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  :المقدمة
يستطيع  ال يعد االتصال ظاهرة إجتماعية ترتبط بطبيعة اإلنسان من منطلق كونه كائن إجتماعي،

المنافع إلى  بتداءا من تبادل إ شيءفاالتصال يساعد اإلنسان في كل  ،اآلخرينالحياة بمعزل عن 
والمنظمات على  اتكما أصبح االتصال ضرورة حيوية في حياة األفراد والجماع .المشاركة الوجدانية

 .السواء
فعلى مستوى الفرد والجماعة ، أصبح االتصال الفعال يمثل أحد الدعامات الهامة التي تساهم في 
زيادة اإلنسجام و التماسك بين العاملين ضمن مجموعات العمل ،كما أصبح بلعب دورا حيويا في توحيد 

لتي تواجههم عندما يحاولون تحقيق أهدافهم جهود العاملين من أجل حل المشكالت الداخلية والخارجية ا
المشتركة لذا ،فإن العنصر األساسي للتغلب على أي صراع محتمل بين العاملين ، وتعزيز التنسيق 
والتعاون فيما بينهم يعتمد بدرجة كبيرة على مدى وجود قنوات اتصال فعالة تسمح بنقل المعلومات ، 

كما أن لالتصال الفعال تأثير إيجابي على أداء العاملين خاصة وتبادل األفكار والخبرات بيسر وسهولة ،
عندما يتعلق األمر بمواضيع لها عالقة باإلبداع أو التعامل مع القضايا الصعبة أو المعقدة،إذ يساعد 
االتصال في التغلب على التشتت في األفكار بين العاملين ويشجعهم على إبتكار وطرح أفكار جديدة 

 إيجاد حلول أفضل للمشاكل التي تظهر أثناء العمل ،مما ينعكس إيجابا على أدائهم. ومنوعة تساعد في
قتصر تأثير االتصال على مجموعات العمل ،فقد أشارت مختلف الدراسات على أن االتصال يولم 

الفعال يمثل أحد مفاتيح النجاح بالنسبة للمنظمات المختلفة ،إذ يؤدي االتصال إلى رفع الروح المعنوية 
وتحسين العالقات اإلجتماعية بين العاملين وزيادة الرضا،مما ينعكس على أدائهم وبالتالي على أداء 

 المنظمة التي يعملون بها   
 تتصل متوقعة أعمال إلى يؤدي لكن و المعاني في تبادل مجرد ليس التنظيمي االتصال فإن
 عن التنظيمية العناصر تماسك يحدد أي نظيميالت الترابط يحدد ،فهو واإلدارية التنظيمية العالقات بطبيعة
 .. تأديتها الواجب األهداف لطبيعة المشترك الفهم إيجاد طريق

 على تساعد التي الجديدة األفكار و المفاهيم استيعاب على القادر التنظيمي العنصر هم فاألفراد
 .استغالل

 أهدافها تحقيق في السياسية و افيةالثق و البيئية الظروف تفرضها التي التحديات مواجهة و الميزات
 . اليوم المنظمات تعرفها التيالمنافسات  ظل في بقائها على الحفاظ و

 النجاز مجموعة أو فرد ببذله قام فكري أو عضلي كان سواء جهد نتاج هو الجيد العالي فاألداء
 تكلفة بأقل المؤسسة مدخالت أو المتاحة الموارد استغالل على مبني سلفا مسطرة أهداف لتحقيق معين

نتاجية  بطبيعتها السوق في مكانتها للمؤسسة يعطي ما هذا العامل، وراحة صحة على الحفاظ مع عالية وا 
 هذا وعلى الناجحة الشركات ضمن والتميز واالستمرار البقاء لها ويضمن الخدماتية أو االقتصادية
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 في فييالوظ األداء ليتفع في مييظالتن اإلتصال دور موضوع في للبحث الدراسة هذه جاءت األساس
 :التالي النحو على كانت فصلين إلى دراستنا  قسمنا وقد ، االجتماعية المؤسسة
وهو الفصل المتعلق بالبناء  األدوات المنهجية والمعرفية لمقاربة اإلتصال التنظيمي باألداء  :األول الفصل

البناء المنهجي للدراسة حيث تم تناولنا فيه حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى ثالث مباحث المبحث األول 
التطرق فيه إلى أهمية الدراسة، أسباب الدراسة، أهداف الدراسة، إشكالية الدراسة،وكذلك الفرضيات وتحديد 

، مجتمع وعينة البحث المنهج المتبع وتقنيات البحث المستخدمة ومجاالت الدراسةوصوال إلى المفاهيم 
التي واجهتنا،ثم تليها الدراسات السابقة وأخيرا قمنا بالتعليق على الدراسات  وطرق إختيارها و الصعوبات

السابقة أما المبحث الثاني خصصناه لدراسة التصور النضري لدراسة اإلتصال فتم التطرق فيه إلى مدخل 
مفاهيمي لإلتصال وبعده نظريات اإلتصال التنظيمي وصوال إلى أشكال وأساليب و معوقات اإلتصال 

 تنظيمي.ال
حيث قسم هذا المبحث إلى األداء تأثيره على أما بالنسبة للمبحث الثالث فتناولنا فيه اإلتصال التنظيمي و 

مدخل مفاهيمي لألداء وتناولتا فيه كذلك تقييم األداء وأخيرا تطرقنا إلى عالقة اإلتصال التنظيمي باألداء 
 الوضيفي. 
حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى ثالث مباحث ، الميدانية  وهو الفصل المتعلق بالدراسة :انيالفصل الث

و المبحث الثاني تناولنا فيه  خصائص أفراد العينة ،و  التعريف بميدان البحثالمبحث األول تناولنا فيه 
 ة الثانية .ستنتاج الفرضيا  تحليل و و المبحث الثاني تناولنا فيه  ،ة األولى ستنتاج الفرضيا  تحليل و 

 .و أخيرا قائمة للمراجع و المالحق، الموضوع دراسة بإستنتاج العام للفرضيات وخاتمة ثم ختمنا هذه ال
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 ولالفصل األ 

اإلتصال دوات المنهجية و المعرفية لمقاربة بناء األ
 داء الوظيفيثره على األأو التنظيمي 
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 ولالفصل األ 

داء ثره على األأو  تصال التنظيميلمقاربة اإل  دوات المنهجية و المعرفيةبناء األ
 الوظيفي

 البناء المنهجي لدراسة  : األولالمبحث 
 أوال : بناء المقاربة المنهجية للدراسة

  للدراسة جراءات المنهجية:اإلثانيا
 ثالثا:الدراسات السابقة

 االتصال التنظيمي دراسة لل التصور النظري: ثانيال مبحثال

  مي لالتصال مدخل مفاهي أوال:

 نظريات االتصال التنظيمي: ثانيا
 أشكال و أساليب و معوقات االتصال التنظيمي :اثالث

 االتصال التنظيمي و عالقته باألداء الوظيفي :الثالثالمبحث 
  مدخل مفاهيمي لألداء أوال:

 ثانيا : تقييم االداء
 ثالثا: عالقة االتصال التنظيمي باألداء الوظيفي
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 دراسة لالبناء المنهجي ل: ولاأل  بحثمال
 المقاربة المنهجية للدراسة  أوال:

 أهمية الدراسة -1

 اسباب الدراسة -2

 اهداف الدراسة -3

  إشكالية الدراسة -4

 الفرضيات -5
  المفاهيم تحديد -6

 المنهجية للدراسة االجراءاتثانيا : 
  المتبع المنهج -1

 اسةتقنيات البحث المستخدمة في الدر  -2

 مجاالت الدراسة -3

 مجتمع وعينة البحث وطرق اختيارها -4

  صعوبات الدراسة -5

   :الدراسات السابقةاثالث

 األولىالدراسة  -1
 الثانيةالدراسة  -2

 الثالثةالدراسة  -3

 التعليق على الدراسات السابقة -4
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 دراسة لالبناء المنهجي ل: ولاأل  مبحثال
 هجية للدراسة: المقاربة المنوالأ

 :همية الدراسةأ -1
  تكمن أهمية - أنها تناولت موضوع االتصال الذي يعتبر مفتاح أي منظمة في بلوغ أهدافها وغاياتها

 الدراسة
لوال وجود كما تزداد أهمية الدراسة في تناولها موضوع االداء الوظيفي الذي يعتبر عصب كل منظمة ف-

االهداف المنشودةأداء داخل المنظمة لما وصلت لتحقيق   

 - وأيضا يمكن أن يتعرف المسؤولون في االدارة العامة على مدى تأثيراالتصال على تحسين أدائهم

 محاولة توضيح العالقة بين االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي
أسباب إختيار الموضوع: -2  

 موضوعية وأخرى الى مبرراتموضوع االتصال التنظيمي وعالقته باالداء الوظيفي ل ناترجع أسباب إختيار 
   :ذاتية 

 المبررات الموضوعية: -2-1

    الى الميدان قابلية الدراسة للبحث وكذا امكانية النزول به -

 ةقع االتصال التنظيمي داخل المؤسسمحاولة معرفة وتشخيص وا -

  يدخل الموضوع ضمن تخصص علم االجتماع تنمية وتسيير موارد بشرية  -
 لذاتية:األسباب ا -2-2
   التي تتناول االتصال فتتمثل في الميل الشخصي للموضوعات -

   كثرة المراجع حول موضوع االتصال -

   وضع طرح جديد وفق منظور سوسيولوجي -
 : أهداف الدراسة -3

تهدف اي دراسة علمية منهجية عادة الى االجابة على بعض التساؤالت وتحقيق بعض االهداف التى 
 : المشكلة موضوع الدراسة ويمكن تلخيص اهم االهداف فيما يليتختلف باختالف 

 التعرف على انواع االتصال التنظيمي داخل المؤسسة -

  التعرف على المسارات التى يسلكها االتصال التنظيمي داخل المؤسسة -
 معرفة العالقة التى تربط  بين االتصال التنظيمي و االداء -
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 : االشكالية -4

دوره البارز مع استمرار حياتهم و تطورها  دوازداقد خلت  عصور منذهمية االتصال أ رك البشر دألقد     
اجل تحقيق مصالحهم وتوحيد جهودهم و ترابط مجموعاتهم، وتنظيم انشطتهم فعموما يعتبر االنسان  من

