظام تقییم سنوي في المستودعات األمریكیة الكبیرة  م1912

على تكییف الفرد مع " تایلور"التایلوریة بتنظیم عملیة التقییم أكثر، واعتمد التقییم لدى حیث قامت المدرسة 
منصب عمل محدد، أي التقییم المنهجي لمعرفة قدرة العاملین على شغل منصب خاص، وعلى انجاز عمله 

  .حسب الطریقة المثلى الوحیدة، أو تقییم السلوك المهني

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قتصادیة، مذكرة ماجستیر جامعة قسنطینة، واقع تسییر األداء الوظیفي للمورد البشري في المؤسسة اال: عز الدین هروم-1
  .59، ص 2007

نظام مقترح لتقییم أداء األفراد في المؤسسات االقتصادیة العمومیة، رسالة دكتوراه، جامعة باجي : موسى عبد الناصر -2
 .21، ص 2004مختار، عنابة، 
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أن التنظیم الدقیق للتایلوریة، لم  )م1970 - م1939(ما بینأظهرت حركة العالقات اإلنسانیة   
في عین االعتبار قوة روح الجماعة، وتعقد الطبیعة الفردیة واالجتماعیة لإلنسان وأهمیة الدعم الذي  یضع

كما تم التشدید على االتصال  وتطویر كل فرد،یجب أن یقدمه المشرفون إلى العاملین بهدف مساعدة 
  .جتماع الركیزة األساسیة بالنسبة لنظام التقییمصبحت المقابلة أو االفأالمباشر بینهما 

حول اإلدارة باألهداف كذا كتاب  "دروكر لیبتر"استدعت الفكرة الجدیدة  م 1950في عام 
  .1الجانب اإلنساني للمؤسسة  "دوغالس ماك جریجور"

الكثیر من االهتمامات وأدى إلى تحول العدید من  Yو X الذي أوضح فیه أفكاره حول نظریة
قبل الحرب العالمیة الثانیة إلى تطویر  الذي ساد أغلب المؤسسات )السلوكیات(المؤسسات من تقییم السمات

مسؤولیة مشتركة بین العامل إجراءات ترتكز على تحدید األهداف وتقییم النتائج وأصبحت عملیة التقییم 
عملیة التقییم إلى حد جعل أغلب إلى انتشار " ماك جریجور"و" دروكر" لوالمشرف كما أدت أعما

  .2المؤسسات حالیا تملك نظام رسمیا لتقییم األداء

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .199، ص 2005، 2ط استراتیجي، دار وائل للنشر عمان، إدارة الموارد البشریة، مدخل: خالد عبد الرحیم مطر الهیثي -1
  .200، 199ص  مرجع سبق ذكره، ص: خالد عبد الرحیم مطر الهیثي - 2
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  تقییم األداء: المطلب الثاني

أهمیة كبیرة في مجال العمل في المؤسسات سواء بانتاجیة العمل فیها وفاعلیتها  یعد تقییم األداء ذا     
  :ستنعكس آثاره االیجابیة على التنظیمیة، وعندما یتطور ویتحسن األداء

  انتاجیة العملارتفاع 

  لها البقاء وهذا یحقق الرضا لدى زبائنها ویضمن  الكلي للمؤسسة،األداء التنظیمي زیادة فعالیة
 .واالستمرار في نشاطها

  ومعنویة للموارد البشریة ومستقبل وظیفي جید لهمتحقیق مكاسب مالیة. 

 :خصائص عملیة تقییم األداء - 1

  :خصائص نذكر أهمها ةبعدتمتاز عملیة تقییم اآلداء 

 عملیة إداریة مخطط لها مسبقا بشكل رسمي. 

 إلى كشف العیوب فقط، إنما تهتم بنقاط القوةإیجابیة ألنها ال تسعى  عملیة. 

  بسلوكیات العمل المطلوبة منهفقط، بل قیاس مدى إلتزام الموظف الواجبات أنها ال تتضمن إنجاز. 

  شاملة وعامة في نفس الوقتأنها عملیة. 

 ،ن كانت نتائجها النهائیة تستخرج على فترات متباعدة أنها عملیة مستمرة یومیا  .1وإ

 :العوامل المحددة لنظام التقییم - 2

تختلف أنظمة التقییم للمؤسسات تبعا لعوامل متعددة تساهم في تحدید إعدادها، ومضامینها، وتنفیذها، 
  :ومن بین تلك العوامل نذكر

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .363، ص 2005،  1إدارة الموارد البشریة المعاصرة، دار وائل للنشر، حلب، ط: عقلي، عمر وصفي -1
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  المؤسسةتاریخ وثقافة:  

المهمة التي یدافع عنها أفرادها، بالمفاهیم الثقافیة وتاریخ المؤسسة، والقیم تتعلق ممارسة التقییم      
فهم كبیر، بل حتى إلى لذي یسعى إلى إزالة تاریخ وثقافة المؤسسة إلى سوء ویتعرض نظام التقییم ا

  .1معارضة من قبل العاملین

 هذان العامالن أكثر موضوعیة من سابقیهما ألنهما یحددان بشكل مباشر : حجم وقطاع المؤسسة
نتاج الذي تنتمي إلیه مهم في دفع المؤسسة المؤسسة وقطاع االوذلك أن وزن وحجم ممارسة التقییم، 

 .لبحث عن تقییم أنجح ألفرادهال

 تعد التوجیهات االستراتیجیة للمؤسسة  ):إقتصادیة، تكنولوجیة، إنسانیة(االستراتیجیة  التوجیهات
األفراد، وكذلك تحدید أنماط القدرات مهمة، ألنها تحدد معاییر الفعالیة واألداء الذي یقوم على أساس 

 .الكامنة لدى األفراد الالزمة للتطور المستقبلي للمؤسسة

 فعال في طبیعة وله أثر  یعد عامال أساسیا في ممارسة التقییم، :أسلوب اإلدارة العامة المتبع
المتبع في المؤسسة یحدد شكل ومحتوى اإلدارة في المؤسسة، إذ أن أسلوب  خدمالنظام المست

  .التقییم، وال یكون مرادفا للجمودیة
 النظام اإلجمالي إلدارة الموارد یفهم نظام التقییم في إطار : أسلوب إدارة الموارد البشریة المتبع

 .في المؤسسة ویحدد سماته بالواقع، حقیقة التقییم البشریة،

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .235، ص 1999، 1أسس إدارة الموارد البشریة، دار الرضا للنشر، برج الفردوس، ط: مرعيمرعي، محمد  -1

 



 الفصل الثالـــــث األداء الوظیفــــــي                                                           
 

91 
 

 التي تعقدها المؤسسة مع الممثلین النقابیین والعمال، تحدد العالقات : طبیعة العالقات االجتماعیة
وبشكل سریع تبعا لدرجة التوافق واالنسجام الموجود  تدریجیا،العاملین تطور التقییم، ویتطور تقییم 

 .1في المؤسسة 

 ؟یمكن له أن یقوم بعملیة التقییم من- 3

o على اتصال مباشر مع األعضاء وفریقهألنه : الرئیس المباشر. 

o العمل كفاءةوزیادة تقییم رئیسهم وبالتالي تحفیزه یمكن للمرؤوسین : المرؤوسین. 

o المستخدم یعرف األهداف والمعاییر المستخدمة في التقییم فیمكنه تقییم  كان إذا: التقییم الذاتي
 .یساعده هذا التقییم على تطویر نفسه وتحفیزها أداءه الخاص وبالتالي

o بتقییم أداء المؤسسة، حیثیمكن أن یقوم الموظفین بدور الزبون، ویقومون : تقییم الزبون:   

o  سنویا أو كل ستة أشهر(یتم التقییم في فترات محددة یجب أن( 

o تبدأ فترة التقییم منذ فترة التعیین. 

o  2كل الموظفین یجب أن یقیموا في نفس الوقت، وبنفس المعاییر. 

  

  

  

  

  

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .236، 235مرعي، محمد مرعي، مرجع سابق، ص ص  -1

  .92، ص 2009كیف تقیم أداء الشركات والعاملین، دار قباء للنشر والتوزیع، القاهرة، د ط، : ثابت زهیر -2
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  طرق تقییم األداء: المطلب الثالث

ولیس على العاملین بحد ذاتهم،  أصبح یركز على نتائج آداء العاملین  تطور أسالیب التقییمعد ب  
  .یخص تقییم األداءلبعض الطرق التقلیدیة والحدیثة  یأتي سنتعرض بالتدقیق فیما، داءتقییم األوفیما أصبح 

 :الطرق التقلیدیة لتقییم األداء - 1

 :طریقة التقییم یبحث الصفات أو الخصائص  - أ

على تحدید مجموعة من الصفات، كالتعاون مع الرؤساء والزمالء والمرؤوسین،  هذه الطریقة تقوم
في أداء العمل، والمبادرة، وااللتزام، وتحمل المسؤولیة والقدرة واالنتظار في مواعید العمل، والسرعة والدقة 

  .األخرىوغیرها من الصفات على حل المشكالت 

الصفات، ویقوم الرئیس بإعطاء الفرد تقدیرا ما، بحسب توفر لكل صفة من هذه ویتم إعطاء وزن 
یم ییعتقد القائم بالتقممثال للمستوى الذي ویصبح  كل صفة من تلك الصفات في الفرد، ثم تجمع التقدیرات

  .أنه یمثل مستوى أداء الفرد

 :طریقة التوزیع اإلجباري  - ب

في عملیة التقییم والمیل إلى إعطاء تقدیرات  تقوم هذه الطریقة على التخلص من التحیز الشخصي
على بتوزیع تقدیراتهم  لذلك تلزم بعض المنشآت الرؤساء المباشرینعالیة أو منخفضة لمعظم المرؤوسین 

ویقضي هذا التوزیع بأن یكون التفاوت في القدرات بین  األفراد بما یتماشى مع التوزیع التكراري العادي،
  : المجموعة العادیة بالنسب التالیةأفراد 

 10    بالمائة من مجموعة األفراد تتوافر لدیهم قدرات بدرجة كبیرة جدا. 

 20 كبیرة دیهم قدرات بدرجة تتوافر ل من األفراد بالمائة  من المجموعة. 

 40  لدیهم قدرات بدرجة متوسطة األفراد بالمائة من مجموعة. 

 20  تتوافر لدیهم قدرات بدرجة قلیلةمن مجموعة األفراد بالمائة. 

 10  قدرات بدرجة قلیلة جدابالمائة من مجموعة األفراد تتوافر لدیهم. 
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  .ویلزم الرؤساء المباشرون بتوزیع تقدیرات على المرؤوسین وفقا للتوزیع السابق

 20ن یبالمائة بدرجة مقبول 40بالمائة بدرجة جید،  20بالمائة بدرجة إمتیاز،  10أي إختیار 
  .بالمائة ضعیف جدا 10بالمائة بدرجة ضعیف، 

  .1ولكن الواضح أن هذه الطریقة ال تصلح في حالة وجود عدد قلیل من المرؤوسین  

  :طریقة الترتیب العام -جـ

تنازلیا، وفقا لألداء العام الرئیس بترتیب مجموعة المرؤوسین ترتیبا تتمثل هذه الطریقة في قیام   
ئص أو الصفات الخصاولیس بناءا على مجموعة  AVER ALL PERFORMENCEللعمل 

هو مالحظة فاعلیة العمل الكلي لكل مرؤوس حیث یعطي تقدیرا  أن األساس هنا، اهالشخصیة، وهذا معن
  .ممتاز -جید - متوسط -ضعیف: واحدا األداء المرؤوس، مثل

تهتم  الالشخصي، كما أنها یر ر دم الموضوعیة واعتمادها على التقهذه الطریقة عویعاب على   
  .بخصائص أو عوامل محددة في أداء الفرد، ولكنها تقوم بتقییمه ككل

تسمح بمقارنة العاملین في مجموعات مختلفة حیث ال  أنها ال -أیضا–كما یؤخذ على هذه الطریقة   
مجموعة فرد في ذا كان أفضل فرد في أحد المجموعات، مساویا ألفضل یتوافر أساس واضح لبیان ما إ

  .2أخرى، أو أحسن أو أضعف منه 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤسسات التحلیلیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة السلوك التنظیمي في إدارة : لیلة، محمد عبد المجیدففاروق عبدة   -1
 .271، 270، ص 2005األردن،  -، عمان1ط

 .272مرجع سابق، ص : عبد المجیدلیلة، محمد ففاروق عبده  -2
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  :المقارنة بین العاملینطریقة  -د

یتم لكل فرد فرصة في أن تتم مقارنته بباقي األفراد في نفس القسم، حیث  فإنحسب هذه الطریقة   
خر آ، ویتم وضع كل موظف في مجموعة مع موظف )ثنائیات(تقییم العاملین في إدارة واحدة إلى أزواج 

 ویتحدد في كل منها أي فرد أفضل من األخر، وبجمع هذه المقارنات سوف یتم التعرف على ترتیب 
  .1أدائهم العام وحسب المقارنات التي تمت بشكل تنازلي وذلك حسب العاملین 

للمقیم وهذا یترتب علیه أخطاء عامة یقع فیها ویالحظ على الطرق السابقة الحكم المطلق فیها   
في أي وقت وال یمكن الشخصي ألداء األفراد، ألن المقیم إنسان معرض لألخطاء المقیمون عند التقییم 

  .أو أي عمل آخرعزل ذاتیته في عمله كمقیم 

 :الطرق الحدیثة في تقییم األداء - 2

التقلیدیة المذكورة سلفا، فقد توصل رجال الفكر اإلداري التي وجهت إلى طرق التقییم نظرا النتقادات 
  :ذكرــــــالطرق نمن الطرق الحدیثة التي تتفادى هذه العیوب أو تقلل منها ومن هذه إلى مجموعة 

 : طریقة تحدید وضع األهداف  -  أ

، واإلداریینتقییم األداء بدرجة كبیرة من طرف األفراد المتخصصین تستخدم هذه الطریقة في مجال 
أو التخطیط للعمل أو ، اإلدارة بالنتائج، إدارة األداء: المدخل ومنهاوهناك مسمیات متعددة تطلق على هذا 

  .برنامج المراجعة

  :هذه العملیة على عدة أسس منهاوتقوم 

  قیاس األداء وتقییمه على أساسها، ومن  المطلوب تحقیقها، والتي سیتمتحدید األهداف أو النتائج
واالتفاق علیها، وتحدید المدة التي ستتحقق خاللها یجتمع الرئیس مع كل مرؤوس لوضع األهداف 

 .فیها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة، قسنطینة،  فعالیة التنظیم في المؤسسات االقتصادیة،: صالح بن نوار -1
 . 98، ص 2006
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 إعطاء فرصة للفرد حتى یحقق هذه الخطة التنفیذیة. 

  أي التي تتم تحقیقها ( أو عند تقییم األداء، تتم مقارنة النتائج الفعلیة المدة المتفق علیها عند نهایة
ثم تحدید االنحراف عن التنفیذ ایجابیا أو سلبیا،   في بدایة المدة،بتلك التي تم وضعها  )فعال

 .ام المرؤوس بعمله وكذلك على درجة دافعیته للعملمنجاح هذه الطریقة على درجة إلویتوقف 

  1تحدید ووضع أهداف جدیدة للمستقبل. 

 :طریقة التقییم المشتركة  - ب

الجماعة  بتقییم كل من أعضاء تقوم هذه الطریقة على أساس قیام كل فرد من أفراد جماعة العمل،
بطریقة االقتراع السري، وبدون أي إعتبار للمركز اإلداري، وعلى ذلك فإن تقییم الفرد یتم بمعرفة زمالئه 

  :ورؤسائه ومرؤوسیه، وتتمیز هذه الطریقة بالخصائص التالیة

 اشتراك الرؤساء والمرؤوسین والزمالء في عملیة التقییم. 

  موضوع التقییمبعملیة التقییم في اختیار وتحدید الصفات  القائمیناشتراك. 

 فادة منهارك على نتائج عملیة التقییم، واإلتعرف كل مشت. 

  2رقابة المشتركین في التقییم على األغراض التي تستعمل فیها نتائج التقییم. 

  : طریقة الوقائع الحرجة -جـ

الهدف من استخدام هذه الطریقة هو استبعاد احتمال التقییم على أسس شخصیة بحتة، ویتم تقییم   
األداء في هذه الطریقة استنادا إلى سلوكیات الموظف أثناء العمل، ویقوم المدیر المباشر للموظف بتسجیل 

الموظف، وعند  الوقائع واألحداث التي تطرأ خالل عمل الموظف، سواء كانت جیدة أو سیئة في ملف
  .راجع المدیر الملف تمهیدا إلصدار حكمه على أداء الموظفیعملیة التقییم الدوریة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .97، 96، ص ص سبق ذكرهمرجع : صالح بن نوار -1

 .276مرجع سابق، ص : محمد عبد المجید: لیلةففاروق عبدة  -2
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جوهریة حصلت التقییم بأحداث أو وقائع وتتمیز هذه الطریقة بقلة التحیز الشخصي واقتران عملیة   
طیلة فترة التقییم، إال أن هذه الطریقة تستدعي نوع من الرقابة المباشرة على الموظف، وهناك احتماالت 

  .االیجابیةالمیل الفطري للمشرف نحو تسجیل الوقائع السیئة وتقلیل شأن االنجازات 

  : FORCED CHOICEطریقة االختیار االجباري -د

حیث یتم توزیع هذه العبارات في  عدد من العبارات التي تصف أداء العمل،وهي طریقة تقوم على   
عبارات ثنائیة تعبر عن نواحي إیجابیة أو سلبیة توفر المعاییر الموضوعیة ذات مجموعات عادة ما تكون 

طبق على أداء لتي یرى أنها تنا العبارة العالقة المباشرة بالعمل، ویمتاز القائم بعملیة التقییم من كل مجموعة
  .العبارات أثناء عملیة التقییم ثم تقوم جهة أخرى محایدة لها شفرة سریة خاصة بتقییم الفرد الذي یقوم بتقییمه

  :یز من جانب القائم بعملیة التقییم، لكنها تتسم بصعوبات أهمهابقلة التحتمتاز هذه الطریقة 

  1صعوبة المحافظة على سریة الشفرة. 