ماعية المختلفة فاإلتصال بين األفراد و المجموعات االجت ،لي" ألن حياته ال تستقيم من دونه"كائن اتصا
 . المختلفة هحاجاتاشباع  و الجتماع االنسانيابات ليق متطضروري لتحق

زادت جعل من العالم قرية كونية صغيرة ومع تطور المجتمعات والرقي الحضاري والتكنولوجي الذي     
 تسييرلنظام إداري ل ، إنطالقا من أن أي و المؤسسات االدارية ماتنظالم السيما فياالتصال أهمية 

اآللية المهنية  تنظيميةتصاالت النظمة اإلأعتبر ، حيث ت تنظيميةاالتصاالت المرتبط نجاحه بنجاح عملية 
بشكل مباشر  مما يساهم التقارير و المذكرات ،و التي تزود الممارسين باإلجراءات و النماذج و اإلرشادات 

في االنتاج  تهاستمراريإ علىها ساعدي و منه بين أفراد المنظمة ،الخارجية   في تحسين العالقات الداخلية
 . و تحقيق غاياتها و أهدافها والتطور

تجاهات فكرية ترى أن لالتصاالت التنظيمية أدوار مختلفة في المنظمات السيما من إكما أنه هناك     
كان عضلي جهد لاألداء العالي هو نتاج من أن  اجانب رفع االداء الوظيفي للعاملين و تحسينه ، إنطالق

مبنية على إستغالل ، والهداف مسطرة مسبقا الالنجاز ا جماعياو شخصيا أد افر االببذله  ، يقومو فكري أ
بطبيعتها االقتصادية االجتماعية مكانتها أو المؤسسة  نظمةللم يعطي قد وهذا ما موارد متاحة بأقل تكلفة ،

 المؤسسات الناجحة. المنظمات و ن الخدماتية ويضمن لها البقاء واالستمرارية والتميز ضم أو
فإنه قد ال يمكنها الوصول إلى ما تهدف إليه إال ، فرادها بنجاح أي منظمة مرتبط أنجاح و بما أن     

و هذا ما يطرح الى ذهن المهتمين أشكال العالقات االنسانية ، تسودها تصاالت تبنيها لنظم إ عن طريق
داء التنظيمي في تحسين األ همية االتصالمهمة حول مدى أ بتنمية و تسيير الموارد البشرية أسئلة 

 ذات الطابع اإلجتماعي .المؤسسة المنظمات و في  صوصاخ الوظيفي لدى العاملين،
 تتساؤاليدعونا إلى طرح ،  باألداءومن خالل االهمية البالغة لموضوع االتصال التنظيمي وعالقته     

التنظيمي باألداء الوظيفي للعاملين في الصندوق الوطني للتأمين مختلفة حول العالقة التأثيرية لالتصال 
 عن البطالة ، إنطالقا من التساؤل الرئيسي :

للعاملين في الصندوق الوطني للتأمين عن  االداء الوظيفي علىتأثيرية  ةالتصال التنظيمي عالقلهل 
 ؟ البطالة
 :و هي  ، تساؤالت فرعية هذا السؤال الرئيسي عدة وتنطوي تحت    
  ؟بنوعية االتصال التنظيميللعاملين بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يتأثر االداء الوظيفي هل  -
  ؟بمسار االتصال التنظيميللعاملين بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يتأثر االداء الوظيفي هل  -
 

 :الفرضيات -5
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صندوق الوطني للتأمين عن للعاملين بال يداء الوظيفاأل علىاالتصال التنظيمي يؤثر  الفرضية العامة: -
 .البطالة

 :الفرضيات الجزئية -

   بنوعية االتصال التنظيمي.للعاملين بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يتأثر االداء الوظيفي  -
   التنظيمي.بمسار االتصال للعاملين بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يتأثر االداء الوظيفي  -

 :المفاهيمتحديد  -6

 مفهوم اإلتصال: -6-1

إن االصل اللغوي لكلمة االتصال في اللغة العربية مأخوذ من الوصل أي الصلة بين التعريف اللغوي: -
 االفراد ومن ثم 

االنجليزية مشتق من المصطلح  يقال أن بين فرد وفرد أخر إتصال،بمعنى صلة ومعنى الكلمة في اللغة
 communication يالالتين

communic فاالتصال امر عام وشائع بين االفراد أجل إنتقال المعلومات فيما  أي عام وشائع ولهذا
 (264،ص2010العجمي،)  بينهم

أما إصطالحا ترى الجمعية القومية لدراسة االتصال بأنه تبادل مشترك للحقائق  :التعريف اإلصطالحي -
ستقباال يؤدي و األفكار واألراء أو األحاسيس ،  إلى التفاهم المشترك بين كافة مما يتطلب عرضا وا 

 األطراف،بصرف النظر عن وجود انسجام ضمني
ولدى آخرون فهو "العملية التي بها يتفاعل الناس من أجل التكامل الذاتي 

 .(14)دادي،دس،ص.واإلجتماعي
 من شخص إلى آخر ني واألفكاربينما عرفه الوليد بأنه العملية التي يتم بها نقل المعلومات والمعا

آخرون بصورة تحقق األهداف المنشودة في المنشأة أو في جماعة من الناس ذات نشاط إجتماعي،إذن  أو
هو بمثابة خطط تربط أواصال البناء أو الهيكل التنظيمي ألي منشأة ربط ديناميكيا. فليس من الممكن أن 

نفس الوقت عملية اإلتصال التي تحدث بين أقسامها نتصور جماعة أّيا كان نشاطها دون أن نتصور في 
 ،2008 )الوليد،.وبين أفرادها وتجعل منها وحدة عضويه لها درجة من التكامل تسمح بقيامها بنشاطها

 . (31ص
كما عرفه العالق بأنه أحد ركائز التوجيه،حيث ينطوي على تدفق المعلومات والتعليمات 

أو  التأثير بغرض اإلبالغ أو فرد أو مجموعة إلى أفراد أو مجاميع،والتوجيهات واألوامر والقرارات من 
 .(17،ص 2009إحداث التغيير باتجاه بلوغ أهداف محددة مسبقا)العالق،

ختيار جزء معين من المعلومات على شكل  كما عرفه كل من الخطيب ومعايعة على أنه:عملية تحويل وا 
 ،2009معايعة، )الخطيب، الرسالة  لتلك ستقبلالم هو المستفيد أو صادرة من مصدر معين رسالة
 .(311ص
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األفكار  ومما سبق نستخلص أن االتصال هو العملية التي تنتقل بها التعريف اإلجرائي لإلتصال: -
 المعلومات بين األفراد والجماعات بصورة تمكن من تحقيق األهداف المحددة.و 

 مفهوم االتصال التنظيمي: -6-2
االتصال التنظيمي بأنه تلك العملية التي بواسطتها يرسل المديرون معلومات يعرف الباري و جودة 

ومعاني لعدد كبير من العاملين في تنظيمهم وألشخاص آخرون ذوي عالقة وتنظيمات أخرى في البيئة 
المحيطة بهم،أو هو عملية تبادل المعلومات واإلشارات والرسائل بين العاملين في المنظمة أو بين 

 .(308،ص2011)الباري،جودة،.وبين غيرها من المنظماتالمنظمة 
بينما يعرفه فضيل دليو بأنه تلك العملية التي تهدف إلى تدفق البيانات والمعلومات الالزمة 

أفقية( داخل -صاعدة-إلستمرار العملية اإلدارية عن طريق تجمعيها ونقلها في مختلف اإلتجاهات )هابطة
تتيسر عملية التواصل المطلوبة بين مختلف الهيكل التنظيمي و خارجه بحيث 

 .(16،ص2003المتعاملين)دليو،
وكان تعريف منير حجاب على أن االتصال التنظيمي عملية تهدف إلى تدفق البيانات والمعلومات 
في صورة حقائق بين وحدات المشروع المختلفة في مختلف اإلتجاهات بين الهابطة والصاعدة واألفقية 

 ( 35،ص2003المتعددة داخل الهيكل التنظيمي)حجاب، عبر مراكز العمل
ومن خالل ما سبق نصل إلى أن اإلتصال التنظيمي هو عملية : التعريف اإلجرائي لإلتصال التنظيمي -

 تبادل المعلومات واألفكار بين األفراد في مختلف المستويات اإلدارية
 مفهوم األداء: -6-3
واإلسم األداء أدى  غة أن األداء مصدر الفعل أدى الشئ أوصله،وجاء في معاجم الل :التعريف اللغوي -

 .(26األمانة،وأدى الشئ قام به.)إبن منضور،دس،ص
 :متعددة لألداء نذكر منها فتعاريهناك  :التعريف اإلصطالحي -

عرفه علي السلمي على أنه الرغبة والقدرة يتفاعالن معا في تحديد مستوى األداء حيث أن هناك عالقة 
زمة ومتبادلة بين الرغبة و المقدرة في العمل و المستوى في األداء.)عبد المليك متال

 .(86،ص2001مزهودة،

 األداء هو قيام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة التي يتكون منها عمله و الكيفية التي يؤدي
وسائل اإلنتاج واإلجراءات العاملون مهامهم أثناء العمليات اإلنتاجية و العمليات المرافقة لها بإستخدام 

 .(86،ص 2001التحويلية  الكمية والكيفية.)عبد المليك مزهودة ،
يقومون بها فإنهم يظهرون أثنائها  وعرفه عاطف محمد على أنه عندما نعطى للعمال أعماال 

 سلوكات وتصرفات كما يظهرون أثنائها مقدارا من التحسن الذي يطرأ على أسلوبهم في أداء ذلك العمل
 .(47،ص1964.)عاطف محمد عبير،
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وكما عرف األداء كذلك بأنه المستوى الذي يحققه العامل عند قيامه بعمله وكمية وجودة العمل 
 .(30،ص2004)وسيلة حمداوي،.المقدمة من طرفه

كما عرفه منصور أحمد صقر بأنه كفاءة العامل لعمله ومسلكه فيه ومدى صالحيته في أعباء العمل 
 .(121،ص1973يته في فترة زمنية محددة.)أحمد صقر،وتحمله لمسؤول

دراك منه خالل وحدة الزمن  كما يعرف أيضا بأنه حجم ونوع السلع و الخدمات التي ينجزها الفرد بوعي وا 
 .(127ص ،2008 نتيجة إستخدامه لوسائل اإلنتاج و موارد المنظمة و إمكاناتها المتاحة) الوهاب الدباغ،

 الناتج لمختلف االنشطة التي تتم داخل المنظمة من خالل تفاعل المجهودات وه التعريف اإلجرائي: -
 بناء اإلجراءات المنهجية :اثاني

أن يتصور لبحثه مجمل الوسائل التي يمكن  ،ينبغي على الباحث اإلجتماعي: منهج الدراسة -1
إذا كان المنهج العلمي إستعمالها في كل مرحلة من مراحله،و المقصود هنا أن يستعمل منهجية معينة ، ف

هو أساس ومسعى الباحث فإن منهج أخرى ستوضح المسار الخاص الذي سيتبع على المستوى 
 ،2004منهج كمي أو كيفي )موريس، الملموس.هكذا فإن تحديد مشكلة البحث سيؤدي إلى إختيار

 .(98ص
منها أي بمعنى آخر التي يتض فإن المنهج يركز على توضيح العالقة بين مجموعة النوايا المنظمة

توضيح العالقات بين مكوناته المختلفة كاألهداف والمحتوى والتقويم ويتضح من هذه العالقات مدى تدخل 
 . (69ص ، 2011هذه األجزاء في كل واحد متكامل أي أن المنهج في جملته هو نظام)مروان،

ساؤالت عليه أن يختبر بعد أن يقوم الباحث بإختيار المشكلة وتحديدها ووضع الفروض وطرح الت
هذه الفروض بالوسائل المالئمة ليستبعد غير الصحيح منها وليصل إلى الفروض الصحيحة والذي تؤديه 
البيانات والشواهد والذي يصبح بعد ذلك قانونا أو نظرية ،وهذا يتطلب من الباحث أن يختار منهجا يقوم 

البحث وطبيعة مجاله على الباحث ان يختار تملي طبيعة  بإتباعه وهو يختبر صحة الفروض وغالبا ما
منهجا معينا يتفق وطبيعة المشكلة ويحدد المنهج المختار والوسائل التي يجب إتباعها في جمع المعلومات 

 .(33،ص2011والبيانات)مروان،
وعليه يمكن تعريف المنهج الوصفي:بأنه عبارة عن وصف دقيق و منظم وأسلوب تحليلي للظاهرة 

المراد بحثها،من خالل منهجية علمية للحصول على نتائج علمية وتفسيرها بطريقة موضوعية أو المشكلة 
 .(179ص ، 2013 وحيادية بما يحقق أهداف البحث وفرضياته)الجبوري،

 و قد تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي باعتبار أنها تندرج تحت البحوث الوصفية.
 في الدراسة تقنيات البحث المستخدمة -2

بالذكر هنا أن الباحث يجب أن يحدد منهج واحد للبحث،إال أنه يستطيع تحديد أكثر من أداة  من الجدير
واحدة لجمع المعلومات إذا تطلب األمر ذلك كأن يختار الباحث أداة، اإلستبيان لعدد من األفراد لكونهم 

 .(78ص ،2013، ي العدد)قنديلجيمنهم ،ألنهم محدود كثيري العدد،أو اداة المقابلة لعدد آخر
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رف عذلك ألنها تساعد على الت فتعتبر المالحظة نقطة البدء في أي دراسة علمية، المالحظة: -2-1
تصل بسلوك األفراد الفعلي في على طرق العمل وظروفه... إلخ وتفيد في جمع البيانات ميدانيا والتي ت

تجاهاتهم ومشاعرهم وتعتم بعض د على مدى خبرة ومهارة المواقف الواقعية وا 
 (44،ص1995الباحث.)بوحوش،

اإلستعانة بالصور  رب وـبأنها معايشة الموضوع المراد دراسته ومشاهدته عن ق وتعرف أيضا
 .(171ص ،2007 )سالطنية، العالقات الموجودة بين األفراد والجماعات اإلنسانية محل الدراسة

لعاملين االتصالية لسلوكيات  قصد الوقوف علىة المالحظة في الدراسة اإلستطالعي وقد إستعملنا
 .  للتأمين عن البطالة الوطني الصندوق على مستوى

فتعريف المقابلة هو تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهة حيث يحاول  المقابلة: -2-2
تدور حول آرائه أحدهم وهو القائم بالمقابلة أن يستثير بعض المعلومات او التعبيرات لدى المبحوث التي 

 .(81،ص2010ومعتقداته )النجار،النجار،الزعبي،

محادثة جادة موجهة نحو هدف محدد وليس مجرد الرغبة في المحادثة بأنها المقابلة Bingham  يعرفف 
محادثة موجهة يقوم بها شخص مع شخص بأنها  هافيعرف إنجلش إنجلش  English Englishأما ،  ذاتها
 ولالستعانةفها استثارة أنواع معينة من المعلومات إلستغاللها في بحث علمي هد أو أشخاص أخرينآخر 

 .(110،ص2011والتشخيص والعالج )عطوي، بها على التوجيه
 حول واقع العاملينوقد قمنا بإستعمال هاته التقنية في بداية دراستنا االستطالعية األولية لمعرفة آراء 

 اء الوظيفي .االتصال و تأثيراته المختلفة على االد
أحد أدوات البحث العلمي المعروفة و يسميه البعض" اإلستقصاء" وهو اداة مالئمة  هو االستبيان: -2-3

لجمع البيانات و المعلومات عن بعض الظواهر النفسية أو اإلجتماعية أو التربوية وغيرها.وذلك بهدف 
دراسة والبحث في مجتمع معين. كما الحصول على معلومات وبيانات وحقائق ترتبط بالظاهرة وموضوع ال

قتصادية وعادة  تساعد في جمع معلومات عن تفكير وسلوك عدد كبير من األفراد أو بطريقة سريعة وا 
مايتكون اإلستبيان من مجموعة من األسئلة المعدة والتي يتطلب اإلجابة عليها عن طريق مجموعة من 

 (.88،ص2015األفراد وتمثل عينة البحث.)الطواب،

أداة من أدوات البحث العلمي تتضمن أسئلة يعدها الباحث ويجيبها األفراد المبحوثين بشكل  هو
مكتوب،وتستخدم في الدراسات الوظيفية من أجل الحصول على بيانات حول ظاهرة معينة،بحيث يتم 

 .(251،ص2015تفريغ اإلستبانات المعبئة وتحليلها في العادة بإستخدام األساليب اإلحصائية)الجعبري،
 :سؤاال موزعة عللى ثالث محاور  30وقد إحتوت اإلستمارة التي إعتمدنا عليها على 

 .المحور األول يشتمل على المعلومات الشخصية 
 المحور الثاني يشتمل على مجموعة من األسئلة المتعلقة بالفرضية األولى .

 .  مجموعة األسئلة المتعلقة بالفرضية الثانية المحور الثالث يشتمل
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حيث أن اإلستمارة صممت على نحو األسئلة المغلقة فاألسئلة المغلقة إعتمدنا عليها قصد التحكم في 
 . الموضوع و لسهولة تحويل المعطيات المتحصل عليها

 حيث أن هذه اإلستمارة عرضت على مجموعة من المحكمين للنظر في مدى مالئمتها لموضوع الدراسة،
 . ت أخذت بعين اإلعتبار وتم تصحيح اإلستمارة على أساسهافكانت هناك مجموعة من المالحظا

 : مجاالت الدراسة -3
فرع أم  يتمثل مجال دراستنا المكاني في الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة : المجال المكاني -3-1

 . في والية أم البواقيمقره  تواجدي إجتماعيمؤسسة عمومية ذات الطابع وهي  البواقي
فرع أم  الصندوق الوطني للتأمين عن البطالةمجموع العاملين بو هو يتمثل في  البشري: المجال -3-2

 تحكم. أعوانو  أعوان تنفيذ،إطارات و ، على إختالف فئاتهم من  البواقي
ختيار الموضوع ا وهو يتمثل في المجال العام إلعداد هذه الدراسة إبتداءا من المجال الزمني: -3-3
الزيارات ب عمال البحثية في ذات الموضوع ، و من ثم القياماأل وو الدراسات االطالع على البحوث و 

تم حصر هذه الفترة الزمنية د قو تحرير المذكرة ، فاإلستطالعية للمؤسسة إلى غاية الدراسة الميدانية 
 . 2017نهاية أفريل ألى غاية  2016أكتوبرمن إبتداء 

 مجتمع وعينة البحث وطرق إختيارها: -4
بالصندوق الوطني للتأمين العاملين يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة الموظفين مجتمع الدراسة:  -4-1

حيث تم اإلعتماد على أرائهم ووجهات نظرهم حول واقع ،  عامل 50 بـ عن البطالة  والمقدر عددهم
يمهم على وتم تقساالتصال التنظيمي في المؤسسات اإلقتصادية بإعتبارهم ذوي خبرة و مؤهالت علمية 

 :النحو التالي
 
 
 
 

 المجموع ذكور إناث ستوىالم
 1 1 0 إطارات عليا

 22 16 6 متوسطة إطارات
 8 3 5 أعوان تحكم

 19 14 5 فيذتنأعوان 
 50 34 16 المجموع

 صعوبات الدراسة: -5
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ية أو في كل بحث علمي قد يقف الباحث أمام مجموعة من العراقيل والصعوبات سواء من الناحية النظر 
من الناحية الميدانية ، ونحن كذلك واجهتنا بعض الصعوبات ،ففي الجانب النظري هناك نقص في 
المراجع والمصادر مما تطلب جهد إضافي للحصول عليها أما في الجانب الميداني فصادفتنا صعوبات 

نوع من في توزيع اإلستمارات خاصة بالنظر إلى ضيق الوقف ،وخاصة أن بعض الموظفين إنتابهم 
الخوف في اإلجابة على هذه اإلستمارة ألنهم إعتبروا أن مثل هذه المعلومات تكون سرية وال يحق لهم 

  التكلم عنها.