  

  

  

  

  

  

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1األردن، ط -تكاملي، إثراء للنشر والتوزیع، عمانإدارة الموارد البشریة مدخل استراتیجي : السالم، مؤید سعید -1
 . 243،244 ص ، ص2009



 الفصل الثالـــــث األداء الوظیفــــــي                                                           
 

97 
 

  إطار عملیة تقییم األداء في ظل طریقة تحدید وضع األهداف): 1(ن الشكل رقم ویب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1من منظور طریقة تحدید وضع األهداف یمثل تقییم األداء ) 1(شكل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .435، ص 2006االبراهیمیة،  لموارد البشریة، الدار الجامعیةاإلدارة االستراتیجیة ل: المرسي جمال الدین محمد -1

  

)1(  
 تحدید األهداف التنظیمیة 

)5(  
  غیر القائمةاألهداف استبعاد 

)2(  
  األقسامأهداف تحدید 

   )أ( 3
  بواسطة المشرفأهداف تحدید 

  )أب5(
 تعدیل األهداف

)4(  
 الموافقة على األهداف

  )ب/ 3(
 اقتراح المرؤوس لألهداف

)7(  
 مراجعة األداء التنظیمي

)5(  
 مراجعة مؤقتة للنتائج

)6(  
 مراجعة نهائیة للنتائج
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  : التقییم الذاتيطریقة  -هـ

الخاص به في نموذج المعیار ما یجعله قد یقدم فیها یقوم الفرد المراد تقییمه بالتعلیق على األداء   
إلیه مستقبال حتى یتوصل إلى الذي یحتاج ... التكوین كتعدیل وصف وظیفته، التدریب،بعض االقتراحات 

  .إدارة التنظیممستوى األداء المتوقع والمسطر من قبل 

أصبح هذا األسلوب االتجاه المحبذ للمؤسسات خاصة حینما یكون ضمن نظام شامل للتقییم أي لقد   
ة من الثقة بین اإلدارة والعاملین هذه الطریقة البد من توفر درجة عالیاعتماد طرق أخرى، ولإلشارة العتماد 

  .1في ظل مناخ تنظیمي جید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .276مرجع سابق، ص : لیلة، محمد عبد المجیدفاروق عیده ف -1
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  ـبة لتقسیم األداءـالمناسریقة تؤخذ في الحسبان عند اختیار الطـــاالعتبارات التي )6(شكل رقم
  
  
  
  

   الجـــــــــــــهد  
                          

  
  

  الجـــــــهد                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یمثل االعتبارات التي تؤخذ عند اختیار الطریقة المناسبة لتقویم االداء) 6(رقم  لشك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .250، ص 2009، 1طوالتوزیع،األردن،البشریة،مدخل استراتیجي تكاملي،إثراء للنشر إدارة الموارد :السالم مؤید سعید -1

 الخصائص التنظیمیة والبیئة

موقع النشاط     ظروف العمل 
  الصناعي

  المــــــــــنتجسوق              التركیب التنظیمي

  سوق العمــــــــــــــــــــالة     تصمیم الوظائف

  موقف الشــــــــــركة     القیادة واالشراف

القوانیــــــــــــــــــــــــــــــــــــن      الحوافز

  الفردیة الخصائص

  

  

  

  مستوى الدافعیة     القدرات            

  

 المالئمة للعملاألنماط السلوكیة 

  توجیه اآلخرین        معدات العمل 
  مساعدة اآلخرین        اتخاذ القرارات

 االتصال

 جوانب األداء ذات العالقة بــ

 السرعة، الدرجة، النوعیة، الكفاءة

 نتائج الوحدة والتنظیم

  األرباح          حصص المبیعات
  حصة الشركة          حصص االنتاج

 في السوق            

 األسلوب المناسب لتقویم األداء 
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  طرق تحسین األداء : المطلب الرابع

لعناصره، ومستویاته، وتحلیل إن الهدف من تحسین األداء الیتحقق إال من خالل الدراسة الشاملة   
عن االسالیب الفعالة لتحسین وتطویر تلك العوامل، وفلسفة تحسین العوامل التنظیمیة المؤثرة فیه، والبحث 

المنظمات الحدیثة حیث یسود االقناع بضرورة التحسین والتطویر داء تمثل سیاسة خاصة تنتهجها األ
المتبعة في المنظمة التي تؤثر على أداء العاملین فیها بدءا بالقیادات المستمر لكافة العوامل التنظیمیة 

ثالثة مداخل " HAYNES"" هایز"العلیا، وانتهاءا بالمستویات التنظیمیة في كل مجاالت النشاط ویحدد 
  :لتحسین األداء وهي

  :األول تحسین الموظفالمدخل  -

التغییر وتحسین في األداء فهناك عدة وسائل صعوبة في إن تحسین الموظف من أكثر العوامل 
  : إلحداث التحسن في أداء الموظف وهي

 أوال واتخاذ إتجاه ایجابي عن  یجب عمله وتتمثل في التركیز على نواحي القوة وما: الوسیلة األولى
الموظف بما في ذلك مشاكل األداء التي یعاني منها، واالعتراف بأنه لیس هناك فرد كامل وادراك 

القصور والضعف لدى الموظف من مواهب جدیدة ال یمكن القضاء على جمیع نواحي  حقیقة أنه
 .وتنمیتها

 ما یؤدیه في التركیز على التوازن بین ما یرغب الفرد في عمله، وبین وتتمثل : الوسیلة الثانیة
تؤدي إلى إحتماالت األداء الممتاز من بإمتیاز، إن وجود العالقة السبیبیة، بین الرغبة واألداء 

األعمال التي یرغبون في آدائها، وهذا یعني توفیر اإلنسجام بین األفراد  خالل السماح لألفراد بأداء
 .والعمل الذي یؤدي في المنظمة أو اإلدارةتهم، اهتمامإ و 

 األداء مرتبطة  الربط باألهداف الشخصیة حیث یجب أن نكون مجهودات تحسین: الوسیلة الثالثة
 ومنسجمة مع اهتمامات وأهداف الموظف واالستفادة منها من خالل إظهار أن 
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التحسین المرغوب في األداء سوف یساهم في تحقیق هذه االهتمامات مما یزید من تحقیق 
 .1التحسینات المرغوبة للموظف 

ا كبیرة لتحسین األداء، التغییر في مهام الوظیفة یوفر فرصإن :تحسین الوظیفة: المدخل الثاني -
الموظف في انخفاض أداء الفرد منها، حیث تساهم محتویات الوظیفة إذا كانت تفوق مهارات 

وأدائه بالمستوى المرغوب،  االستمرار في عملهتحسین الوظیفة یعطي دفعا للفرد وبالتالي فإن 
الوظیفي لفترة من الزمن على التدویر وبذلك زیادة مستوى الدافعیة لدى األفراد من خالل حملهم 

زالة الملل مما یعطي منفعة للموظف    .2لتخفیض وإ

نجاح إلى منفعة الموظف، التدریب المتبادل بین الموظفین، ولضمان ویعطى هذا األسلوب باإلضافة 
هذا األسلوب یجب مراعاة أن تكون الوظائف المتبادلة متساویة في الصعوبة والتعقید تقریبا، وأن تكون فترة 

  .3تبادل الوظائف كافیة، وأن تكون معدالت األداء واقعیة 

  تحسین الموقف :المدخل الثالث -

إن الموقف أو البیئة التي تؤدي فیها الوظیفة تعطي فرصا للتغییر ما یؤدي إلى تحسین األداء، من 
بها تنظیم الجماعة، ومدى  خالل معرفة مدى مناسبة عدد المستویات التنظیمیة، والطریقة التي یتم

بین اإلدارات األخرى ومع  ووضوح خطوط االتصال، والمسؤولیة، وفعالیة التفاعل المتبادلمناسبة 
  .الجمهور المستفید من الخدمة

تحسین األداء لتطویر التنظیم ، وتنمیة یشیر عزت عبد المنعم إلى مدخل برمجة وفي هذا الجانب   
  :على النحو التاليتطبیق هذا المدخل ویورد مراحل اإلداریة،  القیادات

 ویتم في هذه المرحلة تزوید األطراف المشاركة في عملیة تحسین األداء  :مرحلة اإلعداد  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظیفي لمدیري القطاع العام، دراسة تطبیقیة على وزارة : العجلة، توفیق عطیة توفیق -1
  .70 -69، ص ص 2009، غزة، )منشورة(قطاع غزة، رسالة ماجستیر 

 .70،71مرجع سابق، ص ص : العجلة، توفیق عطیة توفیق -2

، ص 2011، عمان، 1م جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة، دار الصفاء، للنشر والتوزیع، طتقوی: رمجید، سوسن شاك -3
61.  
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بخلفیة نظریة متكاملة عن المدخل وفلسفته، وأسالیبه بما یمكنهم من إستعابه وفهمه واإلقتناع بمدى جدوى 
  .العملیة لتطویر المنظمة، ورفع  مستوى األداء فیها

 على دراسة مجموعة العمل من القیادات اإلداریة مع خبراء اإلدارة تعاون ت: مرحلة الفحص والتنقیب
بالمنظمة موضوع الدراسة، والبحث والتعرف على اهدافها وسیاستها ومجاالت النشاط نظم العمل 

 .مع موازنة كافة النواحي االیجابیة والسلبیة المؤثرة على مستویات األداءبها وأسالیب العمل المتبعة 

  یتم في هذه المرحلة القیام بمایلي :التطبیقمرحلة: 

  عمل المنظمةتحدید مجال وطبیعة 

  تحدیده من أهداف تحقیقها في فترة محددة في ضوء ماسبق تحدید األهداف قصیرة األجل المطلوب
 .طویلة األجل

 تحدید مؤشرات ومعاییر األداء المناسبة للتحقق من مدى إنجاز األهداف المطلوبة. 

 في ضوء ما تم تحدیده من أهداف، وبمراعاة الظروف : مرحلة وضع استراتیجیة تحسین األداء
الداخلیة، والخارجیة المؤثرة على العمل، بما یؤدي إلى القضاء على تأثیر القوى المعوقة أو التخفیف 

ضافة قوى دافعة من ناحیة جدیدة  .من حدتها بقدر اإلمكان وإ

 یتم ذلك من خالل تكوین فرق عمل من عناصر بشریة : ج تحسین األداءمرحلة التنفیذ الفعلي لبرام
تنتمي إلى اإلدارات المختصة بالمنظمة بإتباع أسلوب المصفوفة الشبكیة بما یؤهلهم باإللمام بكافة 

 .العوامل المؤثرة على النشاط المراد تطویره دون التركیز على جانب دون آخر

 إن عملیات تحسین األداء تتضمن عمل تغییرات عدیدة في المنظمة  :مرحلة المراجعة والمتابعة
وأسلوب العمل بها، لذلك قد تعترض ذلك بعض الصعوبات والمشكالت، مما یستلزم عمل مراجعة 

ر التنفیذ الفعلي في إطار الخطة المحددة  ومن مدى امج العمل للتحقق من مدى سیشاملة لكل بر 
وكفایة الجهود المبذولة لتحسین األداء، وعلى أساس تلك المراجعة تحقق األهداف السابق تحدیدها، 

  .1ونتائجها یتم إعادة النظر في الخطة العامة لتحسین األداء وتعدیلها حسب مقتضیات الواقع الفعلي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .48، 47، ص ص 2008، 1ختیار الموظفین، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، طإدارة ا: سلمان زید منیر -1
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  أخطاء تقییم األداء :المطلب الخامس

  :هناك مجموعة من األخطاء التي یقع فیها بعض المقیمین عند تقییم األداء ومن أهمها مایلي

میل المشرف المقیم إلى تقییم كل یهذا الخطأ عندما  ویتضح: المیل إلعطاء تقدیرات متوسطة  - أ
ویتردد في إعطاء تقدیر ضعیف أو ممتاز طون في أدائهم ــــــــى أنهم متوســـــــــــــــــــــــــــالعاملین عل

 .والسبب في ذلك التهرب أو الخوف من انتقادات موظفیه لهللبعض، 

أن قیم واحد من أداء الموظف الملجانب  ،ویحدث هذا الخطأ وعندما یسمح المقیم :خطأ التأثیر بالهالة  -  ب
في تقدیره العام لذلك األداء، فإن ذلك الموظف المقیم األداء، فإذا كان یؤثر في تقدیره العام لذلك 

معنى هذا أن المشرف من كل النواحي، وهو متفوق الموظف ال یجید كتابة التقاریر، بشكل متفوق،
بعضهم على هذا  أو فضائل ال یملكها الموظف، وبطلقالمقیم، عندما یقیم موظفا  وینسب له إنجازات 

 .المستمرالخطأ إسم الخطأ 

الماضي، یمیل الكثیر من المقیمین إلى نسیان وقائع تفاصیل األداء : األداء الحدیثب رخطأ التأثی -جـ
أداء الموظفین في األسابیع أو األیام األخیرة فقط، وقد یكون ذلك األداء ردیئا ویظل عالقا في أذهانهم 

  .المشرف المقیم متحیزاأو ممتازا مما یجعل تقدیر 

ات نجذاب نحو صفات شخصییمیل بعض المقیمین إلى اال: في التحیزات الشخصیةخطأ الوقوع  - د
من الناس الذین یتمیزون بخصائص معینة یحملون كرها لمجموعات  معینة، كالقرابة والصداقة أوقد

  .، وتؤثر هذه التحیزات في تقییمهم ألداء العاملین معهمكالتشابه في اللون أو العقیدة أو الجنس

ظفین ذوي األداء تقدیرات المیل إلى إعطاء تقدیرات عالیة فیمنح المو :التشددخطأ اللین أو التساهل أو  - ه
  .األداء الضعیف درجات متوسطة وهكذامن ذوي أو یتشدد فیعطي الموظفین متوسطة،

لمعاني المعاییر مختلف هذا الخطأ عندما یكون هناك فهم  ینشأ: خطأ اإلختالف في فهم المعاییر -و
  .1تعني أشیاء مختلفة لمقیمین مختلفین  جید، مقبول، ممتاز،: مثل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .129 - 128، ص ص1979ریة، القاهرة، المصالسلوك التنظیمي واألداء، دار الجامعة  :سلیمانحنفى محمد  -1
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  شكل یبین دورة عملیة تقییم  األداء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1یوضح دورة عملیة تقییم األداء ): 7(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 2009أثر البیئة على أداء المؤسسة االقتصادیة، حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،  :علي عبد اهللا -1
15. 

 وضع معاییر األداء

مالحظة وتسجیال أداء 
العاملین

 اتخاذ القرار المالئم في ضوء المقارنة 

 مقارنة األداء بالمعاییر الموضوعیة
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  معوقات األداء :المطلب السادس

هناك بعض العوامل التي تؤثر على مستوى األداء لدى الفرد، فهي بمثابة معوقات أو عوائق   
  :موجودة في الواقع، ومن أكثرها شیوعا

بین كل ما یتطلبه آداؤه وهذا على وقت الفرد، أي أن الفرد ال یمكنه التوفیق تصارع المتطلبات   - أ
 .نظرا لضیق الوقت وكثرة المتطلبات

یتطلب التدقیق األمر العمل والتركیبات والتجهیزات خاصة إذا كان عدم الكفایة في تسهیالت   -  ب
 .والتخصیص

مهما  المستعملة وعدم مالءمتها لألهداف المسطرة وبالتاليالمحددة والبرامج والمناهج السیاسات  -جـ
  .فإن مستوى األداء یكون منخفضا جدارات المتوفرة كان الجهد والقد

التعاون مع اآلخرین، ونوعیة اإلشراف والعوامل البیئة التي تسبب وهناك عوامل أخرى مؤثرة كنقص  -
 .الخاطئ للجهودالفهم 

 :للجهود من خاللوبناءا علیه فإن اإلدارة تسعى جاهدة إلى التوجیه األنسب 

 توفیر شروط عمل كافیة ومناسبة للعاملین 

  قل فیها عوائق األداء إلى أقصى حد ممكنتنتوفیر بیئة مدعمة. 

  

  

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2001والتوزیع، مصر، دط،  الموارد البشریة، رؤیة مستقبلیة، الدار الجامعیة للطبع والنشرإدارة : راویة محمد حسن -1
 .85ص 
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  الخالصـــــــــــــــــة

تعتبر عملیة تقییم األداء، الحصول على حقائق وبیانات محددة من شأنها أن تساعد على تحلیل 
وتقدیر مدى كفاءاته الفنیة والعلمیة والعملیة زمنیة معینة، وتقییم أداء العامل لعمله، ومسلكه في فترة وفهم 

  .المستقبلوفي للنهوض بأعباء المسؤولیات والواجبات المتعلقة بعمله الحاضر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  االقتصادیةالمؤسسات : الفصل الرابع

 المؤسسة االقتصادیةماهیة : المبحث األول

  خصائص المؤسسة االقتصادیة: المطلب األول  
  أنواع المؤسسة االقتصادیة: المطلب الثاني  

  مهام المؤسسة االقتصادیة: المطلب الثالث
  وظائف المؤسسة االقتصادیة: المطلب الرابـع

  ماهیة المؤسسة االقتصادیة الجزائریة: المبحث الثاني
  لمحة عامة عن المؤسسة االقتصادیة الجزائریة :المطلب األول  
  االتصال داخل المؤسسة االقتصادیة الجزائریة : المطلب الثاني  
  اإلتصال الجید ومدى إسهامه في التأثیر على انتاجیة العمال :المطلب الثالث  
  دور اإلتصال الفعال في المؤسسات : المطلب الرابع  
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  :تمهید
أي دولة، وكونها القاعدة االقتصادیة المحرك األساسي لالقتصاد في تعتبر المؤسسة 

هذه األخیرة التنمیة التي اتبعتها الجزائر منذ االستقالل، ولضمان استمراریة التأسیسیة لسیاسة 
بمهامها، حیث یعتبر المورد ونموها وتحقیق استراتیجتها البد علیها من توفیر الجو المالئم للقیام 

االقتصادیة، فتعمل المؤسسة جاهدة على تغطیة احتیاجات البشري هنا بمثابة عصب الحیاة 
وهذا االخیر بدوره یحتاج إلى  -التنظیمي -مواردها البشریة عن طریق عملیة االتصال الداخلي

  .المثلى له التولیفةشروط عدیدة لتحقیقه على الوجه المطلوب ودراسة مسبقة لتحدید 
من خالل هذا الفصل سنحاول البحث في مختلف العناصر التي من شأنها تفعیل االتصال 

االقتصادیة الجزائریة، باعتبار أن نشاطها بشكل عام یتم ضمن مجموعة التنظیمي في المؤسسة 
  .من العناصر البشریة المتعاملة فیما بینها
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  االقتصادیة  خصائص المؤسسة: المطلب األول
  :كالتاليمن الصفات والخصائص التي تتصف بها، وهي للمؤسسة االقتصادیة مجموعة   

من حیث امتالكها لحقوق وصالحیات أو من حیث  للمؤسسة شخصیة قانونیة مستقلة -1
 .تهااواجباتها ومسؤولی

 من أجلهاأو أداء الوظیفة التي وجدت القدرة على االنتاج   - 2

من تمویل، وظروف سیاسیة مواتیة وعمالة على البقاء بما یكفل المؤسسة قادرة أن تكون   - 3
 .1وقادرة على تكییف نفسها مع الظروف المتغیرة  كافیة،

، فكل مؤسسة تضع أهدافا  التحدید الواضح االهداف السیاسیة والبرامج وأسالیب العمل - 4
النتاج، وتحقیق رقم لأو نوعیة بالنسبة كانت أهداف كمیة إلى تحقیقها سواء تسعى معینة 

 .أعمال معین

ضمان الموارد المالیة التي تستمر عملیاتها، ویكون إما عن طریق االعتمادات، واما عن  - 5
طریق االیرادات الكلیة أو عن طریق القروض أو الجمع بین هذه العناصر كلها أو بعضها 

 .حسب الظروف

البد أن تكون المؤسسة مواتیة للبیئة التي وجدت فیها، وتستجیب لهذه البیئة، فالمؤسسة  - 6
التوجد منعزلة، فإذا كانت ظروف البیئة مواتیة عندها تستطیع أداء مهمتها في أحسن 

 .یاتهامعاكسة، فإنها یمكن أن تعرقل عملالظروف، أما إذا كانت 

باالضافة إلى مساهمتها في  مع االقتصادي،حدة أساسیة في المجتالمؤسسة االقتصادیة و  - 7
 2.ني، فهي مصدر رزق الكثیر من األفرادالوطاالنتاج ونمو الدخل 

 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .87، ص مرجع سابق: فضیل دلیو -1

 .64، ص2001طابع جامعة منتوري، قسنطینة، دط، مإقتصاد المؤسسة، :العربي دغموس -2
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  أنواع المؤسسة االقتصادیة: المطلب الثاني
معینة أي تبعا للنشاط االقتصادي الذي تصنیف المؤسسات تبعا لمعاییر اقتصادیة یمكن   

  :بین هذه االنواع فیما یلي ه نمیزتمارسه، وعلی
 :المؤسسات الصناعیة - 1

  :بدورها تبعا للتقسیم السائد في القطاع الصناعي إلىوتنقسم 
  مؤسسات الصناعات الثقیلة أو االستراتیجیة، كمؤسسة الحدید والصلب، ومؤسسات

، وهي تعتمد على رؤوس أموال ضخمة، كما تتطلب توفر إلخ...الهیدروكاربونات
 .وكفاءات عالیة لتشغیلهامهارات 

  مؤسسات الصناعة التحویلیة أو الخفیفة كمؤسسات الغزل والنسیج، ومؤسسات
 .1إلخ...الجلود

 :المؤسسات الفالحیة - 2

األرض واستصالحها، وتقوم هذه المؤسسات بتقدیم وهي المؤسسات التي تهتم بزیادة انتاجیة 
  .السمكي أنواع من االنتاج النباتي، الحیواني واالنتاجثالثة 

 :المؤسسات التجاریة - 3

  .بالنشاطات التجاریة، كمؤسسات الجملة مثل مؤسسات األروقة الجزائریة وهي المؤسسات
 : المؤسسات المالیة - 4

الضمان  التأمین، ومؤسسات مؤسساتالبنوك و وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالیة، ك
  .اإلجتماعي

 :مؤسسات الخدمات - 5

مؤسسات البرید واالتصاالت، معینة، كمؤسسات النقل،  خدماتوهي المؤسسات التي تقدم 
  .2مؤسسات األبحاث العلمیةالمؤسسة الجامعیة، 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .102، ص1992، 2إقتصاد المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط. صخري عمر -1

 .37،ص2000المطبوعات الجامعیة الجزائر، اقتصاد وتسییر المؤسسة، دیوان : اق بن حبیبعبد الرز  -2
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  مهام وأهداف المؤسسة االقتصادیة: الثالثالمطلب 
  مهام المؤسسة االقتصادیة: أوال

  :تؤدي المؤسسة االقتصادیة عدة مهام تتمثل فیما یلي
 :االنتاج -1

التي تستقل بها المؤسسات االقتصادیة في أغلب األحیان بواسطة خلیة وهو الوظیفة األساسیة 
تجلب لها الربح، ضمن المعلوم،  صادرات،بتحویل الواردات إلى نظامیة، وهي التي تتكفل أو وحدة 

المجاالت إلى تقنیات وتكنولوجیا متطورة، فهو  یخضع في مختلفویجب أن االنتاج قد أصبح 
ینبغي توظیفها إال في میادینها، فإنه من الضروري أال یشغل المنتج یتطلب اختصاصات مهنیة ال 

  .إال بمهنته وأال یحاسب إال علیها
 : التمویل - 2

في كل مؤسسة وظیفة توفر لها الموارد لتمویل حاجیتها المادیة والطارئة، ونظرا للدور الذي 
محیط المؤسسة، تعقدت فیه یة في ار دیؤدیه رأس المال في حیاة المؤسسة، ونظرا لما یتطلبه من 

أصبح لزاما على المؤسسات االقتصادیة ، ل، والتزاماته لفترات طویلة األمدطرق اقتناء رأس الما
إعطاء هذه الوظیفة أهمیة قصوى ووضعها بین أیدي خبراء یحسنون تقنیات وفنون االستثمار 

  .1والتخطیط والمحاسبة والمفاوضة
 : التمویل - 3

األولیة من أهم الوظائف التي تشغل  التموین بالموادالسوق والمنافسة، أصبح مع إتساع 
بتأثیره المباشر على التكلفة والسعر وجودة المنتوج في المؤسسات الحسنة التدبیر، فهو المسیرین 

  :وحجم المبیعات یتطلب ضمان مایلي
  األولیة التي تضمن لها المنتوججودة المنتوج بإختیار أحسن الموارد  

  2جودة / مع مراعاة النسبة األساسیة سعرأحسن األسعار. 

  
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .95ص مرجع سابق،: العربي دغموس -1

 .42، ص1992، 2إقتصاد المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط: صخري عمر -2
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  عالقة بین المؤسسة ومنونیها، وما تضمنه من تمیزات وتسهیالت وخدمات مابعد أحسن
 .البیع

  نقطاع حریة اإلختیار بین مختلف المنونین الستغالل فرص المنافسة وتفادي االحتكار وإ
 .التموین

 :التسویق - 4

هذه الوظیفة وجه المؤسسة التي ستظهر في السوق، فهي التي تتكلف بعرض المنتوج تشكل 
ة ي مصالح التنظیم بالمؤسسات العصریفالمسؤولون للزبون وتشهره لتحوله إلى أرباح، لذا یهتم 

فهي بمثابة القاطرة التي  مسؤولیتها أمام وظیفة االنتاج، على إبرازها في خلیة نظامیة وعلى تمدید
  .تجر وراء عربات الوظائف األخرى التي تسییر على وتیرتها أو عند توقفها

 :اإلعالم واالتصال - 5

المعلوماتیة، التي لم تبرز الوظیفتان للوجود إال بعد اشتداد المنافسة وعولمة االقتصاد وانتشار 
أدت إلى تسهیل اإلعالم واإلتصال من جهة وتخلق من جهة أخرى حاجیات لم تكن من قبل، فتولد 

  .الفائقة التقنیة والفاعلیة لعالجهاعن ذلك حجم هائل من المعلومات وعدد من الوسائل 
سنوات لتالزمهما، لكن المؤسسات الكبرى بدأت منذ فأغلب المؤسسات تجمع بین الوظیفتین 

، لمعالجة تفرق بینهما، فتخصص لإلعالم واإلعالم اآللي بالذات موارد مالیة وبشریة هائلة
السمعي والبصري، وتخصص األخرى عناصر مكلفة لمعالجة المعلومات  المعلومات بكل أشكالها،

  .لمستخدمیها
 :الرقابـــة - 6

المرسومة مسبقا، هي الوظیفة التي تسییر كل الوظائف األخرى على وتیرتها بفعل الخطة 
  .1تبحث عن الخلل لتصحیحه قبل أن ینتشر أو تتوقعه فتعمل على تفادیه 

  
  
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .43-42مرجع سابق، ص ص : صخري عمر -1
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 :االدارة - 7

لكل مؤسسة إدارة تصنع وظائف والتنسیق والرقابة، والتمثیل في الداخل والخارج، وتكون 
أو اإلدارة على مستوى المؤسسة أو الوحدة أو المصلحة أو المجموعة الجهویة أو الوطنیة وظیفة 

العالمیة، كما یزید حجمها ونطاق صالحیتها، أو ینقص على قدر مركز التدبیر، ویتحمل مسؤولیة 
من مراكز إلى أخرى، بعدما اكتسبوا خبرة ومؤهالت دارة العلیا للمؤسسة أشخاص عادة ما یرتقون اإل

  .1لذلك
  أهداف المؤسسة االقتصادیة : ثانیا

هذا ال یجعل یعتبر الهدف الرئیسي ألي مؤسسة إقتصادیة هو ربحي وبالدرجة األولى، ولكن 
  :االقتصادیة، تتمثل فيمنه الهدف الوحید، فهناك عدة أهداف أخرى للمؤسسة 

 : تحقیق الربح - 1

یعد الربح المادي من أهم األهداف التي تسعى المؤسسة لتحقیقه، فمن خالل ذلك یمكنها 
  .أن تستثمر في نشاطها وتغطي قروضها، تدعم إحتیاطات وتجلب المساهمین الجدد

 :تحقیق متطلبات المجتمع - 2

تصریفه عن طریق البیع أو في شكل  إن نشاط المؤسسة یكمن في االنتاج المادي الذي یتم
  .الخدمات التي تلبیها لألفراد

 :عقلنة االنتاج - 3

یقصد به اإلستعمال الرشید والجید لعوامل اإلنتاج، ورفع االنتاجیة ویتم ذلك عن طریق 
  .2في االنتاج والتوزیع، والمراقبة المستمرة لعملیة تنفیذ البرامج المسطرة  التخطیط الجید والتدقیق

  
  
  
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .43،44، ص صسابقمرجع : صخري عمر -1

 .67، 66، ص صمرجع سابق: عدون، ناصر دادادي -2
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  وظائف المؤسسة االقتصادیة: المطلب الرابع
  :وضعت عدة تصنیفات لوظائف المؤسسة االقتصادیة من بینها  
 :تصنیف فایول - 1

داخل المؤسسات االقتصادیة، وكانت دراسته  لقد درس فایول كیفیة تحسین العمل اإلداري
حیث یعتبر أن التنظیم العلمي للعمل قي متأثرا بمدرسة الدراسات العلمیة، غیر أنه بمن أكبر 

مهمة وهدف المؤسسة األساسي هو رفع القدرة االنتاجیة عن طریق التسییر العقالني للموارد 
المالیة والبشریة التي تتوفر علیها كما وضع فایول وظائف أخرى یجب أن تقوم بها المؤسسة 

  :االقتصادیة كما یلي
 :الوظیفة التقنیة  -  أ

  االنتاج وتطویر طرق العمل كي تكون أحسن وأقل تكلفةتتمثل في وظیفتي 
 : الوظیفة التجاریة   - ب

تتمثل في تزوید المؤسسة االقتصادیة بالمواد األساسیة للعملیة اإلنتاجیة أي شراء كل ما 
  .تحتاجه المؤسسة، وكذا عملیات البیع، والبحث عن الوظائف الجدیدة

  : الوظیفة المالیة -جـ
ستعمالها بكیفیة تحقق لها مردودیة عالیة من تتمثل في البحث عن    رؤوس األموال وإ
  .األموال

  : وظیفة المحاسبة -د
  .عیة المالیة واإلقتصادیة للمؤسسةالمقیاس الدقیق للوضتعتبر   

  : الوظیفة األمنیة -ه
تعمل على محاولة تجنب األخطار التي یمكن أن تتعرض لها المؤسسة، وخاصة تلك التي   
بالقرارات المالیة، مثل لإلستثمار في القطاعات غیر المربحة أو الدخول في مشاریع غیر تتعلق 

  .1مضمونة النجاح
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .49 -48، ص ص مرجع سابق: العربي دغموس -1
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  :الوظیفة اإلداریة -و
  .1التنظیم، القیادة ، التنسیق والرقابة ها فایول وحددها في مهام التخطیط،ركز علی  

 : فتصنیف فرافو  - 2

  :فیما یلي ئف المؤسسة اإلقتصادیة حسب فرافوفتتمثل وظا
 :الوظیفة اإلداریة  -  أ

األهداف والسیاسات وتنظیم اإلجراءات وهي الوظیفة التي تسییر المؤسسة، وذلك بتحدید 
  .التنظیم، اإلتصال والرقابة، وتتمثل هذه الوظائف في التخطیط، العلمیة لتنفیذها 

 :التوزیعوظیفة   - ب

المؤسسة للمستهلكین والمستعملین، وتشمل من طرف في توفیر السلع والخدمات المنتجة تتمثل 
، دراسة السوق، تحلیل عوائق اإلنتاج، التجاریةأخرى مثل البحث، والدراسات هذه الوظیفة، وظائف 

  .اإلشهار، وترقیة المبیعاتوكذا وظائف البیع، وما بعد البیع، وظیفة 
  :وظیفة اإلنتاج -جـ

في السوق وتتمثل في تعمل على توفیر المنتجات التي اختارتها المؤسسة لكي تصنعها   
دراسة الطرق التي تتعلق بتحلیل وتخطیط ومراقبة تطور عملیة اإلنتاج، وكذا وظیفتي وظائف 

  .المنتجات عند المستعملینالتخطیط والمراقبة على الجودة وضمان حسن أداء 
  :وظیفة اإلمداد -د

  :كل الموارد الضروریة، وتتمثل هذه الوظائف فيتنظم كل المهام التي توفر للمؤسسة   
 وظائف التموین والتجهیز -

 عن طریق اإلنتقاء، التكوین، الترفیه والتوجیهوظیفة تسییر األفراد  -

  : الوظیفة المالیة -ه
  .بمعرفة وضعیة المؤسسة المالیة وضمان تمویلها ذلك  

  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 49، ص سابقمرجع : العربي دغموس -1
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  :وظیفة البحث والتطویر -و
تقوم بالبحث عن منتجات وتطویرها إلى خدمات جدیدة، وتحسین جودة المنتجات الحالیة   

عطاءها شكل جدید في السوق   .وإ
  :وظیفة اإلدارة العامة -ز

والتناسق  مثل الوظیفة القانونیة، الوظیفة التوثیقیة، وتقوم الوظیفة اإلداریة بتحقیق التكامل  
تتمثل مهمة المدیر في تشكیل كیان منتج یعطي أكبر كم من الموارد التي األجزاء حیث بین هذه 

  .1وضعت فیه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جامعیة، نظام اإلعالم  واتخاذ القرارات في المؤسسة االقتصادیة، دیوان المطبوعات ال: بن حسینناجي  -1

 .97،98، ص ص1997قسنطینة، 
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  ماهیة المؤسسة االقتصادیة الجزائریة : المبحث الثاني
  لمحة تاریخیة عن المؤسسة االقتصادیة الجزائریة : المطلب األول

 :مراحل تطور المؤسسة االقتصادیة الجزائریة - 1

 :فترة تنظیم المؤسسة العمومیة االقتصادیة الجزائریة -1- 1

الذي كان یهدف إلى رفع المردودیة االجتماعیة على الدولة نظام التسییر الذاتي انتهجت 
المردودیة االقتصادیة، فبینت نتائج تلك التجربة وجود عراقیل ساهمت في تدني األداء حساب 

للمؤسسة االقتصادیة العمومیة، والتي سببتها سیاسة التدعیم  القائم من قبل الدولة تحت غطاء تلبیة 
والمالیة یرجع سبب  االقتصادیة یات االجتماعیة للمجتمع، وانعكس ذلك سلبا على وضعیتهاالحاج

السائد آنذاك حیث كانت هذه المؤسسة االقتصادیة عمومیة أو  تلك النتائج إلى المناخ االقتصادي
  .خاصة على شكل محمیة إقتصادیة ذات نظام مغلق

السیر نحو هیمنة الوطني فرضت إن المعطیات التي أدت إلى إعادة تنظیم اإلقتصاد 
ن كثافة التدخل في المیدان االقتصادي والسرعة التي صاحبت عملیة  الدولة على القطاع العام، وإ

التسییر الذاتي كمرحلة أولى بعد للوجود، كانت البدایة مع  المشروع الجزائريالتأمیم، أظهرت 
الصناعیة والتجاریة والشركات ل ثم نظم هذا القطاع وسمي بقطاع المؤسسات العامة االستقال

   .1نیةالوط
تهدف السیاسة التنمویة آنذاك إلى النهوض باإلقتصاد الوطني، استهدفت بذلك  كانت

شروط إعادة إمتالك المجتمع لوسائل اإلنتاج وكذا تكفل الدولة بتسییر رأس المال العمومي، إن 
 اإلستراتیجیة التنمویة التي اخترتها الجزائر كانت توسعیة بإستثماراتها الكبرى مما جعل إدارة

المؤسسات تتصف بالحجم الكبیر والتكامل العمودیة فاحتلت الشركات الوطنیة مكانة مرموقة في 
  .2ةاالقتصاد الوطني باعتبارها الطریقة المثلى لضمان تدخل الدولة وتأمین المشاریع واألنشط

  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .9- 8مالمح هیكلة المؤسسة الشبكیة، جامعة ورقلة، ص ص : هدى عیسى بن صالح -1

 .09، ص سبق ذكرهمرجع : هدى عیسى بن صالح -2
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  )1987-1980(إعادة الهیكلة فترة  -2- 1

التي كانت تمر بها المؤسسات الجزائریة، التي الوضعیة العملیة استجابة لمتطلبات جاءت 
رتفاع كانت تشكو من ضعف تسییرها الداخلي،  ر كفء، تهدف هذه الغی تكالیف اإلنتاج العموميوإ

أقل مع أحجام في نشاطات المؤسسة التي أصبحت ذات تجاه نحو التسییر والتحكم العملیة اال
شجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم، وذات قیق مردودیة مقبولة، فركزت على تتح

الصناعة اإلداري والتجاري والخدمات على حساب اإلستعمال الكثیف لعنصر العمال، في القطاع 
تجاه والزراعة، فأخذت السیاسة  للتجارب العالمیة، ولو كان معاكس المنتهجة في الجزائر منحى وإ

الهیكلة هو تشجیع التخصص في الفصل بین العملیات االقتصادیة عن إعادة الهدف من عملیة 
 بعضها، لكان ذلك أفضل لكن تنفیذ هذا التخصص بفصل العملیات اإلقتصادیة عن بعضها

الحقیقة متشابكة  البعض یعتبر التصور الضیق لهذا الموضوع ألن العملیات اإلقتصادیة هي في
لم تتمكن عملیة إعادة الهیكلة من تحقیق أهدافها ولو جزئیا، ذلك نظرا لما فقدته متداخلة ومعقدة، 

دت بل زادت من فوضى التسییر، واعاالمؤسسات من طاقاتها وتدهور في نتائجها وظروف عملها 
  .1في تنظیم جدید لهالنظر في مفهوم القطاع العام والتفكیر 

 : المؤسسة العمومیة استقاللیةفترة  -3- 1

ستقاللیة للمؤسسات االقتصادیة بموجب القانون التوجیهي للمؤسسة تبنت الجزائر مبدأ اال
والذي  1988 جانفي 12: الموافق لـه  1408عام جمادى األول  2المؤرخ في  01 -88رقم

  .2من خالله تبینت صفة المؤسسة العمومیة االقتصادیة
أو والتي عرفت على أنها شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة حیث تملك الدولة 

طرح مفهوم  الجماعات المحلیة فیها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جمیع األسهم أو الحصص،
االستقاللیة إشكالیة الفصل بین ملكیة رأس المال وصالحیات اإلدارة والتسییر حیث تنوب صنادیق 

  المساهمة للدولة في أداء دور المالك لرأسمال المؤسسة، وهذا بإعتبارها مؤسسات مالیة إقتصادیة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلنتاج وبحوث العملیات في تحسین األداء االقتصادي للمؤسسات، رسالة ماجستیر دور تحلیل : عامر الحاج -1