 الدراسات السابقة :اثالث
 الدراسات المتعلقة باالتصال التنظيمي -1

ة الرياض والتي زات مديناوهي دراسة بعنوان معوقات اإلتصال اإلداري المؤثرة على أداء العاملين في جو 
 .2001قام بها الطالب عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ سنة

 فرضيات الدراسة: -
   اإلتصال اإلداري المؤثرة على أداء العاملين هناك معوقات

  اإلتصال المؤثرة على أداء العاملين توجد وسائل للتغلب على معوقات

  اإلتصال اإلداري المؤثرة على أداء العاملين معوقاتهناك فروق ذات داللة احصائية في رؤية المبحوثين ل
 :المنهج المستخدم -

  إعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي عن طريق المدخل المسحي.
 أدوات جمع المعلومات: -

إعتمد على اإلستبانة كأداة لجمع البيانات حيث إشتملت على الخصائص الديمغرافية لمفردات الدراسة 
رات هي العمر،المؤهل العلمي،الرتبة العسكرية،الراتب الشهري،وعدد سنوات وتكونت من خمسة فق

 .الخبرة،عدد الدورات التدريبية
  

 :العينة -
 مفردة  236إختار الباحث عينة عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة 

 نتائج الدراسة: -
ت الرياض هي زاااإلتصال اإلدارية المهمة التي تؤثر بشدة على أداء العاملين في جو  ن معوقاتإ

 وعدم توضيح الهيكل التنظيمي لمراكز و خطوط السلطة الرسمية، اإلفتقار إلى نظام إتصال مناسب،
 وغياب التخطيط اإلستراتيجي الالزم لتطوير نظم اإلتصال.

اإلتصال البشرية المهمة التي تؤثر في أداء العاملين هي: إنخفاض وعي العاملين بأهمية  أن معوقات
ال في أعمال و مهمات الجوزات وقلة التعاون بين العاملين،ضعف قدرة الكوادر البشرية تقنيات اإلتص

  .على تحديد اإلحتياجات من تقنيات اإلتصال الحديثة
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اإلتصال الفنية هي قلة اإلمكانيات الالزمة إلستخدام تقنيات االتصال في أعمال الجوزات،  أن معوقات
إستخدام  سائل اإلتصال المتاحة،قلة إتباع األساليب الفنية عندضعف إجراء عمليات الصيانة الدورية لو 

 ة.التقنيات الحديث

اإلتصالية المالية التي تؤثر على أداء العاملين هي قلة الموارد المالية لتأسيس أنظمة  أما المعوقات
  .لتقنياتإتصال متطورة،إرتفاع تكلفة البرامج التأهيلة الالزمة لتأهيل منسوبي الجوزات على صيانة ا

أما الوسائل المهمة للتغلب على معوقات االتصال المؤثرة على األداء هي:توفير الموارد المالية 
الحديثة، تهيئة المناخ المناسب للحفاظ على تقنيات االتصال الحديث، تأمين تقنيات  الالزمة لتأمين تقنيات

 .االتصال الالزمة لتحسين أداء العاملين
 :باالتصال التنظيميالدراسة المتعلقة  -2

بعنوان فعالية االتصال التنظيمي في المؤسسة العمومية الجزائرية دراسة ميدانية بمركب الرافعات و 
لنيل شهادة  2008والتي قام بها الطالب العربي بن داود سنة  - قسنطينة -عين السمارة - المجارف

 شريةالماجيستير في علم االجتماع تخصص تنمية وتسيير الموارد الب

 فرضيات الدراسة: -
قتراحات وتوجيهات العمال كلما  كان االتصال الصاعد فعاال كلما كانت االدارة على علم  بأراء وا 

 واالوامر للعمال فعالية االتصال النازلة تعمل على نقل القرارات والتعليمات

 االتصال األفقي الفعال يؤدي إلى تدعيم المناخ التنظيمي
 المنهج المستخدم: -
 إعتمدالباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي   

 :أدوات جمع البيانات -
 إعتمد على اإلستبيان كأداة لجمع البيانات 

 :العينة -
  .المجارف إختار عينة عشوائية طبقية من موظفي الرافعات و

 نتائج الدراسة: -

 أن االدارة ال تقوم بإعالم كافة العمال في مختلف المستويات

 ف القنوات االتصالية النازلةضع

 أن العمال غير راضين عن االساليب االتصالية السائدة
 إهتمام الزم بفعالية االتصال بين االدارة والعمال المؤسسة ال تولي

سلوكات العمال  فتوصل إلى أن االتصال يعتبر من المواضيع الحساسة التي لها أثر كبير في توجهات و
 ة.ى باالهتمام الالزم من طرف المؤسسة الصناعية الجزائريظير أنه لم يححد ذاته، غ اإلنتاج وعلى

  دراسة متعلقة باالتصال التنظيمي واألداء الوظيفي -3
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وهي دراسة بعنوان االتصال التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي دراسة ميدانية على العمال المنفذين 
لنيل شهادة الماجيستير   2009 الدين بوعطيط سنة عنابة والتي قام بها الطالب جالل بمؤسسة سونلغاز

 .علم النفس عمل وتنظيم تخصص السلوك التنظيمي وتسيير الموارد البشرية

 فرضيات الدراسة: -
بين االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي لدى العمال المنفذين وتندرج تحت غطاء هذه  عالقة توجد

 ئية أهمها:الفرضية العامة مجموعة من الفرضيات الجز 
 قوية  بين االتصال النازل واألداء الوظيفي  إرتباطية  توجد عالقة
 قوية بين االتصال الصاعد و األداء الوظيفي لدى فئة البحث توجد عالقة

  :المنهج المستخدم -

  قام باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي

 أدوات جمع البيانات: -
  لباحث على االستمارة للحصول على البياناتوتماشيا مع طبيعة الموضوع إعتمد ا

 العينة: -
 .عامل منفذ 49 إختار عينة عشوائية تتكون من

 نتائج الدراسة: -
سونلغاز وأهمية كل نمط في  تم الكشف عن وجود نمطي االتصال النازل والصاعد داخل مؤسسة

نسياب المعلومة بين االدارة والعمال   .تحقيق السيرورة التنظيمية وا 

وجودعالقة إرتباطية موجبة متوسطة بين االتصال النازل واألداء الوظيفي لدى  م التوصل ألىت
  .العمال المنفذين

إرتباطية موجبة متوسطة بين االتصال الصاعد واألداء الوظيفي لدى العمال كذلك وجود عالقة 
 .المنفذين

 التعليق على الدراسات السابقة: -4
ت السابقة وبعد عرض وتحليل ما توصلت إليه من نتائج نستخلص من خالل إطالعنا على الدراسا

 يلي: ما
إهتمت معظم الدراسات السابقة بإبراز أهم معوقات االتصال اإلدارية التي تؤثر على أداء العاملين مثل  -

( التي تناولت  معوقات االتصال اإلداري وتبعتها دراسة بن 2001دراسة عبد المحسن آل الشيخ)
التي درست فعالية االتصال التنظيمي في المؤسسة الجزائرية حيث ركزت على إبراز أهمية  (2008داود)

 .االتصال التنظيمي ومدى أهمية القنوات االتصالية في نقل المعلومات

أما بالنسبة لدراسة بوعطيط فهي أيضا إهتمت بإبراز العالقة بين االتصال النزل واألداء الوظيفي وتم  - 
   .أنماط االتصال الموجودة داخل المؤسسة الكشف فيها على
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 االتصال التنظيمي دراسة لل التصور النظري: ثانيال مبحثال

 تمهيد
 

  مدخل مفاهيمي لالتصال  أوال:

 االتصال التنظيمي أهميةو أهداف  -1

 االتصال التنظيمي خصائص -2

 التنظيمي االتصال عناصر -3
 

 التنظيمينظريات االتصال : ثانيا
 النظرية التقليدية -1
 النظرية الحديثة -2
 نظرية النظم -3
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 معوقات االتصال التنظيميأشكال و أساليب و  :اثالث

 أشكال االتصال التنظيمي -1

 أساليب االتصال التنظيمي -2

 معوقات االتصال التنظيمي -3
 

 خالصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمهيد:
انات و المعلومات،ومن ناحية أخرى فإن المدير كقائد في العمليات اإلدارية تقوم على تبادل البي

عمله يحتاج لكي يحقق أهداف النمظمة إلى التوجيه، وكذلك يحتاج إلى فهم العاملين معا ويوجه سلوكهم 
 بشكل يضمن عدم تعارض هذا السلوك مع األهداف التنظيمية على األقل 

و تنظيم أعمالهم و متابعتها إذن فالمعلومات  كل هذا يحتاج إلى االتصال بهم باستمرار لتوجيههم و
 و البيانات هي القلب النابض للعملية اإلدارية وهي جوهر عمل القائد اإلداري في المنظمة.

 تكون هذه المعلومات و البيانات دقيقة و صحيحة بقدر ما تكون قدرات المدير فعالة. وبقدر ما
وتحقيق   ،ة ،فهناك ضرورة قصوى لتنظيمهادار ونظرا ألهمية االتصاالت في تصريف شؤون اإل

بحيث تنساب المعلومات و البيانات في حركة مستمرة بين مستويات التنظيم المختلفة لما فيه فاعليتها 
  .خير للمنظمة وتحقيق أهدافها
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وتعتبر عملية االتصال من الوظائف اإلدارية الهامة للقائد حيث بواسطتها يمكن توحيد الجهود 
حيث أن نقل المعلومات من شخص آلخروفهمها أمر ضروري جدا من أجل تحقيق األهداف الجماعية، 

 المطلوبة والتأثير على أعمال وسلوك األفراد بما فيه مصلحة المؤسسة.
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مدخل مفاهيمي لالتصال التنظيمي أوال:
 أهداف و أهمية االتصال التنظيمي: -1

في المنظمة ومتطلب حتمي لها،فهو  اإلداريةعصب العمليات ظيمي هو باعتبار االتصال التن
 عملية هادفة تسعى لتحقيق أهداف معينة أهمها:

  يعمل على تعريف أعضاء الجماعة أو فريق العمل بما يقوم به بعض منهم من أعمال لكي يقتدوا
 بها أو يمتنعوا عنها

 نقل التعليمات من الرؤساء إلى المرؤوسين 
 نشأة ،خصوصا تلك التي يبذلها األعضاء أو التي تقوم أوجه النشاط في ال سيق بين مختلفالتن