 .95، ص 2003جامعة باتنة، 

  .74ص ،1998المؤسسة االقتصادیة، جامعة باتنة،  وأهمیة التسییر في تحسین أداءدور : عبد الملیك مزهودة -2
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الملكیة بواسطة حافظة صندوق سیر بین المؤسسات العمومیة والدولة ب دور الوسیطحیث تلعب 
  .1األسهم المتمثلة في رؤوس أموال المؤسسة بإسم الدولة 

 : فترة الخوصصة -4- 1

المؤرخ في  95/22في التشریع الجزائري من خالل األمر رقم  ظهر مفهوم الخوصصة
یدة الرسمیة من الجر  1997مارس  19المؤرخ في  11/ 97والمعدل باألمر رقم  1995أوت  26

أن الخوصصة ) 95/22(للجمهوریة الجزائریة، حیث جاء في المادة األولى من هذا األمر رقم 
  :هي القیام بمعاملة تجاریة تتجسد إما

  تحویل جزء أو كل من ملكیة األصول المادیة أو المعنویة من مؤسسة عمومیة لصالح في
 .اشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاص

 ما في تحویل للقانون طبیعیین أو معنویین خاضعین تسییر مؤسسات عمومیة إلى أشخاص  وإ
وشروطه، یسمى هذا  كیفیة التحویل وممارستهصیغ تعاقدیة تحدد الخاص وذلك بواسطة 

- 95األمر رقم (الجزائري للخوصصة خاص بالنموذج النمط بخوصصة التسییر كتعریف 
  .1خوصصة الملكیة وخوصصة التسییر الذي تناول  )22

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعالیة التنظیم االقتصادي وأثرها على أداء العامل، دراسة حالة مؤسسة سونلغاز، باتنة، رسالة : رضا قجة -1

 .86- 85، ص ص 2008دكتوراه، باتنة، 
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  داخل المؤسسة الجزائریةاالتصال : الثانيالمطلب 
 :ممیزات اإلتصال داخل المؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة - 1

ضعف من نواقص عدیدة أهمها طویلة في الجزائر لفترة لقد عانت المؤسسة االقتصادیة 
المقدم لها من طرف الدولة باإلضافة إلى اإلنطباع العام المالي الحمایة والدعم المردودیة، رغم 

في میكانیزماته، لما عانته من من تخلف وضعف  )الداخلي والخارجي(اتصالها الشامل حول 
  .غیر مناسبة إعالمیةأنظمة 

لإلتصال الداخلي للمؤسسة، بالرغم من التقنیات الحدیثة التأخر الواضح في تطویر وكذلك 
  :المؤسسات، ویمكن إرجاع ذلك إلى عدة عواملإعادة هیكلة 

 منذ اإلستقالل إلى إلى حقل للتجارب لمختلف األنظمة التسییریة  ؤسسات الجزائریةتحول الم
في التسییر االتصالیة الالزمة عجزها عن العقلنة في التسییر وتحقیق الكفاءة یومنا هذا نتیجة 

 .الناجح

  األساسیة المحددة إطارات المؤسسات في مجال اإلتصال، إذ أن القرارات عدم تخصص معظم
اإلطالق بل هي قرارات القائمین باإلتصال على للسیاسة اإلتصالیة لیست من إختصاص 

 .سیاسیة، قانونیة بالدرجة األولى

وهنا تأكید  إلى أن یكون أحادي االتجاه،یمیل داخل المؤسسات الجزائریة یالحظ أن االتصال 
من أعلى إلى أسفل، ولیس االتصال بالطریقة التي تسهل على أن األجهزة الرسمیة مصممة 

والمذكرات المصلحیة إتصالها الداخلیة غالبا ما تقتصر على التعلیمات العكس كما أن وسائل 
فمعظم المؤسسات  واالجتماعات التي تعطي فیها األوامر والتوصیات في غالب األحیان شفویا،

 .الجزائریة ال تصدر جریدة إعالمیة كما أنها ال تعتمد على األنظمة المعلوماتیة الحدیثة

  من طرف الذین یتحفظون من التطور عدم التحكم في التقنیات الحدیثة لإلتصال خاصة
التكیف معه أو من مناقشة غیرهم من و التكنولوجي، بل قد یعارضونه خوفا من عدم تحكمهم 

ة لذلك الدخول المتأخر للمعلوماتیة في المؤسسة الجزائریالعارفین به، ومن األمثلة المشخصة 
 1واستعمالها المظهري في المكاتب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، طالمؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة والتطبیق، : رشید واضح -1

 .74، 73، ص ص 2002
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  عن المصالح اإلداریة العلیا مما أدى إلى فجوة انعزال العمال في الصف األول للمؤسسة
  .وتفاهم مشترك فیما بینهماإتصال 

  مستوى فهم وتوقعات العاملین نتیجة لتدهور أوضاعهم وعدم قدرتهم باإلضافة إلى انخفاض
 .مهامهم بالشكل المرغوب فیهعلى أداء 

ال تتبنى ثقافة إتصالیة العوامل ساعدت على جعل مؤسساتنا العمومیة منها والخاصة  كل هاته
   .والتنمویةفي العملیات التسییریة فعالة 

جعل  إلى اقتصاد السوق، من اقتصاد موجهوعلى العموم یمكن القول أن توجه الجزائر   
العدید من المؤسسات الجزائریة تراجع حساباتها نتیجة إدراكها لمجموعة من المسائل، منها أهمیة 
اإلتصال وضرورة ممارستها بكیفیة مضبوطة ومدروسة، إذا أرادت الحفاظ على نصیبها من السوق 

ة في ظل المنافسة الحادة التي ستتعرض لها من قبل المؤسسات األجنبیة والمؤسسات الخاص
الوطنیة على حد سواء، السیما إذا أخذنا بعین اإلعتبار اإلنطباع غیر المرضي الموجود عند 

  .1 معهامختلف المتعاملین 
وبالتالي فهي أحوج من غیرها إلى ممارسة إتصال مؤسساتي فعال، یسمح لها بتحسین 

  .2یسوالتحسصورتها الخارجیة وكذا إتصال داخلي قوي ومكثف، وذلك من خالل حمالت التوعیة 
  

  
  
  
  
  
  
  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .74- 73ص ص ،  مرجع سابق: رشید واضح -1

  .156-155ص ص  مرجع سابق،: ناصر عدون دادادي -2
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  االتصال الجید ومدى إسهامه في التأثیر على انتاجیة العمال: المطلب الثالث
لنجاحها في بلوغ أهدافها، االتصال داخل أي مؤسسة أو هیئة من األمور األساسیة یعد   

المؤسسة، ة بهم والتي من أجلها أقیمت إلنجاز المهام المنوطفهو یحقق التعاون بین أعضائها 
ثارة الحماس فضال عما في هذا اإلتصال من توفیر أفضل الضمانات لتنفیذ الخطط  وبث الوعي وإ

أهمیة التي أجریت في هذا المجال مؤكدة على وتبدو أهمیة اإلتصال من نتائج البحوث والدراسات 
من هذه دیمقراطي ومدى تأثیره على معنویات العمال ومردودیتهم و اإلتصال الجید اإلنساني و 

  :نذكر على سبیل المثالالدراسات 
لقد أوضحت تجارب لیفین وآخرون أن أكثر الجماعات رضى عن  ":لیفین دفلور"تجارب  -1

ا للقیام بأعمالهدیمقراطیة ألنها تسلك األسلوب الدیمقراطي أعمالها هي التي كانت تتمتع بقیادة 
 .واإلتصال بعمالها

دراسته لمجتمع التنظیم أن اإلدارة قد وجدت بأن خالل الحظ  ":محمد علي محمد"دراسة  - 2
على التوازن الداخلي واالستمرار في تحقیق أعلى مستوى لإلنتاجیة تتمثل أفضل طریقة للحفاظ 

االتصاالت الصاعدة لتحقیق مزید من الترابط بین اإلدارة في إستخدام استراتیجیة تسمح بتدعیم 
 .1والعمال

 تحت عنوان 1950الیات المتحدة األمریكیة ذلك عام في الو  :"ستیفن هاب"بحث أجراه - 3
وقد اختار في هذه الدراسة مؤسستین متماثلتین تتبع األولى أسلوبا سدیدا  "االتصال بالموظفین"

  2في اإلتصال، بینما التدخل المؤسسة الثانیة مثل هذا األسلوب السدید في حسبانها
  
  
  
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جستیر ، االقتصادیة، رسالة ماتأثیر العالقات االنسانیة على انتاجیة العمل في المؤسسة : عبد المجید أونیس -1

 .121، 120، ص ص 2000جامعة الجزائر، 

 .97ص  مرجع سابق،: مصطفى حجازي -2
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كإحاطة العاملین توافر اإلتصال المجدي من عدمه هذا اإلستبیان ما یخص  أسئلة تقد تضمن
وقد أسفرت نتیجة البحث أن بها في نفس الوقت، والعنایة بمصالح من یعملون بالمؤسسة بأهدافها 

غالبیة العاملین بالشركة األولى أفادوا باإلیجاب عن تلك األسئلة، بینما شبه ضئیلة من المؤسسة 
  .1الثانیة لم یبدو مثل رأي عمال المؤسسة األخرى

واإلقامة عالقات جیدة مع األخرین، حیث عدة مهارات إلتقان اإلتصال الجید  )أغان(كما یذكر - 4
تدریب متواصل، ویمكن إیجاز أساسیة، مع أن یتحقق هذا اإلتقان إال بإتباع عدة خطوات  الیمكن

 :تلك الخطوات فیمایلي

 اإلتصال الجید  - أ

  2) ، الفهم، االحترامالحضور( التبلیغ الجید   -  ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .97مرجع سابق، ص : مصطفى حجازي -1

، ص 1،2001ر، األردن، طللنشمبادئ اإلتصال التربوي واإلنساني، دار وائل : عمر عبد الرحیم نصر اهللا - 2

108. 
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   االقتصادیة دور االتصال الفعال في المؤسسات: المطلب الرابع
م تعدد المناهج الحدیثة في سبیل تحقیق االدارة الناجحة للمؤسسات، بما فیها في خض  

سها االسلوب الذي تراه مناسب وتستطیع من لنفالمؤسسة االقتصادیة، فقد اتخذت هذه المؤسسات 
 هاخالله أن تحقق أهدافها المنشودة، وقد اتخذ االتصال الفعال النهج األبرز واألنجح لتحقیق نجاح

هم األفراد العاملون والمنتجون  سةبأعلى مستویات جودة المنتج، وبما أن المخرج األساسي للمؤس
رأسهم المدیر الذي یشكل اتقان االتصال الفعال للهیئة االداریة، وعلى للسلع والخدمات لذا كان 

الزاویة لتحقیق أجود االنتاج لزاما على االدارة أن تعي أهمیة االتصال الفعال بكل األطراف حجر 
اإلتصال الناجح الستخدامه حسب متطلبات  والمتأثرة بالمؤسسة، ومن ثمة اإللمام بأنواعالمؤثرة 

  .1الموقف والجهة المتعامل معها
ة لمجرد نقل المعلومات من خالل قنوات اإلتصال في المؤسس -عادة-یحدث اإلتصال  ال  

نما یحدث لكي یساعد في والمعنى و  عملیة إتخاذ القرارات التي تعمل على إحداث تغییرات فهمها، وإ
لیة اإلتصال لیست لها أي قیمة إذا لم یتم تحقیق أي شيء من ممادیة أو غیر مادیة بالمؤسسة، فع

ایجابیة الفعال، هو ذلك النظام الذي یساعد على إحداث تغییرات ورائها، وأن نظام االتصال 
  .2ویساهم في تحقیق األهداف بالوجه المرغوب وخلق الشعور بزیادة االنتاج لدى العاملین

ألن هذا النظام یجعل العاملین یشعرون أنهم جزء متكامل من النظام االتصالي الكلي 
فأهداف العمال والمؤسسة یمكن تحقیقها لو تم تشجیع العاملین على اإلسهام في تنسیق  للمنظمة،

تخاذ القرارات المختلفة، وذلك ال   .یتم إال من خالل عملیة االتصال الفعال العملیات اإلداریة، وإ
لذلك أخذت عملیة اإلتصال التنظیمي تحظى بإهتمام كبیر في السنوات األخیرة، فهي تمثل أحد 

عناصر األساسیة في التفاعل اإلنساني وفي نقل الحقائق واألفكار، تتفاعل الجماعات والمؤسسات ال
مع بعضها البعض، وتستطیع إنجاز أهدافها، فوجود نظام اتصال سلیم وفعال ضرورة ملحمة ألي 

  ...مؤسسة سواء كانت خدماتیة أو اقتصادیة
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .122، ص سابقمرجع : ناصر دادي عدون -1

  .75، ص 1981لنشر والتوزیع، الجزائر، دط، بیروقراطیة اإلدارة الجزائریة، الشركة الوطنیة ل: علي سعیداني -2
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  خالصة
من خالل تعرضنا في هذا الفصل لموضوع المؤسسة االقتصادیة على وجه العموم 
والمؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة على وجه الخصوص، إستخلصنا بأن واقع اإلتصال التنظیمي 

تخضع للقرارات السیاسیة والقانونیة بالدرجة األولى، كما أن  الداخلي، والسیاسة االتصالیة فیها،
  .لها تمیل أن تكون أحاذیة اإلتجاه أي من أعلى إلى اسفلعملیة  اإلتصال الداخلي 

هذه المعطیات وأخرى جعلت من المؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة غیر قادرة على تلبیة 
ح نحو إیجاد وتطویر قنوات اإلتصال الداخلي إحتیاجات جمهورها الداخلي والخارجي عدا أنها تطم

   .بها
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  اإلجراءات المنهجیة والدراسة المیدانیة : الفصل الخامس
  

  

I-  اإلجراءات المنهجیة   
II- الدراسة المیدانیة   

   مجاالت الدراسة  - 1
   عرض البیانات، تحلیلها وتفسیر النتائج - 2
   عرض النتائج العامة - 3
    التوصیات واالقتراحات - 4
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  تمهید
بعد أن تم التعرض إلى الجانب النظري الذي یهیئ األرضیة التطبیقیة للكشف عن دور اإلتصال   

إال التنظیمي في تفعیل األداء الوظیفي في المؤسسة االقتصادیة، ألنه ال تكتمل أهمیة أي بحث أو أي دراسة 
ة بموضوع الدراسة أو بواسطة بعد ربطها بواقع معطى، والتأكد من نتائجه من خالل جمع البیانات الخاص

یمر منه الباحث من الجزء  من أجل اإلحاطة بمختلف جوانب هذا الفصل، وكطریق األدوات المنهجیة
ال یمكن أن ننجز بحثنا كامال دون اإلستعانة بتقنیات منهجیة  هألن) المیداني(النظري إلى الجزء التطبیقي 

  .محكمة
) -بأم البواقي–الوحدة العملیة التصاالت الجزائر (مؤسسة تطرقنا في هذا الفصل إلى التعریف بال  

والبشریة مجاالت الدراسة الزماكنیة تخص المؤسسةن باإلضافة إلى تحدید وتعرضنا لمختلف البیانات التي 
  .لیهانتائج المتوصل إلا لنوتفسیر  وتحلیلنابعد توزیع إستمارة اإلستبیان على المبحوثین 

  .حول الدراسةمن التوصیات والمقترحات وفي األخیر ختمنا بجملة   
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I - االجراءات المنهجیة: 
 : مجاالت الدراسة - 1

یعتبر تحدید مجاالت الدراسة خطوة أساسیة في البناء المنهجي ألي بحث علمي، كونه 
  .یساعد على قیاس مدى تحقق المعارف النظریة في المیدان

على أنه لكل دراسة ثالث ث العلمي االجتماعي وقد اتفق الكثیر من المشتغلین في مناهج البح
  : مجاالت رئیسیة وهي

 : المجال المكاني  -  أ

نظاقها، وبما أن دراستنا تهدف به المكان أو الحدود الجغرافیة التي ستجرى الدراسة في وتقصد 
الكشف عن دور االتصال التنظیمي في تفعیل األداء الوظیفي في المؤسسة االقتصادیة، فدراستنا إلى 

  .صاالت الجزائر بوالیة أم البواقيلیة إلتمالع الوحدة ستكون في 
ظهرت  الدولة العاملة في مجال اإلتصال، مؤسسة اتصاالت الجزائر من أهم مؤسساتتعتبر   

المؤرخ  03/ 2000القانون رقم  من خالل الهیكلة التي عرفها قطاع البرید والمواصالت بموجب
منه  12العامة للبرید والمواصالت، حیث نصت المادة والمتضمن القواعد  05 -8-2000:في

على إحداث مؤسستي برید الجزائر واتصاالت الجزائر تحت وصایة وزارة البرید وتكنولوجیات اإلعالم 
  ).وزارة البرید والمواصالت سابقا(واإلتصال 

 -سةالدار الخم - إتصاالت الجزائر شركة ذات أسهم، مقرها اإلجتماعي بالجزائر العاصمة  
بـ 02دج وسجل تجاري تحت رقم  100.000.000تحمل صفة التأجیر برأسمال یقدر بـ -الحراش

  : حامال للنشاطات التالیة 11 -5-2002: مؤرخ في 18083
 .109214: مؤسسة تركیب الشبكات والمراكز الكهربائیة والهاتفیة نشاط ذو الرمز -

 61004:الرمز مؤسسة شبكات المواصالت السلكیة والالسلكیة نشاط ذو  -

استیراد وتصدیر كل المعدات والمنتجات المرتبطة لمیدان المواصالت، اإلتصال الالسیلكي  -
 .408408:المهاتفة، نشاط ذو الرمز

تجارة بالجملة لكل المعدات المواد المرتبطة بمیدان االتصاالت، رادیو اتصاالت، المهاتفة  -
 .30010: لواحقها، قطع غیار نشاط ذو الرمز

 .607025وتصلیح التجهیزات الكهربائیة وااللكترونیة نشاط ذو الرمز تركیب  -
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كما تضم اتصاالت  50710:تجارة بالتجزئة لمعدات المهاتفة والمواصالت نشاط ذو الرمز  -
 الجزائر

 مجلس إدارة -

   :مدیریات مركزیة وهي 10
 مدیریة التراسالت  -1

 مدیریة التحویل - 2

 مدیریة التسییر التقني لشبكات االتصاالت - 3

 مدیریة التسییر التجاري والتوعیة  - 4

 مدیریة الموارد البشریة  - 5

 مدیریة الدراسات والبرمجة 

  مدیریة الصفقات الدولیة التجاریة 

  مدیریة الصفقات الدولیة التجاریة 

  مدیریة التخطیط واإلعالم اآللي 

  مدیریة المالیـــــــــــــــــــة 

 مدیریة اإلدارة العامة واإلمداد 

  فرعیة مركزیةمدیریة  34
  قسم مركزي للتسویق وتسییر النوعیة 

  قسم مركزي للتطویر شبكات االتصال 

  قسم مركزي للتسویق وتسییر النوعیة 

  )جهویة(مدیریات إقلیمیة  08
  وحدة عملیة لإلتصاالت عبر الوطن 48

 :الوحدة العملیة لإلتصاالت الجزائر -

لكل والیة من والیات الوطن  على المستوى الوالئي تعتبر الوحدة العملیة لالتصاالت الوحدة التنفیذیة
المدیریة اإلقلیمیة لإلتصاالت التابعة لها خدمات الزبائن بمختلف أنواعها تحت إشراف تسهر على تلبیة 

  :یشرف على إدارتها مدیر الوحدة بمساعدة المصالح التالیة
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 :مصلحة الزبائن والتسویق - 1

o  تطبیق القواعد واإلجراءات التجاریة 

o  الجدیدة المعروضةترقیة الخدمات 

o  جمع المعلومات واالحصائیات التجاریة التي تسمح بمتابعة نوعیة الخدمة 

o المتابعة الخاصة للمصالح المرتبطة بشبكة المعطیات 

o  المتابعة الخاصة للزبائن ذات االستهالك الواسع 

o  معالجة النقائص والمنازعات 

 : مصلحة استثمار الشبكات القاعدیة - 2

 ق القواعد واالجراءات التقنیة الخاصة باستثمار الشبكاتتطبی

o  إنشاء طلبات شراء المستهلكات لصیانة المراكز 

o  متابعة انجاز توسیعات الشبكة 

o إعداد االحتیاجات والمشاریع األولیة المتعلقة بالتوسیع للتصدیق 

o  لتركیبات الطاقة والمحیط المتابعة الخاصة 

o ات المعطیاتالمتابعة الخاصة لتركیبات شبك 

 : مصلحة استثمار المشتركین - 3

o  تنشیط مراكز االنتاج لالتصاالت المشرفة علیها 

o ات التقنیة تطبیق القواعد واالجراء 

o  مراقبة نوعیة الخدمة وخصوصا في مجال التعطالت الهاتفیة 

o  المتابعة الخاصة لعملیة تحسیین الوثائق التقنیة لشبكة المشتركین 

o االحتیاجات والزبائن وسیع شبكة المشتركین بداللة تطور ة لتاألولی متابعة المشاریع 

o  انشاء تصریحات تنفیذ األشغال والعقود ومتابعة االنجاز 

o  لسیر مراكز االنتاج لالتصاالتإنشاء طلبات شراء مستهلكات الصیانة الضروریة. 