 المختلفة  اإلداريةبها األجهزة 
 توصيل المعلومات بإختالف أنواعها إلى الرؤساء لكي يستعينوا بها في عملية إتخاذ القرارات 
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 مر الصادرة الهم تجاه األواات نظر أعضاء الجماعة أو فريق العمل وردود أفعـنقل أراء ووجه
 .(302،ص2008)بشير العالق ،.إلى القيادات المعنية بأمرهم  ،إليهم

 بينما يرى غازي أبو الزيتون أن أهداف االتصال التنظيمي تكمن في:
 من  تقديم مؤشرات و تحذيرات سابقة للمشكالت المحتملة التي قد تواجهها المنظمة ،والذي يتحقق

 العاملين والوحدات التنظيمية خالل التنسيق وتبادل المعلومات بين 
 تقوية العالقات بين العاملين و الوحدات التنظيمية في الداخل وبين المنظمة والمنظمات األخرى 
  تخفيض معدالت دوران العمل نتيجة لزيادة مستوى الرضا بين العاملين 
 توجيه سلوك العاملين بإتجاه تحقيق أهداف المنظمة 
   2015 فهم بمهامهم وواجباتهم وتعريفهم بنتائج أعمالهم)غازي فرحان،توجيه العاملين بإتجاه تعري، 

 .(27ص
بثق أهمية االتصال في أثره البالغ على سير العمل في المنظمات االدارية ألن فهم مضمون و تن

الرسالة يتوقف على عدة عوامل من بينها ظلروف الموقف و الغرض من االتصال، وتظهر أهمية 
 ية وأساسية لكل منظمة في الجوانب التالية:االتصال كعملية حيو 

 تفهم األفراد لطبيعة عملهم 
  التعرف على أهم المشكالت التي تواجه العمل 
 تنمية  العالقات االنسانية 
 تحقيق التنسيق في العمل 
 توعية األفراد في المجتمع بأهداف المنظمة ونشاطها 
 توطيد العالقة مع المجتمع 
 (20،ص2006دارة )علي المانع،تحقيق الفعالية لوظائف اال. 
  تحقيق التنسيق بين األفعال و التصرفات،يتم التصال بين تصرفات و أفعال أقسام المؤسسة

فبدون االتصال تصبح مؤسسة عبارة عن مجموعة من الموظفين يعملون منفصلين  المختلفة،
التنسيق وتميل بعضهم عن بعض ألداء مهام مستقلة عن بعضها البعض،وبالتالي تفقد التصرفات 

 المؤسسة إلى تحقيق األهداف الشخصية على حساب أهدافها العامة: 
  المشاركة في المعلومات يساعد االتصال على تبادل المعلومات الهامة لتحقيق أهداف التنظيم

 وتساعد هذه المعلومات بدورها على: 
 سلوك األفراد ناحية تحقيق األهداف. هتوجي  -
 داء مهامهم وتعريفهم بالواجبات المطلوبة منهم.األفراد في أ هتوجي  -
 تعريف األفراد بنتائج أدائهم. -
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  إتخاذ القرارات حيث يلعب االتصال دورا كبيرا في إتخاذ القرارات فإتخاذ قرار معين يحتاج
  .الموظفون إلى معلومات معينة لتحديد المشاكل تقييم البدائل وتنفيذ القرارات وتقييم نتائجها

 عن المشاعر الوجدانية يساعد االتصال الفاعلين أو العاملين على التعبير عن سعادتهم  التعبير
 .وأحزانهم ومخاوفهم وثقتهم باألخرين، حيث يستطيع إبداء رأيه في موقف دون حرج أو خوف

  ويمكن إدراج هدف أخر لالتصال ال يقل أهمية عن سابقيه و المتمثل في التقليل من الدور
عبه اإلشاعة في الوسط العمالي فعندها تنتشر اإلشاعة بشكل كبير يصبح مفعولها السلبي الذي تل

 .كارثيا بالنسبة إلى المنظمة ككل
 ،(57ص ،2009 تحسين إنتاجية وفعالية العمل )بوعطيط. 

 

 خصائص االتصال التنظيمي: -2
صائص لكي يكون االتصال متكامل وجيد يجب أن يتميز عن االتصال العادي بمجموعة من الخ

 :أهمها
إختيار الوسيلة االتصالية المناسبة ويعني أن على المرسل أن يختار الوسيلة التي تتناسب وطبيعة أو  -

 هدف الرسالة وكذلك مراعاة خلفيات ومستويات األفراد الذين ستصلهم الرسالة.
تضمن ت أنحيث يجب  األهميةالصدق و صحة المعلومة فالثقة في مصدر الرسالة أمر في غاية  -
 (128،ص2009.)أحمد فتحي،الة الصراحة والصدق في مضمونها حتي تجذب إنتباه المرسلسالر 

 :خصائص االتصال الفعال يجب أن تكون كالتالي أنبينما يرى المغربي 
  .التخطيط الجيد والمسبق لالتصال من أجل تحقيق األهداف -
 .رسلالجيد وذلك باإلهتمام بالموضوع الذي يطرحه الم اإلصغاء -
 .(242،ص2004تحديد الهدف الحقيقي من االتصال )المغربي، -

 خصائص أخري يمكن تلخيصها فيما يلي: بينما أضاف بالل خلف السكارنة
 .تحديد الهدف من االتصال -
 .اإلقناع القدرة على التأثير و -
 .الدقة في الكلمات التي يجب إستعمالها -
المستمعين يتفاعلون معك بناء على ما يحملون من خلفية إختيار الكلمات والمفاهيم التي تجعل  -

 .ومعرفة
 ،2010 في الوقت والمكان المناسب)السكارنة، االبتعاد عن العموميات الغامضة محاولة طرح األفكار -

 .(385ص
 عناصر االتصال التنظيمي: -3
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هي  و تم بدونهاتتكون عملية االتصال من أربعة عناصر أساسية حيث ال يمكن لهذه العملية أن ت
التغذية العكسية أو  واحد وهوف إلى تلك العناصر عنصر ضاوي ة والمستقبل(لوالوسي الرسالة، )المرسل،
 الرجعية 

ات و المبادرة ـة )مصدر المعلومـة التي تقوم بإرسال الرسالـرد أو الجماعة أو المنظمـهو الف ل:ـالمرس -1
 .باالتصال(

 .و المعلومات آلراءاتتضمن األفكار و الرسالة:  -2
ي أو كتابية ـة كما هو الحال في االتصال الهاتفـل االتصال التي قد تكون شفويـوهي وسائ الوسيلة: -3

ل و ـة في المرسـالذي تتبعه الرسال بمعنى آخر فهي المسار رات و التقارير،ـكما هو الحال في المذك
 .(23ص ،2008 المستقبل)عبوي،

الصدى وهو عنصر مهم من عناصر االتصال ويتمثل في اإلستجابة التي رجع  التغذية العكسية: -4
يرسلها المستقبل إلى المصدر و تتأكد أهمية رجع الصدى في إفادة المرسل ما إذا كانت الرسالة قد 
وصلت و فهمت كما أرادها هو أوال و إلعطائها المعاني الصحيحة بدقة، فعلى المرسل أن يصحح 

لم يصل من الرسائل إليه وهي عملية  يعيد إرسال ما و و سوء الفهم لدى المستقبل،الرسائل غير المناسبة 
آنية تتم من خالل إرسال المستقبل استجابات لجعل المرسل يعرف أثر رسالته ومدى وصول المعنى 
المطلوب منها إلى المستقبل وهذا يعطينا قدرة على التكيف مع بيئته، فاالتصال عملية مشتركة بين 

 .(13ص ،2003ل و المستقبل )سفيان فرج،المرس
 
 
 
 
 

 :اإلطار العام لعملية االتصال
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 التغذية العكسية                                               

 
 (471،ص2012 الموسوي، )حمد آل علي،المصدر:

 
 ثانيا: نظريات االتصال التنظيمي

ذا بد النظرية التقليدية: -1 و  اإلدارةفي  ة(ـث عن مساهمة النظرية الكالسيكية )التقليديـأنا بالحديوا 
طية لم تتحدثا عن العلمية والمدرسة البيروقرا اإلدارةفمدرسة  .نجد أنها مساهمة محدودة ،التنظيم

وبغرض توجيه المرؤوسين  ،سلوب لالتصاالت من أعلى إلى أسفلإال ككونها أ ،االتصاالت
 مساهمة جديرة باإلهتمام، اإلداريةء، ويقدم هنري فايول رائد المدرسة العلمية ولتحديد طريقة األدا

 يوضح فايول (1-2لشكل) أعضاء التنظيم،وذلك عندما وصف قنوات االتصال الرسمية بين 
الشخص )و( االتصال بالشخص )م( فعليه أن يصعد إلى األشخاص و  نظريته بأنه لو أراد

 )ل(،، )ك( )ط(، )أ( ثم يهبط إلى األشخاص والمناصب )ح(، )ب(، )ج(، )د(، المناصب )ه(،
جراءات مستندية ومكتبية طويلة ومعقدة ،يؤدي  وهذا ما. )م( يجعل االتصال يأخذ وقتا طويال وا 

وعليه يقترح فايول أنه من الممكن عمل ما يطلق عليه بالجسر أو  إلى عدم فعالية االتصال.
وذلك ألنه  كان مفهوم الجسر أو المعبر رائدا في وقته، )م( ولقد المعبر بكل من الشخصية)و(،

 بدال من االتصاالت الرأسية السائدة في ذلك الوقت. كان يقترح نظام االتصاالت الجانبية،
 
 

      
 

  
 
 
 
 
 

 (2-1شكل )                                    

 أ

 ح ب

 ج

 د
 ط

 ه

 و

 ك

 ل

 م

 ن
 ز



23 

 

نبية وكتقييم لمساهمة النظرية الكالسيكية في مفهوم المعبر أو الجسر لالتصاالت الجا (2-1شكل )
دون الخوض في  االتصال يمكننا أن نقول أنها مساهمة محدودة إهتمت بالشكل الرسمي لالتصاالت،

 .(35ص ،2006 )ماهر، ومعوقاته وأساليبه. االعتبارات السلوكية ألطراف االتصال ،وتدفق االتصال،
منت ضراسات "إلتون مايو"وزمالئه حيث تبدأت مع د اإلنسانية أما نظرية العالقات النظرية الحديثة: -2

وقد استطاعت هذه النظرية من خالل ما قدمته أن  هذه الدراسات تقارير بحوث شركة"وسترن إلكتريك"،
ومن ثم الوصول إلى  تثبت التأثير القوي والدور الفعال في رسم معالم العالقات االجتماعية بين العمال،

فإكتشفت بذلك عناصر جديدة لها دور في رفع أو خفض  ،وظيفي لدى الفرد في عملهالرضا التحقيق 
مستوى اإلنتاجية متمثلة في جماعة العمل والعالقات غير الرسمية بين األفراد في إطار العمل،وبذلك 
  أصبح مفهوم االتصال ال يقتصر على نقل األوامر و التعليمات بغية تنفيذها،بل تعدى ذلك ليكون وسيلة
لنقل استفسارات العمال واقتراحاتهم حول مشاكل العمل للمستويات العليا،وكذلك وسيلة للتعرف على 

ركزت على أهم عناصر العملية  اإلنسانيةوعليه فإن نظرية العالقات  ،المحيط الداخلي واقع كفاءة العمل
ية للمعلومات والتي تساعد االتصالية والذي أهملته النظرية الكالسيكية، أال وهو عنصر التغذية العكس

على أداء وظائف هامة منها اإلستفهام عن طريقة األداء ،ورفع الشكاوي وطلب النصيحة.) 
 (40،ص1993عساف،

تعتبر مدرسة األنظمة من أهم وأحدث المدارس حيث أنها تنظر إلى منظمات األعمال نظرية النظم:  -3
إتجاهات نفسية ودوافع مشتركة بين األفراد، فترى  وعلى إعتبار أنها نظام اجتماعي يضم أفراد وأهداف 
 :ؤثر فيه بحيوية وترى نظرية النظمأن النظام االجتماعي لن يستقيم دون وجود اتصاالت ت

 .أن االتصاالت هي جزء من النظام االجتماعي للعمل،تؤثر فيه و تتأثر به -
 المحيطة به من منظمات أخرى،يئة النظام االجتماعي للعمل بالبأن االتصاالت هي الوسيلة لربط  -

  .وموردين ومساهمين وعمالء،
يعتمد التوازن داخل النظام االجتماعي للعمل على وجود نظام متكامل من االتصاالت، الذي يربط  -

 .أجزاءه وأفراده
يمكن أن يختلف نظام  موضوع االتصال وغيرها( أنه بإختالف الظروف )مثل أطراف االتصال، -

 (37ص ،2006 أي أن الوسيلة تختلف لكي تتناسب مع الظروف.) ماهر، صال ،ووسائل االت
 االتصال التنظيمي و معوقات : أشكال و أساليبثالثا

 التنظيمي: أشكال االتصال -1
ليسألك عن سبب تغيبك  اإلدارةو تغيبت يوما عن المؤسسة وطلبك المدير إلى غرفة  دفاإذا ص

ه بحكم وظيفته بلك أن المدير قد استدعاك إلى مكتل الرسمي ذفإن حديثكما يمثل ما يعرف باالتصا
فظة على انتظام الموظفين في الحضور إلى تحولياته المكمشرف على إدارة المؤسسة ومن ضمن مسؤ 

ومن هنا أصبح من حقه ومن واجبه أن يسألك عن سبب تغيبك، كذلك يكون االتصال رسميا  المؤسسة،
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وهذا االتصال الرسمي ينطبق  ،الموضوعة للمؤسسة باألهدافيا يتعلق عندما يبحث المدير عن أمرا رسم
 .العمل الذي تقوم به  في المؤسسة كذلك عندما يبحث رئيس القسم معك ومع زمالئك أمر يتعلق بطبيعة

عن والدك مثال إذا سألك المدير يوما عن بعض الشؤون التي ال عالقة لها بسلوكك بالمؤسسة كسؤال  -
ذا أحدث نف  بينك وبين رئيس القسم فإن اتصاله معك في هاتين الحالتين ال يكون رسميا، شيءس الوا 

وهذا النوع من  ،ة باالتصال الرسمي الذي مر ذكرهويعرف هذا النوع من االتصال بغير الرسمي مقارن
االتصال بغير الرسمي هو الغالب في اتصاالتك مع زمالئك سواء داخل مكتب المدير أو خارجه، حيث 

 .بمحض إرادتك ودون أية صفة رسمية تمي
، واالتصال االتصال الرسمي :ينوفي ضوء ما سبق يمكن القول أن االتصال يتم على شكلين أو نوع -

ركيز فيما يلي سيكون صاالت في حياتنا العملية فإن التغير الرسمي، ونظرا ألهمية هذين النوعين من االت
 كما يحدثان في حياة العمل بالمؤسسات.على هذين النوعين والشكلين من االتصال 

د يدـحت تتم في التي ة بأنها عمليات االتصال ـيمكن تعريف االتصاالت الرسمي االتصاالت الرسمية: -
ب و ـة بحيث تكون هذه االتصاالت نظاما مرتبا بين أساليـة في المؤسسـخطوط االتصاالت الرسمي

على القمة في المؤسسة نزوال حتى أدنى المستويات أ ت من لومات و البيانات و القراراإجراءات نقل المع
 الوظيفية فيها و بالعكس،أو بين المستويات المتشابهة داخل الوحدة أو الوحدات التنظيمية داخل المؤسسة.

 لتطبيق هذا التعريف على الواقع الرسمي للوزارة - وزارة أية –لنضع اآلن شكال تنظيميا مبسط للوزارة  -
 .رئيس القسمحتى مستوى 

 
 
 
 

(1) 

 

 
 

(2)  

  

 

(3) 

 
 
 

 الوزير

 وكيل الوزارة

رــمدي رــمدي  رــمدي  رــمدي   

 رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم
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 .االتصال الرسمي الصاعد من أسفل إلى أعلى :(1يمثل الخط رقم)
 .على إلى أسفلأ االتصال الرسمي الهابط من : (2قم)يمثل الخط ر 

 نفس المستوى االتصاالت الرسمية األفقية التي تجري بين الوظائف الواقعة على :(3يمثل الخط رقم)
ويالحظ أن خطوط االتصاالت الرسمية توازي خطوط توزيع السلطة في الوزارة وهكذا فإنه يمكن تحديد 

 ثالثة إتجاهات لالتصاالت الرسمية في الوزارة:
الهابطة من الوزير إلى أدنى مستوى وظيفي  ،أي االتصاالت الرأسية :ى إلى أسفلاالتصاالت من أعل -1

  .في الوزارة
الصاعدة من أدنى المستويات الوظيفة في  ،أي االتصاالت الرأسية :ل إلى أعلىالتصاالت من أسفا -2

  .الوزارة
 .الوظائف ذات المستوى الواحد داخل الوحدة أو الوحدات التنظيمية في المؤسسة ككل -3
سواء  ،خرىاألإن أشكال االتصاالت الرسمية التي تتم في الوزارة هي نفسها التي تتم في المؤسسات  -

 .مؤسسات خاصة  تجارية أو صناعية كانت مؤسسات عامة أو
ونظرا ألهمية هذه األشكال من االتصاالت الرسمية في حياة المؤسسات ونظرا ألهمية تعريفك بها 
لمساعدتك في حياتك العملية فإنه يمكن تعميم مثالنا في الوزارة على كافة المؤسسات و التنظيمات ويمكن 

ا باألسهم في سسة أو منظمة كم في الشكل السابق بمربع وتمثيل أنواع االتصاالت داخلهتمثيل أي مؤ 
ح هذا الشكل كيف أن لكل مؤسسة عالقات في البيئة الخارجية مما يستوجب تبادل ضداخل المربع كما يو 

  .(332-330ص ،2009 معايعة، )الخطيب، االتصاالت مع هذه البيئة.
ن هذه االتصاالت من المرؤوسين إلى الرؤساء أو من مستوى إداري أدنى وتكو  :االتصاالت الصاعدة -أ

إلى مستوى إداري أعلى في الهيكل التنظيمي،وتهدف إلى إعطاء الفرصة للمرؤوسين في إيصال 
المعلومات لرؤسائهم خاصة فيما يتعلق بالنتائج المتحققة في المؤسسة وتكمن أهمية هذا النوع من 

إتخاذ القرار،وتكشف مدى تقبل  حة الفرصة للمرؤوسين للمشاركة في التخطيط واالتصاالت أيضا في إتا
ول وحاجات و ـالعاملين لالتصاالت النازلة، كما أنها تعتبر إدارة اإلدارة العليا في التعرف على مي

 مشكالت العاملين.
ات قنوات لالتصال كصناديق اإلقتراحات و اإلجتماع أووتأخذ هذه االتصاالت عدة وسائل 

الدورية، ونظام حل المشاكل وأسلوب المظالم الذي يسمح فيه للمرؤوسين بتقديم شكاويهم كتابة أو شفويا 
 (149،ص2009سياسة الباب المفتوح للحوار والمناقشة .)الحسيمات، ، واإلدارةإلى 

 وهذا تكمن مزايا االتصال الصاعد فيما يلي:
  .صولها لمرحلة الخطر ومعالجتهايمكن من إكتشاف األخطاء قبل إستفحالها أو و  -
المساعدة في زيادة االلتزام من جانب المرؤوسين لتحقيق فرص االتصال للمنظمة مع الرئيس وهناك  -

 عدة معوقات تحول دون تحقيق األهداف المرجوة من االتصال الصاعد هي:
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ن يترك كذلك أثر إيجابي محاولة المرؤوس الهيمنة على العوامل المؤثرة في رأي الرئيس به، ويحاول أ -
 .لدى الرئيس، وقد يتطلب ذالك إدخال تعديالت الزمة في محتوى الرسالة

 .(283ص ،1999 البعد المكاني و اإلداري بين الرؤساء و المرؤوسين )الشماع، -
وهو أكثر شيوعا ويشير إلى التوجيهات والتعليمات التي تصدر عن المستويات  االتصاالت النازلة: -ب

ا في الهيكل التنظيمي،وتمر هذه التوجيهات والتعليمات أو األوامر من خالل المستويات التنظيمية العلي
المتسلسلة إلى أدنى المستويات اإلدارية أو التنفيذية، ويرتبط هذا النوع من االتصاالت بمفهوم السلطة في 

ذا القت هذه  ،لمستويات األخرىت وتمريرها إلى االتنظيم إذ أّن مهمة اإلدارة العليا هي صناعة القرارا وا 
العليا  اإلدارةأّن ذلك  وبما العليا. اإلداراتالقرارات صعوبة في التطبيق فإن ذلك يمكن إرجاعه إلى خطأ 