 : مصلحة المحاسبة - 4

o  جراءات الوظیفة المحاسبیة  تطبیق قوانین وإ

o  نفیذ میزانیة الوحدة العملیة لالتصاالت والمراكز التابعة لهاومتابعة تإنشاء 

o لالتصاالت والمراكز التابعة لها متابعة وضبط وتدقیق المحاسبة للوحدة العملیة. 
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o تسدید وتسویة األشغال والمشتریات المنجزة. 

 : مصلحة المستخدمین - 5

o  جراءات تسییر المستخدمین  تطبیق قوانین وإ

o  والمراكز التابعة لهالوحدة العملیة لالتصاالت هیاكل اتسییر مستخدمین. 

o  المتابعة الخاصة للعالقات المهنیة واالجتماعیة 

o  ،التكوین، وتأهیل مستخدمي الوحدة العملیة لالتصاالت والمراكز إعداد حاجیات التشغیل
 .التابعة لها، متابعة اإلنجاز

 : مصلحة الوسائل العامة - 6

o جراءات تسییر أمال  ك الدولة وجرد المنقوالت تطبیق قوانین وإ

o  لالتصاالت والمراكز تسییر تقني، صیانة، نظافة كل البنایات ومحالت الوحدة العملیة
 .التابعة لها

o  الوحدة العلمیة  لالتصاالت والمراكز التابعة تسییر تقني للتجهیزات وعتاد مكاتب هیاكل
 .لها

o  شراء أدوات ومستهلكات االستغالل والصیانة 

o  ن والتسلیمات للمراكزتسییر المخاز 

o لالتصاالت والمراكز التابعة لها تسییر تقني، وحركة مركبات الوحدة العملیة. 

 :المجال البشري  - ب

في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة، وبما أن ) الموظفین( یقصد به مجتمع البحث، وهم العاملین
موذجا فإن مجتمع بحثنا یتكون من بأم البواقي ن العملیة التصاالت الجزائرالوحدة دراستنا إتخذت من 

  ).موظف( دفر  300فرد من أصل  150
  : المجال الزمني -جـ

  : ویشمل الفترة الزمنیة التي استغرقناها إلجراء دراستنا والوصول إلى نتائجها  
حیث كانت البدایة  2014لقد تم الشروع في إنجاز هذه الدراسة منذ شهر دیسمبر سنة   

، 2015شهر مارس مر ذلك إلى غایة ظریة المتعلقة بالموضوع، وقد استنبجمع المادة العلمیة ال
  .وبعد ذلك تم تحریر الجانب النظري للدراسة في شكله النهائي
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، حیث تم 2015أما الجانب المیداني للدراسة، فقد كانت بدایة إنجازه في بدایة شهر أفریل  -
ن وبعد التعدیالت الالزمة، ها المحكمیاألستاذة المشرفة بعد إنجاز استمارة إستبیان وعرضها على

العملیة التصاالت  الوحدةموظف وعامل في  150على  2015أفریل  15تم توزیعها بتاریخ 
الجزائر، حیث تم توزیعها بالید واسترجاعها كاملة بالید في نفس الیوم، وبعدها شرعنا في تفریغ 

وبعدها تم تحریر النتائج العامة ، 2015ماي 11وتحلیلها، وتمت العملیة إلى غایة بیاناتها 
 .والتقریر النهائي للدراسة
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II - الدراسة المیدانیة ونتائجها 

  :جعرض البیانات، تحلیلها وتفسیر النتائ - 1
  : البیانات الشخصیة -

  یبین توزیع المبحوثین حسب متغیر الجنس): 01(جدول رقم 
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 44  66  ذكر

 %56  84  أنثى

 %100  150  وعالمجم

  
التصاالت الجزائر العملیة  بالوحدةإتضح لنا أن نسبة اإلناث اللواتي یعملن " 01"من خالل نتائج الجدول رقم 

تتبعها المدیریة وأیضا التي وهذا راجع إلى طبیعة عملیة التوظیف ) %56(تقدر بنسبة  -أم البواقي–بوالیة 
منصب إداري، ویعود السبب إلى كون المرأة في الجزائر  لشغلالشخصیة التي تؤهل كال الجنسین  المؤهالت
إضافة إلى كون العمل المكتبي في میدان الشغل وفرضت نفسها في العدید من المجاالت، اكتسحت 

إلى ) %44(تعود نسبة مقارنة باألعمال األخرى، وفي المقابل المؤسسات من الوظائف التي تحبذها اإلناث 
  .هذا راجع إلى عدم مالئمة طبیعة العمل بشكل كبیر للذكورقارنة اإلناث الذكور وهي النسبة األقل م

  
  

  یبین توزیع المبحوثین حسب متغیر المستوى التعلیمي): 02(جدول رقم 
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 %16  24  ثانوي

 % 59  89  )تدرج(جامعي 

 %25  37  تكوین مهني

 %100  150  المجموع
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إلى ثالث إتضح لنا توزع افراد العینة بحسب المستوى التعلیمي ): 02(لجدول رقم نتائج امن خالل 
یرجع لكون المؤسسة تعتمد بصورة وهذه النسبة ) %59(النسبة األكبر فئات رئیسیة یحتل فیها الجامعیون 

ت في تسییر وتكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت، وبالضرورة أن تعتمد على اإلطارااألجهزة الذكیة كبیرة على 
أعمالها، كما أن العینة ذاتها كلها تعمل في المكاتب وهناك األعمال تتطلب مجهودات فكریة ولیست 

وهي نسبة معتبرة نظرا لتكوینهم الجید )%25(عضلیة، بینما قدرت نسبة ذوي المستوى التكوین المهني بـ
فهي ترجع إلى ذوي ) %16(أما نسبة  وآدائهم الوظیفي المتقن والشهادة التي تؤهلهم لشغل مناصب إداریة،

ضئیلة نوعا ما، نظرا لكون المدیریة تستوعب موظفین لدیهم خبرة طویلة في المستوى الثانوي، وهي نسبة 
  .مهام أساسیة وهامة في الوحدة العمل منذ نشأة المؤسسة وهم بذلك یغطون نقص التعلیم العالي، وهم یؤدون

  ثین حسب متغیر األقدمیة بالعملالمبحو یبین توزیع ): 03(جدول رقم 
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة

 % 09  13  سنوات 5أقل من 

 %40  60  سنوات 10إلى  5من 

 % 51  77  سنة 25إلى سنة  11من 
 %100  150  المجموع

بالعمل الذي یعكس خبرة الذي یوضح متغیر األقدمیة ) 03(الجدول رقم یتضح لنا من خالل نتائج 
سنة  11(من أعمالهم، حیث عادت أعلى نسبة فیه للموظفین ذوي أقدمیة تتراوح مبحوثین في آداء االفراد ال

یشغلون مناصب هامة وحساسیة في المؤسسة نظرا وهم الذین ) % 51(والتي قدرت بـ) سنة 25إلى 
 10إلى  5(لمعرفتهم بطبیعة العمل وتأتي في المرتبة الثانیة نسبة الموظفین ذوي أقدمیة تتراوح ما بین 

الجید في المؤسسة، وفي األخیر وهي نسبة معتبرة وتأثر خبرتها على األداء ) %40(والتي قدرت بـ )سنوات
وهي نسبة ضئیلة نوعا ما، وهذا راجع إلى ) سنوات 5أقل من ( بالنسبة لذوي الخبرة ) %9(جاءت نسبة 

الفكریة التي لدیها خبرة د من الطاقات كون المؤسسة ال تمیل إلى التجدید في مواردها البشریة، بل تستفی
  .طویلة في العمل، والتي تكون أكثر قابلیة للعمل وأكثر مسایرة للتطورات الحاصلة داخل أو خارج المؤسسة
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  بیانات حول نوع اإلتصال: المحور األول
  في المؤسسة  ةنوع الوسیلة اإلتصالیة السائدیبین ): 04(جدول رقم 

  %مئویة النسبة ال  التكرار  الفئة
 % 37  56  المقابلة الشخصیة 

 %16  24  الهاتف

 % 05  08  اإلجتماعات

 %07  11  التقاریر
 %18  27  األنترنت

 %04  06  صندوق األفكار

 %12  18  الطلب الخطي

 %100  150  المجموع

یتضح لنا وجود تباین في الوسائل التي ) 04(ا للبیانات المسجلة في الجدول رقم من خالل قراءتن
بالنسبة الستخدام ) % 37(النسبة األكبر خدمها المبحوثین في إتصاالتهم داخل المؤسسة، حیث جاءت یست

كوسیلة سریعة وهذا ما یعني أن العمال یعتمدون على اإلتصال الشخصي فیما بینهم الشخصیة المقابلة 
یلة عملیة وفعالة بالنسبة الستخدام األنترنت كوس) %18(تلیها نسبة وسهلة في اإلتصال بین العمال، 

بالترتیب فیما ) %04، %05، %12، %16(عمل المؤسسة، في حین جاءت نسب ومالئمة أكثر لطبیعة 
ومن الواضح أن لكل وسیلة ) ، الطلب الخطي، اإلجتماعات، صندوق األفكارالهاتف (:یخص الوسائل التالیة

دومة بمعنى أن كل الوسائل المتوفرة على ذلك عدم وجود أي نسبة معوالدلیل لى العمل، دورها وتأثیرها ع
  .مستخدمة في المؤسسة حسب الموقف اإلتصالي، وحسب تفضیل العمال لنوع الوسیلة التي یستخدمها

  یبین نوع اإلتصال الذي یعتمد علیه المبحوثین عند تأدیتهم لمهامهم): 05(جدول رقم 
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة

 % 54  81  االتصال الشفهي

 %46  69  تصال الكتابياال

 %100  150  المجموع
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العینة تستخدم اإلتصال الشفهي عند تأدیة من مفردات  )%54(أن نسبة ) 05(یوضح الجدول رقم 
بنقل وتبادل الشخصي بین العمال بطریقة مباشرة مما یمكنهم المهام، وهذا راجع إلى سهولة اإلتصال 
، وهو ما یؤكد نتائج الجدول رقم الكتابيدا عن تعقیدات اإلتصال مجموعة من الرسائل والمعلومات واآلراء بعی

تعود إلى فئة ) %46(، أما نسبة الذي یبین أن المؤسسة یعتمد على المقابلة كوسیلة إتصال أساسیة) 04(
التي یقومون بها والتي  ي، والسبب في ذلك هو طبیعة المهامالمبحوثین الذین یستخدمون اإلتصال الكتاب

في وهذا التباین البسیط ...  مثل التقاریر، والمراسالت، والمذكرات واإلجتماعاتتسجیل الكتابي لها، التتطلب 
  .عمال المؤسسة على إستخدام كال النوعین من اإلتصاالت بإتقانالنسب یعكس قدرة 

  
  )ینالمبحوث(عند إتصالها بالعمال یبین نوع اإلتصال الذي تستخدمه اإلدارة العلیا ): 06(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 46  69  االتصال الرسمي

 %54  81  االتصال غیر الرسمي

 %100  150  المجموع

  
العملیة  الوحدةمن المبحوثین في ) %54(أعاله أن نسبة الجدول لنا من خالل نتائج یتضح 

غیر الرسمي، هو اإلتصال إلتصاالت الجزائر، یؤكدون بأن نوع اإلتصال األكثر إستخداما داخل المؤسسة 
األقل إستخداما داخل المؤسسة واإلتصال الرسمي، ویرجع تخص نوع اإلتصال ) %46(في حین أن نسبة 

نسبة إستخدام اإلتصال غیر الرسمي كون المؤسسة تعتمد على اإلتصاالت التي تمر من خالل سبب إرتفاع 
ن أجل تسهیل وتیرة العمل وعدم ربط العاملین م، اإلتصال الشخصي، ةقنوات غیر رسمیة كالمقابلة المباشر 

فرد من العینة یستخدمون اإلتصال الرسمي في تسییر ) 69(بالقوانین واللوائح الرسمیة وبالمقابل نجد أن 
ل الرسمي وغیر الرسمي لدى تصاظته هو وجود تبادل إیجابي بین اإلأعمال المؤسسة، ما یمكن مالح
  .5و 4ولین رقم العمال، وهذا ما یؤكد نتائج الجد
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  یبین ما إذا كان نوع اإلتصال الذي تستخدمه اإلدارة العلیا ): 07(جدول رقم 
  إحتیاجات العمالیلبي 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 33  49  دائما

 %42  64  أحیانا

  %25  37  أبدا
 %100  150  المجموع

  
ي بتستخدمه اإلدارة العلیا یلأن اإلتصال الذي ) 07(اتضح لنا من خالل نتائج الجدول رقم 

هذا راجع إلى أن اإلتصاالت التي تكون بین ) %33(بنسبة فرد من عمال المؤسسة ) 49(إحتیاجات 
) 64(شترك والتفاعل الجید أثناء العمل، مع مراعات متطلبات العمال، أما المالطرفین قائمة على التفاهم 

) %42(اإلدارة أحیانا مایلبي إحتیاجاتهم وجاءت النسبة بـفردا فقد أجابوا بأن نوع اإلتصال الذي تستخدمه 
وهي النسبة األكبر یرجع ذلك إلى طبیعة المهام التي یقومون بها والتي تعتمد فقط على تنفیذ األوامر 

دون مناقشتها أو إخضاعها لالحتیاجات الشخصیة لكل عامل، أما من اإلدارة العلیا والقرارات التي تأتي 
ال الذي فردا أجابوا بالنفي على أن اإلدارة العلیا تستخدم اإلتصال ) 37(تعود على ) %25( ة النسبة األخیر 

 احتیاجات یلبي إحتیاجاتهم هذا راجع إلى الضرورة المهنیة التي تفرض مصالح المؤسسة على حساب
  .العمال

  )عمالال(یبن أكثر أنواع اإلتصال الرسمي إستخداما من طرف المبحوثین : )08(جدول رقم 
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة

 % 60  90  االتصال النازل

 %13  20  االتصال الصاعد

 % 27  40  اإلتصال األفقي

 %100  150  المجموع

  
هو أكثر األنواع إستخداما الرسمي النازل إتضح لنا أن اإلتصال ): 08(من خالل نتائج الجدول رقم 

إلى األسفل  أي من بیعي ألن األوامر تأتي من األعلى وهذا أمر ط) %60(من طرف المبحوثین بنسبة 
المدیر إلى رؤساء المصالح والمشرفین حتى تصل إلى العمال حسب الهیكل التنظیمي للمؤسسة، وفي المقابل 
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بالنسبة إلستخدام اإلتصال األفقي، یرجع ذلك إلى دورة عملیة اإلتصال التي تحدث ) %27(جاءت نسبة 
وهو المستوى التنظیمي األكثر فعالیة من حیث سیرورة المعلومات اإلداریة، وفي األخیر  األفقیةبین اإلدارات 

المبحوثین لإلتصال الصاعد أي من اإلدارة وهي النسبة الضئیلة التي تعبر عن إستخدام ) %13(تأتي نسبة 
اإلدارة العلیا دون وجود من إلیها  بالمهام التي توكلوالتي تتمثل في الفئة التي تنفذ األوامر وتقوم  ،الدنیا

 .إتصال صاعد بینهم

  
  یبین أكثر أنواع اإلتصال غیر الرسمي استخداما لدى العاملین في المؤسسة): 09(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 47  70  نقاشات حول العمل

 % 49  74  نقاشات عامـــــــــــة
  %04  06  نقاشات شخصیة

 %100  150  المجموع

  
والذي یبین أنواع اإلتصال غیر الرسمي إستخداما لدى ) 09(الجدول رقم اتضح لنا من خالل نتائج 

نقاشات حول  %47و  عامة،نقاشات ) %49: (في المؤسسة فجاءت النسب كالتالي المبحوثین 
بتكوین عالقات تسمح هذا راجع إلى كون العملیة اإلتصالیة داخل المؤسسة نقاشات شخصیة، %4العمل

إجتماعیة في إطار العمل وهي وسیلة ناجحة لتنفیذ المهام في إطار أشكال مختلفة من اإلتصال قصد تبادل 
یفید العامل من جهة والمؤسسة من جهة أخرى، المعلومات التي تخص العمل في إطار تفاعل إجتماعي 

ن عمال غالبا تحدث بی وهي) %4(والجانب اإلیجابي الذي یثبت ذلك هو أن نسبة النقاشات الشخصیة قلیلة 
  .األمن، عمال النظافة اإلدارة الدنیا، من سائقین عمال
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ي رغباتهم التي بیل) العمال(المبحوثین الذي یستخدمه نوع اإلتصال یبین ما إذا كان ): 10(جدول رقم 
  إقترحناها علیهم

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 44  66  للقیام بمهامها یسهل عملیة اإلدارة

 %08  12  عنصر تحكم اإلدارة في آداء العاملین

  % 20  30  ینمي الروابط الحسنة بین العاملین
  % 28  42  من تقارب وتفاهم الرئیس والمرؤوسیزید 

 %100  150  المجموع

  
بین والذي یبین ترتیب الرغبات التي یلبیها اإلتصال السائد ) 10(نتائج الجدول رقم من خالل 