 تملك سلطة واسعة ،لذا فإنه بإمكانها استخدام الوسائل التي من خاللها تستطيع خلق االلتزام بتعليماتها 
أنواع من االتصال الهابط تحدث بين المشرفين و المرؤوسين في ويمكن القول بأن هناك خمسة   

 أي تنظيم وهي:
 تعليمات محددة تتعلق بالمهمات المحددة . -1
 معلومات تهدف إلى تطوير درجة عالية من التفهم للمهمة وعالقتها بمهمات التنظيم األخرى. -2
 معلومات حول اإلجراءات  والممارسة التنظيمية. -3
 ترجع للمرؤوسين فيما يتعلق بمستوى األداء المتحقق. معلومات -4
 تماثل بين العاملين وأهداف التنظيم)أبو سمرة، إحداثيديولوجية غايتها إمعلومات ذات طبيعة  -5

  .(46ص ،2008
 أهمها: ويتميز هذا النوع من االتصال بمجموعة من المزايا

 لهم. وتوضيح المواقف المختلفة ،تعليم الموظفين وتوجيههم *
وهذا  في المستويات العليا، اإلدارةع إهتمام و تقدير ضخلق الشعور لدى الموظفين بأنه مو يمكن من  *

  .يخلق لدى األفراد االعتزاز بالنفس و العمل
 .(174ص ،2005 بعة التغيرات والتجديدات )خواجة،املين من متتمكين العا *
وجدت من االتصاالت الهابطة وكذا الصاعدة فهذه تعمل على سد الفجوة التي  االتصاالت األفقية: -ج

 اإلداراتوهذه االتصاالت تحدث بين  ،المعلومات إلنجاز أهداف المنظمة االتصاالت تتيح الفرصة لتبادل
  .المختلفة و كذا تحدث بين أقسام المختلقة في المنظمة في نفس المستوى

بخط السلطة الرسمي ومن أمثلتها تبادل  وهي االتصاالت التي ال ترتبط االتصاالت الجانبية : -د
 اإلداراتاالستشارية أو  اإلداراتالمختلفة سواء  لإلداراتالمعلومات أو إعطاء االستشارات والنصائح 

المختلفة في التنظيم وهذه االتصاالت الجانبية هي االتصاالت مكملة ألنواع االتصال األخرى بحيث 
 .(392ص  ،2012 ،حي أحمد ذيابو إنجاز األهداف )فتتساعد على تحقيق 
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وتشير االتصاالت غير الرسمية إلى القنوات/مسارات االتصال التي لم تقرها  االتصاالت غير الرسمية: -
واالتصاالت الرسمية هي القنوات و  ولم تحددها السياسات و التعليمات والهيكل التنظيمي في المنظمة،

الهيكل التنظيمي وغيرها،وتوجد شبكات االتصال الرسمية المسارات التي حددتها األنظمة والتعليمات و 
 وغيرها جنبا إلى جنب في أي منظمة.

حيث أن االتصاالت غير الرسمية يمكن أن تكون لها نتائج إيجابية وتكمل االتصاالت عبر القنوات 
وسبل ر بالمنظمة،ومن وسائل ضالرسمية،كما أن تنقل األقاويل و اإلشاعات الهدامة المغرضة التي ت

 بتزويد العاملين بمعلومات فورية وصحيحة اإلدارةلتقليل مثل هذه األقاويل و اإلشاعات الكاذبة أن تقوم 
وضعه الحالي وفي أي إتجاه  فيما يتعلق بالمواضيع والقضايا التي تهمهم،فالعامل يجب أن يعرف

ون لون بأنهم مقبولون وآمنبيئة تنظيمية آمنة مستقرة حيث يشعر العام هو سائر كما أن إنشاء و إيجاد
ة ،كما يمكن التأثير على االتصاالت غير الرسمية من خالل اإلعالن بيعمل على تقليل اإلشاعة الكاذ
رسال المعلومات بشكل إنتقائي عبر التنظيم  المسبق عن التغييرات المنظمية، واإلصغاء بإنتباه للعاملين وا 

 .(253، ص2009حريم، الرسمي ومشاطرة المعلومات مع المرؤوسين)حسين

(ببعض البحوث حول االتصاالت وأهميتها في صنع 1962وليفيت) (1951*قام كل من بافلزوباريت)
 .فاعلية في حل المشكالت المعقدة أكثروكشفت هذه البحوث أن التنظيم الالمركزي  القرارات ،

األربعة  األنماطتستند على لالتصال جميعها تقريبا  أنماطوذكر العديلي إلى أن الدراسات أظهرت عدة  *
 التالية:

 مشرف( أن يتصلوهذا النمط يتيح لواحد في المحور) أو الرئيس أو ال )شكل العجلة(:األولالنمط  -أ
 ،نمط االتصال المباشر إال بالرئيس،وال يستطيع أعضاء المجموعة في هذا ال اآلخرينأعضاء المجموعة ب

واستخدام هذا األسلوب يجعل سلطة إتخاذ القرار تتركز  فقط،أي أن االتصال يتم فيما بينهم عن طريقه 
  .في يد الرئيس
 شكل العجلة:

 
 
 
 
 
 

 (247ص ،2014 )عبوي، المصدر:
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أي أن كل فرد  وهذا النمط يكون فيه كل عضو مرتبط بعضوين، النمط الثاني)شكل الدائرة(: -ب
االتصال ببقية أعضاء المجموعة بواسطة أحد  يستطيع أن يتصل إتصاال مباشرا بشخصين آخرين،ويمكن

 األفراد الذين يتصل بهم اتصاال مباشرا.

       :شكل الدائرة
 
 

 

 

 
 
 

 (247ص ،2014 عبوي،)المصدر                             
ع في خط واحد حيث ال يستطي األعضاءوفي هذا النمط يكون جميع  :النمط الثالث )شكل السلسلة( -ج

ويالحظ أن الفرد  مهمة، كان أحد األفراد الذين يمثلون مراكز أي منهم االتصال المباشر بفرد أخر إال إذا
 النفوذ و التأثير األكبر في منصبه الوسطي.من يقع في وسط السلسلة 

 
 

 شكل السلسلة                                                  
   
 
 

 

 

 

 
 

 (247ص ،2014 عبوي،)المصدر                              
وفي هذا النمط يتاح لكل أفراد التنظيم أو المنظمة )الجهاز(  النمط الرابع)شكل الكامل المتشابك(: -د

استخدام أن  ، غيرا يتجه إلى كل اإلتجاهاتاالتصال المباشر بأي فرد فيها،بمعنى آخر أن االتصال هن
لى إمكانية زيادة التحريف فيها، طيءهذا النمط يودي إلى الب وبالتالي  في عملية توصيل المعلومات،وا 

 .الوصول إلى قرارات سليمة وفعالة يقلل من
 :شكل الكامل المتشابكال
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 (242ص ،2009 الخطيب، )نهر،المصدر:                          
 

 :أساليب االتصال التنظيمي -2
ليب لنقل المعلومات واألفكار بين فئات المؤسسة غير أن إختيار أي أسلوب األسا تستعمل هذه

 .يتوقف على الظروف المتاحة بالمؤسسة،على نمط التعامل السائد بالمؤسسة
التي يصدرها المرسل إلى ويتم هذا األسلوب عن طريق الكلمة المكتوبة  أسلوب االتصال الكتابي: -2-1

االتصال  من متطلبات األمور في المنظمات كبيرة الحجم ولكي يتحقق، وهذا األسلوب يعتبر المستقبل
 .كلمة المكتوبة بالبساطة و الوضوحالكتابي الهدف منه يجب أن تتسم ال

والخطابات  والمنشورات، منها التقارير و المذكرات، ولالتصال الكتابي عدة طرق لتسهيل مهمته، -
 درها المؤسسة.والمجالت و صحائف األخبار التي تص الرسمية،

االدارية،  القانونية، العلمية، الفنية، ،ك التي تنقل المعلومات العقالنيةوهي تل الرسائل الوظيفية: -أ
...إلخ أي أن الرسائل الوظيفية هي التي تنقل الجانب الموضوعي من المعلومات وتتركز حول االجتماعية

 .مثال اإلنتاجالعمل أساسا كالتعليمات التي يعطيها مدير 
 - ة معينةـات وبيانات تقدم في فترات دوريـوهي إما تكون دورية تحتوي على إحصائي التقارير: -ب

ما تقارير عن موضوعات معينة مثل تقارير التفتيش، - شهرية سنوية وهناك  ،اإلنتاجأو المتابعة أو  وا 
تحصل هذه التقارير أحكاما  اوهي التقارير السرية وغالبا م طرق بيروقراطية فاسدة بالنسبة لفئات العمال،
 ظالمة ومقترحات جائزة طبقا لمعلومات كاذبة 

ويلزم العناية بهذا النوع لما تقدمه أو تنقله المذكرات واالقتراحات من معومات  :االقتراحات المذكرات و -ج
ية هامة ومفيدة أو أراء صائبة تساهم في تقدم العمل،فهي عبارة عن عرض مكتوب مفصل لمشكلة أو قض

 .تصدر عادة من قسم أو إدارة المؤسسة وترفع إلى الرئيس األعلى
العاملين بالمعلومات اإلجتماعية وتطلعه على أمورها  تعمل على تزويد النشرة الداخلية للعاملين: -د

ليكون على دراية بها وأيضا تعمل توكيد المعلومات واألخبار التي يتلقاها والتي لها عالقة مباشرة 
 .لخاصةبمصالحه ا
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ففي  ،اإلنتاجيةوغالبا ما يكون سبب الشكاوي توزيع العمل بين القائمين بمباشرة العملية  الشكاوي: -ـه
في فهم  بعض األحيان يتضح من خالل فحص الشكاوي أنه وجد عيب على أحد المرؤوسين أو خطأ

يمكن القول بأن الشكوى  األمر الصادر مما يتطلب اإلسراع إلى تفاديه ومحاولة القضاء عليه،وبمعنى آخر
أن تعطي عناية كبيرة لهاته  اإلدارةهي الوسيلة  التي يلجأ إليها العمال للتعبير عن مشاكلهم،وعلى 

 .(162-161ص ،2008 الشكاوي.) بن داود،
ح وتناسب و موما بالبساطة و الوضتمتاز االتصاالت الشفوية ع أسلوب االتصال الشفوي: -2-2

ستقبل من استيضاح كما أنها من ناحية تمكن الم األمامية بشكل أكبر، اإلداريةالموظفين في المستويات 
دراك المستقبل للرسالة المرسلة  ،النقاط الغامضة وتمكن المرسل من ناحية أخرى من التأكد من مدى فهم وا 

يع الجمو إزالة الحواجز بين الرؤساء و المرؤوسين وتشعر  اإلنسانيةوتساعد على توطيد العالقات  إليه،
وخاصة في التنظيمات الكبيرة وسيلة هامة لالتصال  حيث أنها تعقد  ،بإطمئنان أكبر مثل االجتماعات

فرص للتعبير عن أرائهم بشكل يجعل القرارات أصوب، يتيح بشكل دوري لمناقشة مختلف األمور بشكل 
 ألنها تكون مدركة لمختلف وجهات النظر.
وتفقد  ،البعض على االتصال الشفوي الجيد م الدقة وعدم قدرةأما عيوب هذا األسلوب، فتكمن في عد

كما  الرسائل جزءا من محتواها بعد صدورها مباشرة بنسب مختلفة حسب ماهية الرسالة وموضوع الدراسة،
 )القريوتي، أن هذا األسلوب ال يمكن اإلعتماد عليه في المؤسسات كبيرة الحجم ألنه يستغرق وقتا كبيرا.