قیام من المبحوثین أجابوا بأن اإلتصال داخل المؤسسة یسهل عملیة ) %44(نسبة  لنا بأنالعمال، إتضح 
المؤسسة، أما النسبة التي اإلدارة بمهامها، هذا راجع إلى فعالیة اإلتصال الذي یخدم بالدرجة األولى أهداف 

هو ما یؤكد التي تبین بأن اإلتصال یزید من تقارب وتفاهم الرئیس والمرؤوس و  )%28(ها مباشرة هي تلی
) %20(ن في حین تعود نسبة هم المشترك بین الرؤساء والمرؤسیاإلنسجام الحاصل داخل المؤسسة والتفا

أن اإلتصال ینمي الروابط الحسنة بین العاملین هذا راجع إلى الدور اإلیجابي الذي یقوم به اإلتصال إلى 
بین العمال، وفي عور باإلنسجام واإلنتماء داخل المؤسسة بالتأثیر المتبادل في السلوك مما یؤدي إلى الش

عنصر تتحكم به اإلدارة  من المبحوثین الذین أجابوا بأن اإلتصال داخل المؤسسة ) %8(األخیر تأتي نسبة 
إلداریة التي تحقق أهداف في أداء عاملیها، وهذا أمر طبیعي ألن اإلتصال هنا یركز على تلبیة األوامر ا

  .المؤسسة
  تصال المستخدمة داخل المؤسسةمحتویات وسائل اإل یبین مع ماذا تتماشى ): 11(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 27  40  أهداف المؤسســــة

 %13  20  إهتمامات وطموحات العمال

  %60  90  إستراتیجیة وتوجهات المؤسسة
 %100  150  المجموع
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محتوى وسائل اإلتصال التي تستخدم داخل والذي یبین أهداف ) 11(الجدول رقم من خالل نتائج 
المؤسسة، وهذا إلى أن اإلتصال یخدم إستراتیجیة وتوجهات ) %60(المؤسسة، فقد جاءت النسبة األكبر 

لعملیة اإلتصال داخل المؤسسة بحیث جعلت األولویة لتوجهاتها وما إلى التخطیط اإلستراتیجي المحكم راجع 
وهو العنصر األساسي لعملیة ) %27(خدمة أهداف المؤسسة بنسبة وفي المرتبة الثانیة تطمح إلیه، 

العمال فیما یخص تعود إلى إهتمامات وطموحات ) %13(بها العمال، في حین أن نسبة اإلتصال التي یقوم 
یة تحقیق و حسب إجابات المبحوثین ألولوبالتالي هناك ترتیب منطقي محتوى وسائل اإلتصال داخل المؤسسة 

  .إستراتیجیة وتوجهات المؤسسة بعدها أهدافها ثم إهتمامات وطموحات عمالهال وسائل اإلتصا
  

  یبین كیفیة تقییم مستوى نوع اإلتصال الذي یستخدم في المؤسسة): 12(جدول رقم 
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 26  39  حسن

 %57  89  متوسط

  % 17  22  ضعیف
 %100  100  المجموع

  
والذي یبین تقییم المبحوثین لنوع اإلتصال الذي یستخدم في ) 12(رقم من خالل نتائج الجدول 

 :  المؤسسة، جاءت النسب كالتالي

أجابوا بأن مستوى اإلتصال متوسط هذا راجع إلى وجود بعض الصعوبات  فیما یخص ) 57%(
سلوب الذي تنسیق األعمال والمجهودات بین المستویات التنظیمیة الثالثة، باإلضافة إلى الطریقة واأل

غیر مفهوم لدى الكثیر من العمال، أما یستخدمها العمال عند اتصالهم ببعضهم یكون في كثیر من األحیان 
عتبار أن المهام في المؤسسة أنه حسن، بإمن العمال فهم یقیمون نوع اإلتصال المستخدم ) %26(بنسبة 

ممن ) %17(م وفي األخیر تأتي نسبة التي یقومون بها قائمة على اإلتصال وهم ناجحون في تأدیة مهامه
بأن مستوى اإلتصال ضعیف، وهي الفئة التي ال تهتم بعملیة اإلتصال عند تأدیة مهامها وهم یرون أجابوا 

  .بأنهم ال یستفیدون من اإلتصال الداخلي في مؤسستهم
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  تیبین مدى إهتمام اإلدارة العلیا بوصول المعلوما): 13(جدول رقم 
  قت المناسبإلى العمال في الو 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 66  99  نعــــــــــــــــــــم

 %34  51  ال

 %100  150  المجموع

  
بوصول المعلومات إلى نالحظ أن فئة إهتمام اإلدارة العلیا ): 13(من خالل قراءتنا للجدول رقم 

المؤسسة، أما فئة عدم إهتمام بالنسبة للمبحوثین من عمال ) %66(العمال في الوقت المناسب قدرت بـ
وهذا یوضح أن غالبیة ) %34(في الوقت المناسب للعمال، كانت نسبتها بوصول المعلومات اإلدارة 

یرون بأن المعلومات المقدمة إلیهم من طرف اإلدارة تصل في الوقت المناسب وتفهم بسهولة مما الموظفین 
ر الرسمي، أما فیما یخص نسبة المبحوثین الذین من خالل اإلتصال الرسمي وغیفعالیة اإلتصال یوضح 

: بارات تنظیمیة ومهنیة ذكرت منهاأجابوا بأن المعلومات ال تصلهم في الوقت المناسب فذلك راجع إلى إعت
  .كثرة المهام، ضیق الوقت للعمال، العدد الكبیر
  

  اإلدارة العلیا بالعمالیبین الهدف من إتصال ): 14(جدول رقم 
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة

 % 10  15  رفع مستوى آدائك

 %58  87  القرارات والتعلیماتتنفیذ 

  % 32  48  المشاركة في إتخاذ القرارات
 %100  100  المجموع

  
والتي بینت هدف اإلدارة العلیا عند ) 14(رقم یتضح لنا من خالل النتائج التي جاءت في الجدول 

إلى وهذا راجع وهي النسبة األكبر ) %58(والتعلیمات بنسبة ارات تصالها بالعمال هو من أجل تنفیذ القر إ
العمال في إتخاذ القرارات بالدرجة الثانیة، حیث قدرت اإلدارة بتنفیذ األوامر بالدرجة األولى، ومشاركة إهتمام 

على من المبحوثین الذین یشاركون في عملیة إتخاذ القرار مما یشعرهم بأهمیتهم ویشجعهم )%32(نسبتها بـ
القلیل من المبحوثین فهم یرون بأن اإلدارة تتصل بهم بشأن المشاركة في إنجاح العمل اإلداري ، أما الجزء 
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وهذا راجع إلى إعتماد اإلدارة على برنامج لتحسین ورفع مستوى األداء الوظیفي لنسبة رفع مستوى آدائهم 
 .قلیلة من عمالها

رفع مستوى آدائهم ذین تتصل بهم اإلدارة العلیا بشأن الفردا من المبحوثین ) 15(من خالل إجابات 
هو مواكبة هؤالء العمال لتطورات تكنولوجیا من ذلك بأن الهدف  15السؤال  من خالل لناالوظیفي فقد إتضح 

المنشآت القاعدیة وكذلك مكاتب النوعیة التجاریة، إستثمار شبكة التي تعمل في مصلحة وهم الفئة اإلتصال، 
وتفعیل آدائهم الوظیفي على اإلدارة متابعة  مما حتم التي تتحكم في نوعیة الخدمات وجودتها وهي المصالح

  .على غرار العمال اآلخرین
  یبین إذا كان العمال یقدمون إقتراحات لإلدارة العلیا: )16(جدول رقم 

  بشأن تحسین مستوى آدائهم 
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 11  16  دائما

 %32  48  أحیانا

  % 57  86  أبدا
 %100  150  المجموع

  
العلیا قتراحات لإلدارة من المبحوثین ال یقدمون إ) %57(نالحظ من خالل الجدول أعاله، أن نسبة 

إلى عدم إستعداد المسؤولین لمعرفتها بسبب یرجعون السبب في ذلك ، وهم مستوى آدائهمبشأن تحسین 
ما یقدمون إقتراحات وهي نسبة ال بأس بها فهم أحیانا  %32نسبة التجاهل السائد والغیر مبرر لدیهم، أما 

فهم المبحوثین من ) %11(تلك اإلقتراحات بعین اإلعتبار یبقى محدود، أما نسبة إلدارة العلیا رغم أن أخذ ل
ر من األحیان تأخذ بعین ما یقترحون على اإلدارة العلیا بشأن تحسین أدائهم وأن اقتراحاتهم في كثیدائما 

  .ویحق لهم تقدیم اإلقتراحات) رؤساء المصالح(األفراد هم من اإلدارة األفقیة وهؤالء اإلعتبار، 
دائما بمسؤولیتهم المهنیة واالجتماعیة إتجاه نستنتج أن نسبة كبیرة من العمال ال یشعرون علیه 

  . 14ارتهم مما ینقص من فعالیة آدائهم، وهذا ما یؤكد نتائج الجدول إد
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  العلیا تأخذ بعین اإلعتباریبین ما إذا كانت اإلدارة ): 17(جدول رقم 
  إقتراحات العاملین في المؤسسة 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 11  16  دائما

 %33  50  أحیانا

  % 56  84  أبدا
 %100  150  المجموع

  
تبار إقتراحات العلیا ال تأخذ بعین اإلعتبین لنا بأن اإلدارة ) 17(من خالل نتائج الجدول رقم 

أحیانا أجابوا بأن اإلدارة ) %33(بینما ) %56(العاملین في المؤسسة وهي النسبة األكبر من المبحوثین 
ن اإلدارة دائما ما تأخذ بعین فهم یرون أمن المبحوثین ) %11(تأخذ إقتراحاتهم بعین اإلعتبار، وفیما یخص 

 .قتراحاتهماإلعتبار إ

على فئة لعلیا ال تأخذ إقتراحات العاملین بموضوعیة فهي تلبي إقتراحات من  هنا نستنتج أن اإلدارة ا
الحق في قبول أو السبب في ذلك إلى شخصیة المسؤولین وسلطتهم التي تمنحهم حساب فئة أخرى قد یعود 

  .16رفض آداء العمال، وهذا ما یؤكد نتائج الجدول رقم 
  

  من خالل إهتمامهمالعمال یبین مدى إسهام اإلدارة في تحفیز ): 18(جدول رقم 
  باإلقتراحات المتعلقة باألداء 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 68  102  نعــــــــــــــــــــم

 %32  48  ال

 %100  150  المجموع

  
من العمال یشعرون بتحفیز ) %68(والذي یبین لنا أن نسبة ) 18(من خالل نتائج الجدول رقم 

مما ساهم في وجود عالقة لهم،  اإلدارة لهم، ذلك من خالل إهتمامها باإلقتراحات المتعلقة باألداء الوظیفي
عطاء صورة حسنة عن اإلتصال العمال والرئیس، لتحفیزهم على تحسین آدائهم  جیدة بین القائم وعملهم وإ

اإلهتمام جدون أي تحفیز إیجابي لإلدارة لهم فیما یخص من العمال فهم ال ی) %32(بینهم، أما نسبة 
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نوع اإلقتراحات التي یقدمها العمال فمنها ما هو  باقترحات التي یقدمونها والسبب في ذلك هو التباین في
 .مالئم ومنطقي ومنها ما الیخدم مصالح المؤسسة

  
  ة على آدائهم الوظیفيیبین كیفیة تقییم العمال ألثر اإلتصال داخل المؤسس): 19(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 61  91  إیجابي

 %39  59  سلبي

 %100  150  المجموع

  
من العمال یقیمون أثر اإلتصال ) %61(بأن نسبة ) 19(من خالل نتائج الجدول رقم یتضح لنا 

تعامل المسؤولین معهم، بأنه إیجابي ویرجعون ذلك إلى سالسة ومرونة داخل المؤسسة على آدائهم الوظیفي 
وهم یتقبلون طریقة اإلتصال السائدة في المؤسسة وكلها أسباب تحفزهم على األداء الجید لمهامهم، في حین 

ذلك إلى عدة أسباب نذكر  إلتصال على أداءهم سلبي، وارجعوابأن أثر ا من العمال یرون) %39(أن نسبة 
 : منها

  المعلومات والمهام كثرة 

 ق بین العمال عند تأدیة المهامتنسی عدم وجود 

  ضیق الوقت 

  ضعف قنوات اإلتصال 

   
  یبین ما إذا كانت هناك طرق تقییم بها اإلدارة آداء العاملین في المؤسسة): 20(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 17  25  نعــــــــــــــــــــم

 %83  125  ال

 %100  150  المجموع

  
اإلدارة ال تتبع من أجابات المبحوثین بأن ) %83(جاءت نسبة )20(دول رقم من خالل نتائج الج

وكذا ضیق الوقت، والعدد الكبیر  ظروف العمل، إلى طرق تقیم بها آداء العاملین في المؤسسة، وهذا راجع
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أن  في حین نجد تم علیهم تطبیق طرق لتقیم األداء،على آداء عمالها مما لم یحلعمال، كذلك رضا اإلدارة ل
نسبة المبحوثین یخضعون لتقییم األداء الدوري، هذا بسبب قلة خبرتهم المهنیة، كذلك المناصب من ) 17%(

 .إلیهم أحیاناالحساسة التي یشغلونها، باإلضافة إلى صعوبة فهمهم بمستجدات العمل التي توكل 

  
  م بها اإلدارة أداء العمالییبین الطرق التي تقی): 21(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 %03  05  عن طریق المشرفین

 %13  25  عن طریق الرئیس

 %83 120  ال توجد طرق تقییم بها اإلدارة العاملین

 %100  150  المجموع

  
م یطرق تقیمن المبحوثین أجابو بعدم وجود ) %83(تبین أن نسبة )21(من خالل نتائج الجدول رقم 

من المبحوثین فهم یخضعون ) %13(، أما نسبة )20(رقم د نتائج الجدول بها اإلدارة عمالها هذا ما یؤك
وهو رؤساء المصالح والمكاتب نظرا لحساسیة المهام التي یقومون ) المدیر(لتقییم األداء عن طریق الرئیس 

من المبحوثین فهم یقیمون عن طریق المشرفین ) %3(وصعوبتها فهي ال تحتمل أي أخطاء، أما نسبة  بها
عة ذوي الخبرة اشرین وهم العمال الذین تقل خبرتهم عن سنتین ویعملون في مناصب تحتاج إلى متابالمب

  .20والتأهیل الكافیین، وهذا ما یؤكد نتائج الجدول رقم 
  

  یبین مدى إعتماد اإلدارة على برامج تكوینیة لتحسین آداء عاملیها): 22(جدول رقم 
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 16  24  دائما

 %20  30  أحیانا

  % 64  96  أبدا
 %100  150  المجموع
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أو أن غالبیة العمال والموظفین لم یشاركوا في برامج ) 22(نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم 
فقد كانت لهم ) %20(أما النسبة األخرى ) %64(دورات تكوینیة لتحسین آدائهم، حیث بلغت نسبتهم 

التي هدفت معظمها إلى كیفیة التحكم في تقنیات اإلعالم اآللي، حسب یة أحیانا بعض البرامج التكوین
 في إطارلك ذقد شاركوا باستمرار في برامج للتكوین المهني ) %16(تصریحات هذه الفئة، أما نسبة 

المناصب التي یشغلونها والمهام الموكلة إلیهم والتي تحتاج تكوینا متواصل خصوصا في مجال التكنولوجیا 
  .دة لإلعالم واالتصالالجدی

وعلیه نستنتج وجود خلل وظیفي، حیث أن توفر البرامج التدریبیة والتكوینیة أصبح من أهم إنشغاالت 
  .من أجل رفع كفاءات وآداء العمال اإلدارات والمؤسسات خصوصا اإلقتصادیة منها،

  
  ألداء الوظیفي للعاملینیبین ما إذا كانت البرامج التكوینیة تساهم فعال في رفع ا): 23(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 40  60  نعــــــــــــــــــــم

 %60  90  ال

 %100  150  المجموع

  
من العمال الذین یرون بأن البرامج التكوینیة ) %60(تبین لنا نسبة ) 23(من خالل نتائج الجدول 

المبحوثین الذین أجابوا بأن من ) %40(تأتي نسبة  ال تساهم في رفع األداء الوظیفي للعمال، وفي المقابل
البرامج التكوینیة ترفع من أدائهم الوظیفي، حسب اإلجابات والتصریحات المتباینة للعینة فإن السبب في ذلك 
راجع إلى أن التكوین في مجال اإلتصاالت یحتاج إلى برنامج مدروس بحرفیة ومتكامل، یشترط فیه توفر 

الستقبال معلومات إضافیة وهذا ما یتجاهله أو یفتقده كثیر من الموظفین، فأغلبیتهم  حدود المعرفةأقصى 
، إذ ئر على توفیر برامج تكوینیة لهملعملیة إلتصاالت الجزاالوحدة ایحتاج إلى إستعدادات علمیة تشجع فعال 

  .إضاعة للجهد والمال العمال أن وجودها في الوقت الحالي یعتبره
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  ین الهدف من االتصال داخل المؤسسةیب): 24(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 28  42  تحسین صورة المؤسسة

 %20  30  تحسین العالقة بین الرئیس وباقي العمال

  % 12  18  رفع االنتاج
  % 40  60  تنفیذ المهام فحسب

 %100  150  المجموع
  

المتمثل في تنفیذ المهام داخل المؤسسة أعاله أن الهدف من اإلتصال یتضح لنا من خالل الجدول   
، ویحتل هدف %40فحسب إحتل المرتبة األولى من اقتراحات المبحوثین، حیث بلغت نسب تهم حوالي 

تحسین العالقة بین الرئیس وباقي ، في حین یحتل هدف %28تحسین صورة المؤسسة المرتبة الثانیة بنسبة 
، فالهدف المتمثل في تنفیذ  %12نتاجیة في المرتبة األخیرة بنسبة ف رفع االالعمال المرتبة الثالثة لتأتي هد

الضرورة المهنیة التي تحتم مصالح المؤسسة على حساب  المهام فحسب احتل المرتبة األولى راجع إلى
الذین أجابوا أن الهدف من اإلتصال داخل عمالها وذلك من أجل تحقیق أهدافها، أما النسبة للمبحوثین 

والتعریف بها، أما بالنسبة لتحسین العالقة تحسین صورتها وذلك من خالل الترویج لنشاطاتها المؤسسة هو 
  .بین الرئیس وباقي العمال ذلك من أجل حدوث تقارب وانسجام مشترك بین كال من الرئیس والمرؤوس

  

  ن إذا كان نوع االتصال هو الذي یتحكم في نوعیة األداء في المؤسسةییب): 25(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  فئةال
 % 63  95  دائما

 %29  43  أحیانا
  % 08  12  أبدا

 %100  150  المجموع
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بما یعادل  % 63والمقدرة نسبتهم بحوالي یتضح لنا أن أغلبیة المبحوثین أعاله  من خالل الجدول
  .ؤسسةأنه دائما ما یكون نوع اإلتصال هو الذي یتحكم في نوعیة األداء في الم مبحوثا 95

  یوضح وجود صعوبة في االتصال داخل المؤسسة): 26(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 75  113  نعــــــــــــــــــــم

 %25  37  ال

 %100  150  المجموع
  

في االتصال داخل من خالل الجدول أعاله تبین أن أكبر نسبة للذین أكدوا على وجود صعوبة 
أما الذین یرون أنه ال توجد صعوبة في اإلتصال  %75مثل األغلبیة والتي قدرت بـنسبة تالمؤسسة وهي 

  .وهي نسبة ضئیلة %25داخل المؤسسة فكانت نسبتهم بـ

االتصال داخل المؤسسة هذه ویعود هذا التباین في أن المبحوثین یجدون صعوبة في تحقیق   
بالنسبة للمبحوثین الذین یرون أنه ال توجد باإلتصال، أما تهم ساصعوبات تحد من حریة العمال في قیال

إلى الطریقة أو األسلوب الذي یستخدمه العامل القائم صعوبة تمنعهم من تحقیق االتصال راجع ذلك 
لى المنصب الذي یشغله  ن توفرت ، داخل المؤسسة باإلتصال وإ كما أن عدم توفر قنوات اإلتصال وحتى وإ

  .المعیقات في اإلتصال داخل المؤسسةفهي غیر مستغلة جیدا، من الصعوبات و 

  

  یبین مع من توجد صعوبة في اإلتصال داخل المؤسسة): 27(رقم جدول 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 59  88  )المدیر(الرئیس 

 %28  42  المشرف المباشر

 %13  20  زمالء العمل
 %100  150  المجموع
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لذین یرون بأن الصعوبة في وتعود ل %59هي ة جدول أعاله إتضح أن النسبة الغالبمن خالل ال
ن كان فهو وراجع ذلك إلى كثرة غیابهاإلتصال داخل المؤسسة تكون مع الرئیس  لیس في مكان  وحتى وإ

 في مجال عمله التي تملیه الضرورة،عمله المطلوب وهي أمور ترجع في الغالب إلى ضرورة تنقل المسؤول 
أما بالنسبة لفئة زمالء العمل التي قدرت ن قبل الرئیس ومرؤوسیه، مما یؤدي إلى إنعدام إتصال مباشر 

إشتراك العمال مع بعضهم في  یفسر ذلك أن هذه الفئة من المبحوثین ترى أن انعدام التشاور وعدم  13%
على تنسیق المجهودات وأدائهم ألعمالهم هذه األسباب حسب رأیهم تصعب من  إنجاز األعمال وعدم التعاون

  .إلتصال داخل المؤسسةعملیة ا

  یبین الخلل الذي یصعب عملیة اإلتصال): 28(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 13  20  عدم الدقة في التعبییر

 %22  33  نوع االتصال السائد

 % 25  37  الجهد الذي تأخذه الرسالة في إعدادها 

  % 40  60  الخلل في الرئیس
 %100  150  المجموع

  

نا من خالل الجدول أعاله أن أكثر خلل یصعب من عملیة اإلتصال داخل المؤسسة یكمن یتضح ل
تلیها فئة من یرون أن الخلل یعود سببه الجهد الذي تأخذه الرسالة في  % 40في الرئیس وذلك بنسبة 
ملیة ، والتالیة فئة من یرون أن نوع اإلتصال السائد هو الذي یصعب  من ع%25إعدادها بنسبة مقدرة بـ 

وأخیرا الفئة التي ترى أن الخلل یكمن في إنعدام الدقة في التعبییر بنسبة قدرت  %22نسبتها اإلتصال 
  .%13بـ

ویرجع سبب إرتفاع نسبة الخلل في الرئیس إلى عدم توفر إمكانیات عالیة في إیصال المعلومة   
لرسالة في إعدادها فهو راجع إلى للعامل من قبل المشرف، وكذلك الخلل الذي یكمن في الجهد الذي تأخذه ا

العامل قد یواجه صعوبات إعداد الرسالة وعلیه یعد هذا عائق من معوقات اإلتصال الذي یحول دون أداء أن 
  .العامل لمهامه
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  .یبین الصعوبات التي تعیق عملیة اإلتصال داخل المؤسسة):  25(الجدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 61  92  إداریة 

 % 16  24  تكنولوجیة

 % 16  24  ثقافیة 

  % 07  10  اجتماعیة
 %100  150  المجموع

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة تبین الصعوبات التي تعیق من عملیة اإلتصال داخل 
، أما الفئة التي ترى أن الصعوبات هي اجتماعیة جاءت % 61المؤسسة وهو المعوقات اإلداریة بنسبة 

وفیما یخص الفئتین المتبقیتین هي الفئة التي ترى أن الصعوبات التي تعیق من عملیة  %07بة بنس
  . %16اإلتصال صعوبات تكنولوجیة، والفئة التي ترى أنها صعوبات ثقافیة هما متعادلتان بنسبة 

ناء ؤسسة تواجه المبحوثین أثتعیق من عملیة اإلتصال داخل الم مما سبق یتضح أن الصعوبات التي  
القیام باإلتصال فالعوائق اإلداریة، احتلت الصدارة فهم یرون أن اإلدارة تسیطر وتفرض علیهم أوامر لیس 

تلقوا تعلیما تقلیدیا وال یجیدون إستخدام  ئق التكنولوجیة فهي سبب أن العمالبمقدورهم القیام بها، أما العوا
ل أمام حریة العامل في التعبییر وتوصیل إنشغاله التكنولوجیات الحدیثة، كذلك العوائق الثقافیة التي تحو 

للمرؤوسین وترجع إلى اتباع بعض ثقافات ـأجنبیة ال تتماشى مع الثقافة العربیة وهنا یصعب التواصل معها، 
  .28ل ال یصرحون بوجود إنشغاالت ونقص، وهذا ما یؤكد نتائج الجدول رقم فتجعل العما

  تي تؤثر نفسیا وتقلل من األداء الوظیفي للعمالیبین الصعوبات ال: )30 (جدول رقم

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 26  39  زیادة المهام ونقص المتعاونین

 %27  40  التناقض في التصریحات الرسمیة والواقع الفعلي للعمل

 % 40  61  غیاب التشاور مع المسؤولین
  % 07  10  انعدام االستقاللیة في العمل

 %100  150  المجموع
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من المبحوثین یؤكدون بأن الصعوبات التي تؤثر %61أعاله بأن نسبة یتضح لنا من خالل الجدول 
تخص  %40ین أن نسبة غیاب التشاور مع المسؤولین، في حنفسیا وتقلل من األداء الوظیفي للعمال هي 

ؤكدون على زیادة المهام للذین ی % 39التناقض في التصریحات الرسمیة والواقع الفعلي للعمل، تلیها نسبة 
ویرجع سبب ، المرتبة األخیرة المتمثلة في إنعدام اإلستقاللیة في العمل %10ونقص المتعاونین وتحتل نسبة 

إرتفاع نسبة غیاب التشاور مع المسؤولین كون أن بعض المسؤولین متشددین في التعامل مع العمال أي 
  .عامل صعوبات نفسیة تقلل من األداء الوظیفيغیاب ثقافة الحوار وبالتالي حتما سیخلف لدى ال

  

  یبین تأثیر الخبرة على األداء الوظیفي للعمال): 31(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 39  139  إیجابیا

 %07  11  سلبیا

 %100  150  المجموع
  

حیث كانت أغلبیة على األداء الوظیفي للعمال یتضح لنا من خالل الجدول أعاله مدى تأثیر الخبرة 
ن الخبرة المكتسبة من قبل العامل تسهل علیه القیام بمهامه هذا یفسر أ %93األجوبة إیجابیة بنسبة قدرت بـ 

المكلفة بها وبالتالي الزیادة في اإلنتاج وهذا ما یساهم بشكل كبیر في تحسین مستوى األداء الوظیفي، كما أن 
  .برة من قبل العاملببها إنعدام الخأغلب المشاكل اإلداریة س

  

  المعلومات اإلداریة داخل المؤسسة یساهم في تحریفها ضح ما إذا كان سریانیو ): 32(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 36  54  نعم

 %64  96  ال

 %100  150  المجموع
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معلومات وتعود للذین یرون بأن سریان ال %64ة هي ن خالل الجدول إتضح أن النسبة الغالبم
لمبحوثین ا یرى %36اإلداریة بین مستویاتها داخل المؤسسة ال یساهم في تحریفها، أما نسبة األقلیة المقدرة بـ

یرجع إلى مضمون المعلومات في حد " بنعم"یعني ذلك أن هاته الفئة التي أجابت فیها عكس الفئة السابقة، 
حول دون ه توجد صعوبات في السلم اإلداري تلیوع) العامل(ذاتها حین تنقلها من المصدر إلى المتلقي 

، كما هي والتي تسري بطریقة متذبذبة قد تصل ناقصة أو زائدة إلى العامل ، وهذا یستلزم الوصول للمعلومة
 التقلیل من أدائه لمهامه وبالتالي یعود بالخسارة للمؤسسة، أما النسبة الباقیة تكون عكس ذلك یعني أن 

من المصدر إلى المتلقي، وهذا یستلزم الزیادة من مة ال یحرف مضمونها وتصل سلیمة التدرج الهرمي للمعلو 
  .أداء مهام العمال وبالتالي یعود بالمنفعة للمؤسسة

  یوضح ترتیب المشاكل اإلداریة حسب خطورتها على المؤسسة): 33(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 03  05  صعوبة تسییر الموارد البشریة

 %24  36  صعوبة تسییر الموارد المالیة 

 % 13  20  نقص الكفاءات المهنیة 

  % 12  19  العالقات الشخصیة 
  % 47  70  ضعف قنوات اإلتصال الداخلي

 %100  150  المجموع
  

یتضح لنا من خالل الجدول أعاله ترتیب المشاكل اإلداریة حسب خطورتها على المؤسسة فكانت 
ویفسر ذلك الخلل في  %47داخلي هي من استحوذت على أكبر نسبة قدرت بـالاإلتصال قنوات ضعف 

للدنیا، وكذلك العكس اإلتصال الذي اإلتصاالت التي تكون من األعلى إلى األسفل أي من اإلدارة العلیا 
العلیا، وكذلك نقص یكون من األسفل إلى األعلى مما یؤدي إلى نقص فرصة مشاركة العاملین مع اإلدارة 

  .توصیل صوتهم لإلدارة العلیاص المعطاة لهم من أجل الفر 

یرجع ذلك إلى میزانیة تسییر الموارد المالیة إلى صعوبة  %24أما النسبة الثانیة والتي قدرت بـ  
ونقص الكفاءات والخبرة في هذا المجال، أما مؤشر نقص الكفاءات المهنیة التي المؤسسة وسوء تسییرها 

ي راجع إلى نقص في المستوى ووجود الشخص الغیر المناسب في مكان ال والسبب الرئیس %13قدرت بـ
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یفسر ذلك  %03یناسبه، أما النسبة المتبقیة واألخیرة المتمثلة في صعوبة تسییر الموارد البشریة كانت بنسبة 
  .من خالل سوء التسییر وطبیعة اإلتصال السائد في المؤسسة

  في عمله یبین طموح العامل): 34(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 96  144  نعم

 %04  06  ال

 %100  150  المجموع

وهي النسبة الغالبة ترى أن للعامل له طموح في  %96یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن نسبة  
نسبة  وهي %4نسبتها عمله، أما الفئة التي ترى عكس ذلك والترى أن العامل له طموح في عمله فكانت 

ضئیلة جدا، ویرجع هذا التفاوت الكبیر في النسب إلى أن العامل له طموح في عمله حیث ال نجد نفي فیما 
  .یخص العامل الغیر طموح

  یبین إذا كان طموح العامل یجعله یحرف المعلومات): 35(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 00  00  نعم

 %100  150  ال
 %100  150  المجموع

  

العمال في الوحدة العملیة إلتصاالت الجزائر وأن كافة یوضح لنا الجدول أعاله مدى طموح العامل 
حرف المعلومات أو یشوهها وأجابوا بالنفي هذا ما ال یجعله ییرون أن طموح العامل  %100وذلك بنسبة 

  .نحو مؤسستهإخالص العامل وتفانیه في العمل  یؤكد
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  ر االتصال التنظیمي في نشر روح الفریق والتعاون أثناء أداء المهامیبین دو ): 36(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 73  110  دائما

 % 16  24  أحیانا

  % 11  16  أبدا
 %100  150  المجموع

  

یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن اإلتصال التنظیمي یلعب دورا هاما في نشر روح الفریق 
من المبحوثین الذین یرون أن دور  %16، تلیها نسبة %73قدرت بـء أداء مهام المؤسسة بنسبة أثناوالتعاون 

نجد قلة من ا أحیانا ما یساهم في نشر روح الفریق الواحد والتعاون أثناء أداء المهام، كماإلتصال التنظیمي 
ال التنظیمي دورا هاما في لإلتصوهذا یعني أن ، ترى أن حدوث ذلك ما یكون نادرا  %11مثلت بـالمبحوثین 

النوع من شر روح الفریق والتعاون أثناء أداء مهامهم، وذلك من إشتراكهم بروح الفریق الواحد وألن وجود هذا ن
ما ینتج عنه العالقات في المؤسسة یكسر الحواجز ویقرب بین العامل ومدیره لیكون هناك نوع من التفاعل م

  .ید للمؤسسةإتصال تنظیمي فعال وج

  

  یبین مدى إدراك العمال ألهمیة التعاون بین مختلف المستویات اإلداریة): 37(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 100  150  نعم

 % 00  00  ال

 %100  150  المجموع
   

بنسبة " نعم"كانت إجابتهم نحو البدیل األول أعاله نالحظ أن جمیع أفراد العینة من خالل الجدول   
على أن المستویات اإلداریة، یدل العمال ألهمیة التعاون بین مختلف المتمثلة في مدى إدراك  %100 قدرت

تائج جیدة أیضا، إذا كان نكون هناك المؤسسة بروح الفریق الواحد تالعمال عندما یشتركون في أداء مهام 
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ألن الفرد العامل هنا عال مختلف المستویات اإلداریة فإن هذا یشجع على أداء جید وفالعمل مشترك بین 
بالراحة النفسیة ألنه یعمل في جو یسوده التعاون ما یجعله في رغبة في العمل وكما أن وجود التعاون  یشعر

شراك الفریق الواحد في العمل یكسر الحواجز ویقرب بین المستویات اإلداریة  نوع من التفاعل لیكون هناك ،وإ
  .رجوة في العملفي تحقیق النتائج المویعتبر األنجع 

  نوع اإلتصال األنجع لتحسین األداء الوظیفي للعمالیبین ): 38(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 65  98  اإلتصال الرسمي

 % 35  52  اإلتصال غیر الرسمي

 %100  100  المجموع

األنجح لتحسین نسبة هي الفئة اإلتصال الرسمي من اإلتصال من خالل الجدول أعاله تبین أكبر 
اإلتصال غیر  یرون أن %35أما فئة من المبحوثین قدرت بـ %65األداء الوظیفي للعمال بنسبة مقدرة بـ

الرسمي هو األنجح لتحسین األداء الوظیفي للعمال، وذلك ألنه یعمل على تبادل ومعرفة المعلومات في 
، كما أنه عدد اإلجراءات والقرارات الرسمیةالمؤسسة في الهیكل اإلداري مع تقلیل عدد اإلجراءات مع تقلیل 

اإلتصال ویخلق عند الفرد اإلحساس باإلنتماء ووضعیته یتضمن استمرار اللغة المشتركة بالحفاظ على سیاق 
  .في المؤسسة ویرفع من روحه المعنویة

  مستوى التنظیمي الذي یفضل العامل اإلتصال معهیبین ال): 39(جدول رقم 

  %نسبة المئویة ال  التكرار  الفئة
 % 26  40  اإلدارة العلیا 
 %56  84  اإلدارة الوسطى

 %17  26  اإلدارة الدنیا 

 %100  150  المجموع
  

یمي الذي یفضل العامل المتعلق بالمستوى التنظ 39یتضح لنا من خالل قراءتنا للجدول رقم  
ویفسر ذلك كونها  %56ـ ، فكانت اإلدارة الوسطى هي من استحوذت على أكبر نسبة قدرت باإلتصال به

تختص باإلشراف على النشاطات الكفیلة یتنفیذ السیاسات واالستراتیجیات التي حددتها اإلدارة العلیا وهي 
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وهي " اإلدارة العلیا واإلدارة الدنیا"بین المستویین أیضا المعنیة بتنسیق أعمال اإلدارة الدنیا، لذلك فهي تقع 
  .تعتبر مفتاح لنجاح أي مؤسسة

  یبین العوامل التي تساعد العامل في رفع أدائه الوظیفي): 40(ل رقم جدو

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 15  23  العمل الجماعي

 % 45  67  التحفیز اإلیجابي من قبل الرئیس

 % 20  30  المشاركة في اتخاذ القرارات

  % 20  30  اإللتزام بمواعید وقواعد العمل
 %100  150  المجموع

  

لنا من خالل الجدول أعاله أن أكثر العوامل التي تساعد العامل على رفع آدائه الوظیفي هو  یتضح
كون أن هذه الحوافز تمدهم برغبة قویة ویمكن تفسیر ذلك  %45من قبل الرئیس بنسبة التحفیز اإلیجابي 

المشاركة في إتخاذ  األحسن في آدائهم الوظیفي، تلیها فئتيالمثابرة والجد في العمل لتقدیم في العطاء و 
وهذا یعني أن إلتزام العامل  %20بنسبة متساوتین  االقرارات وفئة اإللتزام بمواعید وقواعد العمل جاءت

ات األداء الوظیفي الجید بمواعید عمله دقیقا ومنتظما وسهل التنفیذ، والتزام العامل بعمله هي من أولوی
العمل الجماعي كون ذلك أن أي موظف یكون آدائه جیدا  %15بنسبة لتأتي في المرتبة األخیرة والفعال، 

  .عمله من ما یحسن عة عمل تبادله الرأي والمقترحات معندما یكون داخل جما

  في تحقیق فعالیة األداء الوظیفي للعمالیبین كیفیة إسهام اإلتصال التنظیمي ): 41(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 44  66  تصال بین المستویات التنظیمیةتوفیر مناخ مالئم لإل

 % 27  40  إقامة عالقات وظیفیة یسودها التفاهم المشترك
 % 29  44  التركیز على تحقیق أهداف المؤسسة بالدرجة األولى

 %100  150  المجموع
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اإلتصال التنظیمي في تحقیق فعالیة، األداء والذي یوضح لنا مدى إسهام  41من خالل الجدول رقم 
توفیر مناخ مالئم : على عدة معاییر وأسس منها ةكانت معظم إجابات العاملین قائم ظیفي للعمال حیثالو 

ویلیها التركیز على تحقیق  %44قدرت بـ المستویات التنظیمیة والتي نالت النسبة األكبر لإلتصال بین 
یة یسودها التفاهم المشترك ، ثم تأتي أخیرا إقامة عالقات وظیف%29أهداف المؤسسة بالدرجة األولى بنسبة 

وعلیه فإن هذه المعاییر السابقة الذكر یساهم فیها اإلتصال التنظیمي الذي یساعد على أداء جید وفعال لكل 
  .الفاعلین في المؤسسة

  لیة إتصالیة بین العمال واإلدارةاعیبین إمكانیة تحقیق المؤسسة لف: )42(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 91  136  نعم

 % 09  14  ال

 %100  150  المجموع

مبحوثا  %14بما یعادل  %09یشیر الجدول أعاله أن نسبة ضئیلة من المبحوثین تقدر بحوالي 
هذا ا النسبة المتبقیة فتؤكد عكس ذلك، ینفون إمكانیة تحقیق المؤسسة لفعالیة إتصالیة بین العمال واإلدارة، أم

أكدوا على إمكانیة تحقیق المؤسسة لفعالیة إتصالیة بین العمال واإلدارة یوافقون  یعني أن أفراد العینة الذین
  .على أن عملیة اإلتصال بینهم وبین إدارتهم تبعث على األداء الجید والمرضي

  

  یبین ارتباط المؤسسة باألداء الوظیفي للعمال): 43(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 89  134  نعم

 % 11  16  ال
 %100  150  المجموع

  

الوحدة العملیة –یؤكدون أن المؤسسة أن أغلبیة العمال  43 یتضح لنا من خالل قراءتنا للجدول رقم
 %89باألداء الوظیفي للعمال، كما نجد أن نسبة الموافقة عالیة بنسبة  لها إرتباط وثیق -تصاالت الجزائرإل
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ة قلیلة مقارنة بنسبة األغلبیة، وهذا راجع إلى أن نجاح أي وهي نسب %11بـ ةونسبة قلیلة معارضة مقدر 
مؤسسة أو فشلها قائم على األداء الوظیفي لعمالها وال ترتقي وال تستمر وال تحقق مستویات إنتاجیة عالیة إال 

  .بمستوى أداء عمالها

  امقوم بها العمال أثناء تأدیة المهیبین تقییم عملیات اإلتصال التي ی): 44(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 % 11  16  حسن

 % 49  74  متوسط

 %40  60  ضعیف

 %100  150  المجموع

من العمال یقیمون عملیات اإلتصال التي  %49یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن نسبة 
والطریقة المناسبة  إلى عدم استخدام الوسیلة االتصالیةیقومون بها أثناء تأدیة مهامهم بالمتوسطة ویرجع ذلك 

یقیمون ما سبق بالضعیفة وذلك راجع لحدوث خلل في نقل المعلومات ما  % 40في مخاطبتهم، وتأتي نسبة 
إلى صعوبة في فهمها فیكون اإلتصال  غیر واضح واألوامر الصادرة تكون غیر مفهومة ما یؤدي یؤدي 

ویؤثر على أداء العمال للعمل  قل السیر الحسن هذا كله بطبیعة الحال یعر بالعمال إلى عدم تأدیتهم لمهامهم 
  .وبالتالي ینقص من فعالیتهم فتتعرض المؤسسة للخسارة ونقص الربح
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 :عرض النتائج العامة - 2

تمثلت في بنسبة كبیرة على اإلتصال الشخصي یعتمد اإلتصال التنظیمي في المؤسسة محل الدراسة  :أوال
  .المقابلة الشخصیة

الوحدة العملیة التصاالت (الذي یسود مؤسسة البحث التنظیمي بأن نمط اإلتصال الدراسة  أثبتت نتائج: ثانیا
  باألداء الوظیفي للعمالعالقة له  )ئرالجزا

بالترتیب ممن  بیئیةداخلیة إداریة، تكنولوجیة، معوقات تواجه  أثناء أداء مهامهاتبین لنا أن المؤسسة : ثالثا
  .اعمالهلشأنه خفض مستوى األداء الوظیفي 

ذلك من یسهم بشكل كبیر في زیادة فعالیة األداء الوظیفي في المؤسسة تصال التنظیمي وجدنا أن اال: رابعا
  .لدى العمال روح العمل الجماعيكذلك في رفع لإلتصال بین المستویات التنظیمیة خالل توفیر مناخ مالئم 
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 :واالقتراحاتالتوصیات  - 3

من وتؤخذ بعین اإلعتبار التي نأمل أن تطبق والتوصیات  االقتراحاتدراستنا ببعض إرتأینا أن نختم موضوع 
  : ومن أهمهاطرف اإلدارة العلیا 

  وغیر الرسمي نحو هدف واحدتوجیه اإلتصال الرسمي 

  أداء العمالمامن شأنه تحسین مستوى إطالق حملة تكوین خاصة باإلتصال التنظیمي. 

  الثالثة عن طریق بث بین المستویات التنظیمیة سسة عملیة اإلتصال داخل المؤ تشجیع
شراك العاملین في صنع القرارات من ثمة إتخاذهاالمعلومات المتعلقة بمیدان العمل   .وإ

 السهر على وصول المعلومات اإلداریة لدى كافة العمال في وقتها. 

  الذي  جنب التوترالثقة بین الموظفین وتمن خالل إرساء تحسین جو العمل والتخفیف من أعبائه
 .یبث الشك وعدم الثقة

  اإلدارة الدنیاخاصة فئة خلق جو من التفاهم بین جمیع الفئات. 
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دور اإلتصال التنظیمي في تفعیل األداء الوظیفي في المؤسسة اإلقتصادیة "بعد دراستنا لموضوع 
تبین لنا أنه موضوع بالغ األهمیة لما لهذا الدور من أهداف وكذا مدى مساهمته في تسییر   "الجزائریة

  .اإلقتصادیة على وجه الخصوصأعمال المؤسسة 

الموظفین بالمؤسسة المدروسة من خاللها إستقصاء ولقد أسفرت نتائج الدراسة المیدانیة التي تم   
، حیث أنه یهدف إلى التعریف بما یجري داخلها على أن اإلتصال التنظیمي یكتسي أهمیة بالغة بالمؤسسة

الموظفین فاإلتصال التنظیمي بین أفراد المنظمة سواءا المدراء أو المسؤولین أو من خالل ربط العالقات 
من كما یعتبر اإلتصال غیر الرسمي  الیوم أصبح أداة لنجاح أي مؤسسة فهو یتجه إلى جمیع جماهیرها

من إستعمال اإلتصال الصاعد بمؤسسة البحث یجعل استخداما فیها، كما أن أكثر أنواع اإلتصال 
الداخلي كما یؤدي هذا  من فعالیة اإلتصال یعزز، مما بعین اإلعتبار المسؤول یأخذ المعلومات الصاعدة

، إضافة إلى إستخدام اإلتصال الرسمي النوع من اإلتصال إلى التقارب والتفاهم بین المرؤوس والرئیس
اإلیجابي الذي تتدفق المعلومات وفقه وتؤثر في أداء العامل في مهامه، وقد أدت وسائل اإلتصال دورها 

خدماتها مستوى األداء الوظیفي في المؤسسة، حیث ساهمت في تحسین اإلتصال كما فعلت في تفعیل 
   .التي تنتجها
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ما هو دور االتصال التنظیمي في تفغیل اآلداء الوظیفي : انطلقت الدراسة من تساؤل رئیسي مفاده     
  .أم البواقي )الوحدة العملیة التصاالت الجزائر(جزائریة؟ القتصادیة االمؤسسة الفي 

، كما )عامل 150(لإلجابة على التساؤالت الجزئیة استخدمنا المنهج الوصفي و تكونت العینة من     
  .اعتمدنا على االستمارة كأداة لجمع البیانات

  :نتائج أهمها ةلى عدإ لناصوقد قمنا بمعالجة البیانات باستخدام التكرارات و النسب المؤویة فتو 
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Résumé: 
  
       Cette étude visait à identifier le rôle de la communication 

organisationnelle en activant la performance fonctionnelle dans l’entreprise 

économique « l’actel » à Oum El Bouaghi. 

         L’étude part du principe question que : 

- Quelle sont le rôle de la communication organisationnelle en activant le 

performance fonctionnelle des travailleurs ? 

Le produit de cette question génère a partir de a utilise une approche descriptive 

à la convenance de l’objet de l’étude, et un échantillon de l’étude se composait 

de (cent cinquante) travailleurs pour sur le comme un outille pour l’étude, on été 

divisés en quatre asces, en principe de la communication organisationnelle et 

performance. 

       Nous traitions les données en utilisant la fréquence et les pourcentages 

pour l’analyse et l’explication des résultats. 

       A travers les réponses des personne interrogées, atteints plusieurs 

conclusions, notamment : 

       Dans l’entreprise sur la communication personnelle. 

       La façon de la communication organisationnelle la performance 

fonctionnelle du travailleurs connaissance. 

       Il ya des obstacles administratif, technologique, écologique souvent les 

travailleurs dans l’entreprise. 

       La communication organisationnelle dans l’entreprise contribuée en 
activant performance fonctionnelle du travailleur. 
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  في مكان اإلجابة المناسبة) ×(ضع عالمة : مالحظة

  

  السنــــــــــــة الجامعـــــــــیة 

2014 – 2015  

  دور اإلتصال التنظیمي في تفعیل األداء الوظیفي

  الجزائریةفي المؤســـسة اإلقتصادیـــة 

 بالوحدة العملیة التصاالت الجزائردراسة میدانیة 

   -أم البواقي -



 

 

  : البیانات الشخصیة

  أنثى      ذكــــــر       : الجنس

  معيجا      ثانوي       متوسط   : ى التعلیميالمستو

  : األقدمیة بالعمل

    سنة فما فوق 11من     سنوات  10إلى 6من     سنوات  5أقل من 

  اإلتصال السائد في المؤسسة یتعلق بنوع   :المحور األول

 ؟ماھي وسائل اإلتصال التي تستعملھا في إتصالك داخل المؤسسة -1
  ) 9إلى  1من رتبھا حسب اإلستخدام (

       اریرــــــــــــالتق            ة ـــــــــالمقابل

      ترنت ـــــــــــاألن           ف ـــــــــالھات

  صندوق األفكار            اإلجتماعات 

  الطلب الخطي

  ----------------------------------------------------------------------------- أخرى نذكر 

 على اإلتصال؟بمھامك ھل نعتمد عند تأدیتك  -2

  الكتابـــــــــي             الشفھــــــــي 

 :ھل عن طریق ) داخل المؤسسة(بك اإلدارة العلیا كیف تتصل  -3

  اإلتصال غیر الرسمي           الرسمي اإلتصال 

ھل یلبي ھذا النوع من اإلتصال الرسمي ھل اإلتصال الرسمي وغیر في كلتا الحالتین  -4
 إحتیاجاتك؟

  أبدا          أحیانا         دائما 

 أنواع ذلك اإلتصال إستخداما؟ھي اإلتصال الرسمي فما ھي أكثر إذا كانت إجابتك  -5

  اإلتصال األفقي      اإلتصال الصاعد       اإلتصال النازل 

  )في نفس المستوى(    ) من العمال إلى المسؤول(    ) من المسؤول إلى العمال(

 :ھي اإلتصال غیر الرسمي فما ھي أكثر أنواعھ إستخداماإذا كانت إجابتك  -6

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   



 

 

  شخصیةعالقات             عامة نقاشات 

 :نوع اإلتصال المستخدم رغباتكلبي ھل ی -7
 یسھل عملیة اإلدارة للقیام بمھامھا  -
 عنصر اإلدارة على أداء العاملین  -
 ینمي الروابط الحسنة بین العمال  -
 وتفاھم الرئیس والمسؤولینیزید من تقارب  -

  --------------------------------------------------------------------------- أخرى نذكر 

 :وسائل اإلتصال مع ھل تتماشى محتویات  -
 أھداف المؤسسة  -
 العمال إھتمامك وطموحات  -
 إستراتجیة وتوجھات المؤسسة  -

 : كیف تقیم نوع اإلتصال الذي تستخدمھ في المؤسسة -8

  ضعیف         متوسط         حسن 

  الوظیفي للعمالالتنظیمي السائد في المؤسسة واألداة یتعلق بعالقة نمط اإلتصال : المحور الثاني

 المناسب؟في وقتھا المعلومات إلیك بوصول اإلدارة العلیا ھل تھتم  -9

  ال                   نعــــــــــم 

  ------------------------------------------------------------ لماذا '' ال'' إذا كانت إجابتك 

 : ذلك  بھدفالعلیا بك ھل یكون اإلدارة عند إتصال  -10
 رفع مستوى آدائك  -
 تنفیذ القرارات والتعلیمات  -
 المشاركة في إتخاذ القرارات  -

 
 مستوى آدائك فكیف یكون ذلك؟ عبرفإذا كانت إجابتك  -11

 ---------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 مستوى األداء؟العلیا لتحسین لإلدارة ھل تقدم إقتراحات  -12

  غالبا       أحیانا         دائما 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

   



 

 

  

 إقتراحاتك بعین اإلعتبار؟تأخذ اإلدارة ھل  -13

  غالبا        أحیانا           دائما

 بآدائك عامل یزیدك تحفیزا للعمل؟المتعلقة إھتمام اإلدارة بإقتراحاتك ھل  یعتبر  -14

  ال                 نعــــم 

 آدائك الوظیفي؟على أثر اإلتصال داخل مؤسستكم كیف تقیم  -15

  سلبـــــــــي             إیجابــــــــــــي 

 بھا اإلدارة آداء عمالھا؟ھل توجد داخل مؤسستكم طرف تقیم  -16

  ال                 نعــــم

 بنعم فما ھي تلك الطرق؟ إذا كانت إجابتك  -17
 العمــــــــــل عن طریق زمالء  -
 عن طریــق المشرفیــــــــــــن  -
 طریق الرئـــــــــــــــیسعن  -
 ھل تعتمد مؤسستكم على برامج تكوینیة لتحسین آدائكم؟ -18

  أبدا         أحیانا         دائما 

 آدائك الوظیفي؟ھذه البرامج فعال في رفع ھل تساھم  -19

  ال                 نعــــم 

 :حسب رأیك ھل اإلتصال داخل مؤسستكم یھدف إلى -20
 تحسین صورة المؤسسة  -
 تحسین العالقة بین الرئیس وباقي العمال  -
 اإلنتــــــــــــــــــــــاج رفع  -
 تقید المھام فحســــــــــــــب -
 ھل نوع اإلتصال ھو الذي یؤثر في نوعیة األداء؟ حسب رأیك  -21

  أبدا        أحیانا         دائما 

  ------------------------------------------------------------------------------------- لماذا 

  

   

  

  

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 



 

 

ي تخفض مستوى اآلداء الوظیفي لعمال یتعلق بمعوقات اإلتصال التنظیمي الت: المحور الثالث
  :المؤسسة 

 ھل تجد صعوبة في اإلتصال داخل المؤسسة التي تعمل بھا -22
  ال           نعم 

             : ھل تجد صعوبة في اإلتصال داخل المؤسسة -23

  زمالء العمل     المشرف المباشر      )المدیر(الرئیس 

 : ھل الخلل الذي یصعب عملیة اإلتصال یكمن في -24
 الخلل فیك أنت           عدم الدقة في التعبیر  -
 الخلل في الرئیس          السائدنوع اإلتصال  -
 الرسالة في إعدادھا الجھد الذي تأخذه  -
 داخل مؤسستكم؟اإلتصال الصعوبات التي ترى بأنھا تعیق عملیة ماھي  -25

  تكنولوجیة           إداریة         ثقافیة 

  إجتماعیة 

المھام ونقص تقنیا وتقلل من آدائك الوظیفي زیادة ماھي الصعوبات التي تؤثر علیك  -26
 المتعاونین 

  الرسمیة والواقع الفعلي للعمل في التصریحات التناقض  -
  غیاب التشاور مع المسؤولین -
 انعدام اإلستقاللیة في العمل  -

  ------------------------------------------------------------------------------ أخرى نذكر 

 الوظیفي؟ھل خبرتك الحالیة تؤثر على آدائك  -27

  سلبیا               إیجابیا 

 دور في تحریف مضمونھا؟اإلداریة لھ اإلداریة بین المستویات ھل سریان المعلومات  -28

  ال                 نعـــــــــم

في  6إلى  1األرقام من بوضع (رتب المشاكل التالیة حسب خطورتھا على مؤسستكم  -29
 ؟)الخانة المناسبة

 تسییر الموارد البشریة صعوبة  -
 یةـالموارد المالصعوبة تسییر  -
 ةـــــــــــنقص الكفاءات المھنی -

   

  

  

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  



 

 

 ة ـــــــــــــــالشخصیالعالقات  -
 يـــــــالداخلضعف اإلتصال  -

  ----------------------------------------------------------------------------- أخرى نذكر 

 ھل أنت طموح في عملك؟ -30

  ال                 نعــــــــم 

  ------------------------------------------------------------------------------------ لماذا 

 ھل طموحك في العمل یجعلك تحرف المعلومات -31

  ال                 نعــــــــم 

  ------------------------------------------------------------------------------------ لماذا 

لعمال المؤسسة یتعلق بمدى إسھام اإلتصال التنظیمي في تفعیل اآلداء الوظیفي : الرابعالمحور 
  اإلقتصادیة 

 ھامعند آداء الم وح الفریق والتعاونھل ترى بأن اإلتصال التنظیمي دور في إشاعة ر -32
 ؟اإلداریة

 أبدا        أحیانا         دائما 

 ھل تدرك أھمیة التعاون بین مختلف الفئات والمستویات اإلداریة -33

  ال                 نعــــم 

  --------------------------------------------------------------------------------- لماذا 

 لتحسین آدائك الوظیفي؟األنجح تعتقد بأنھ أي نوع من اإلتصاالت  -34

  اإلتصال غیر الرسمي             الرسمي اإلتصال 

أي مستوى تنظیمي تفضل ) الرسمي وغیر الرسمي(في كال النوعین من اإلتصال  -35
 معــــھ؟اإلتصال 

 اإلدارة الدنیا      اإلدارة الوسطى       اإلدارة العلیا 

 الوظیفي؟حسب رأیك ماھي العوامل التي تساعدك على رفع آدائك  -36
 العمل الجماعي  -
 التحفیز اإلیجابي من فبل الرئیس  -
 المشاركة في إتخاذ القرارات  -

 

 

  

   

  

  

   

 

 

 

  



 

 

 اإللتزام بمواعید وقواعد العمل  -

  ----------------------------------------------------------------------------- أخرى نذكر 

الوظیفي األداء حسب رأیك كیف یمكن لإلتصال التنظیمي أن یستخدم في تحقیق فعالیة  -37
 للعمال؟

 : من خالل

 توفیر مناخ مالئم لإلتصال بین المستویات التنظیمیة  -
 شتركـــــــــالتفاھم الم عالقات وظیفیة یسودھاإقامة  -
 التركیز على تحقیق أھداف المؤسسة بالدرجة األولى -

  ----------------------------------------------------------------------------- أخرى نذكر

 واإلدارة؟إتصالیة بین العمال حسب رأیك ھل یمكن لمؤسستكم تحقیق فعالیة  -38

  ال                نعـــــــــــــــم 

   -------------------------------------------------------------- إذا كان الجواب بنعم فكیف 

 ھل تعتقد أن المؤسسة ترتبط باألداء الوظیفي للعمال ؟ -39

  ال                نعـــــــــــــــم 

 التي تقوم بھا أثناء تأدیتك لعملك كیف تقیم عملیات اإلتصال   -40

   ضعیف      متوسط            حسن

  

 

   

  

 

 

 

  

   

  



  الهیكل التنظیمي للوحدة العملیة لالتصاالت        
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