 (234ص ،2009
 
 :االتصال التنظيمي معوقات -3

معوقات االتصال  وجود العديد من إلىتشير الدالئل الموضوعية المستنبطة من األبحاث العلمية 
عملية االتصال عند محاولة نقل المعاني والمفاهيم واألراء عن طريق الرموز اللفظية، حيث  والتي تواجهها

ي ضوء خبرته وتجاربه وظروفه،وحاالته اإلنفعالية ويمكن يتم تفسيرها من قبل الفرد المستلم للمعلومات ف
 إيجاز معوقات االتصال بما يلي:

 :تعتبر صعوبة التكيف من أكثر وأهم المعوقات التي تحول دون تحقيق فاعلية  صعوبة التكيف
االتصال،إذ أن األفراد عادة ما يقاومون التغيير في العمل أو في أي مجال يتم عملية التفاعل 

ماعي،ولذا ينبغي أن يتم التكيف لقبول ذلك التغيير من خالل أستخدام األساليب السليمة في اإلجت
 االتصال

 إن إعتماد اللغة المشتركة بين المرسل والمرسل إليه يعد حالة  :اللغة المشتركة بين المتخاطبين
مة أو أساسية في تحقيق فاعلية االتصال السيما لو كانت اللغة واضحة وغير غامضة أو مبه

يعتري استخدامها التالعب باأللفاظ أو مخارج غير سليمة للكلمات المستخدمة وغيرها من الوسائل 
 التي  تجعل االتصال ال يحقق أهدفه بدقة.
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 :إذ غالبا ما يقوم االتصال على إفتراض أن مستقبل الرسالة يمتلك من  المعوقات النفسية
دراك ما تنطوي االستعداد الفكري والذهني و القابلية االدرا كية ما يجعله قادرا على استيعاب وا 

عليه من مدلوالت معينة،إن افتراض هذه المتغيرات غالبا ماتغفل الجانب النفسي للفرد ولذا فإن 
 يتباينون في مدركاتهم الفكرية. إذ أن األفراد ،ية االتصال ال تحقق أهدافها بدقةعمل

 :معوقات غالبا ما ترتبط بالعديد من العادات و إن هذه ال المعوقات الثقافية و االجتماعية
المعينة من ناحية ومن ناحية النظر لآلخرين بنزعة  األعراف والتقاليد أو الطقوس االجتماعية،

تجعل سبل االتصال غير فعالة فمثالالعمال الماهرون ينظرون للعمال  فئوية بين جماعات العمل،
ظر للمستويات الفنية نظرة تناإلشرافية في العمل  المستويات غير الماهرين نظرة مختلفة وكذلك

 تلعب دورا مهما في عملية االتصالمختلفة وهكذا نجد أن العديد من اآلثار االجتماعية والثقافية 
 .وتحقيق فاعليته

  إذ أن المسافة وبعدها بين  وبعد المسافات: اإلداريةالمعوقات التنظيمية وتعدد المستويات
تلعب أثر مهما في تحقيق نجاح االتصال وخصوصا في المنظمات  لبا ماالمرسل والمستقبل غا

ات االتصالية السريعة و لمتباعدة على الرغم من وجود القنالكبيرة الحجم أو المترامية األطراف أو ا
إضافة إلى عدم وجود نظام  لكترونية إال أن هذا العامل ال يزال يشكل عائقا في تحقيق ذلك،و اإل

داري وغيره من العوامل األخرىمعلومات متكام  .ل أو عدم وجود إستقرار تنظيمي وا 
 ل و ـل وتفسيرها وفقا لطبيعة المفاهيم و الدالئـإن مصادر االستالم للرسائ م مصدر االتصال:ـتقيي

الرموز ولكن تلعي الخبرة و الثقافة و درجة االستيعاب أيضا في ذلك الفسير ولذا فإن التباين في 
 .ائل يجعل أن هناك عوائق في استيعلب مدلوالت الرسالة بوضوحتقييم تلك الرس

 إن الفرد حينما يشعر في ظرف معين بالقلق أو الخوف أو عدم  االنفعالية للفرد المستلم: اآلثار
أما إذا كان الفرد يتمتع بدرجة  األمان لذا فإن تفسيره للرسالة يتأثر بطبيعة الوضع النفسي له،

التوازن الذهني و الفكري فإن عملية االتصال تشكل لديه حالة هادفة في عالية من االستقرار و 
تحقيق المتوخى إنجازه و بلوغه، ولذلك فإن طبيعة المتلقي للرسالة نفسيا و سيكولوجيا ذا أثر 

 .(366-365ص ،2008 سالمة اللوزي، فعال في هذا المجال)كاظم محمود،

 .في عملية االتصال كما رأى العميان أن هذه العوامل أيضا تأثر 
 :أم كتابي فإذا  يجب إختيار وسيلة االتصال المناسبة هل يكون االتصال شفهي، وسيلة االتصال

 فهيا هل يتم عن طريق االتصال الشخصي أم بطرق أخرى كالهاتف.شكان 
 :أي إختيار الفترة الزمنية التي يكون فيها متلقي  ،يجب اختيار التوقيت المالئم توقيت الرسالة

 .(239،ص2002لريالة مهيئا لقبول األراء و االستجابة معا.) العميان،ا
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 خالصة:
نما أيضا على التعاون  ومما سبق نستنتج أن نجاح المنظمة ال يتوقف فقط على كفاءة أفرادها وا 

كل غيل الهيويمثل هذا الدور الذي يقوم به االتصال في بناء وتش القائم بينهم وتحقيق العمل الجماعي،
ففي كل المستويات التنظيمية تتم عملية االتصال بصفة مستمرة لنقل  ،لجماعة العمل من خالل اإلدارة

المعلومات و األفكار و اإلتجاهات والمشاعر واإلنطباعات بين األفراد بعضهم و بعض بين الجماعات 
 .البعض لذلك يشار إلى االتصال على أنه شبكة تربط كل أعضاء التنظيم ببعضهم

 
 
 
 
 
 
 

 
 



33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االتصال التنظيمي و عالقته باألداء الوظيفي :الثالثالمبحث 
 تمهيد 
 

  مدخل مفاهيمي لألداء أوال:
 نظرة تاريخية لألداء -1
 مكونات ومحددات األداء  -2
 أبعاد األداء الوظيفي -3
 خطوات األداء -4
 مقاييس األداء -5
 

 ثانيا : تقييم االداء
 ية تقييم األداءأهم -1
 أهداف تقييم األداء  -2
 خصائص تقييم األداء  -3
 األداء قياس طرق -4
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 القائمون على تقييم األداء -5
 

 ثالثا: عالقة االتصال التنظيمي باألداء الوظيفي
 تأثير الهيكل التنظيمي على األداء الوظيفي للعاملين -1
 تأثير االتصال على األداء الوظيفي للعاملين -2
 

 خالصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تمهيد: 

األداء نشاط يعكس كال من األهداف و الوسائل الالزمة لتحقيقه بالمخرجات التي تسعى المؤسسة 
توجيهاتها إلى تحقيقها و ال شك أن األداء يدل على ما يتمتع به الموظفون في المؤسسات بصفة  بمختلف

و مهارات فإذا كان األداء مناسبا للعمل  عامة و المؤسسات الجامعية بصفة خاصة من قدرات و إمكانيات
المطلوب إنجازه فإنه يحقق الغرض المطلوب منه أما إذا كان ال يرقى إلى المستوى المطلوب إلنجازه فإنه 
يتطلب استحداث وسائل و طرق جديدة و تكوين الموظفين أثناء الخدمة على ذلك يرفع كفاءتهم و تحسين 

ريف عليه إال في ظل تقييم أداء الموظفين من اجل بسط النقائص و نقاط مستوى أداءهم و هذا ال يتم التع
الضعف و تحديد االحتياجات التكوينية الالزمة لتحسينها و تداركها بشكل يساهم بفاعلية في رفع قدرات 

 الموظفين بغية الوصول إلى المستوى المطلوب من األداء. 

 
 
 
 
 



35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ءمدخل مفاهيمي لألدا أوال:
 نظرة تاريخية لألداء: -1

 تمحور األداء حول مجموعة من اإلتجاهات أهمها:
جاء على اإلهتمام بإنعكاس الجوانب االجتماعية والسياسية على اإلتجاه اإلجتماعي السياسي:  -1-1

مكانية تخط يط اداء المنظمات الحكومية، وقد مثل هذا اإلتجاه بداية اإلهتمام ياستخدام الموارد المتاحة وا 
أولي لهذا اإلستخدام بحيث يتيح للمنظمات الحكومية أن توجد عالقات جيدة مع الموطنين وتلبية الطلبات 

وقد ظهرت قيادات حكومية ذات شخصيات مرموقة على المستويات الوطنية أو  قصد النمو والتوسع،
م منصبا على محاربة الفساد و تحقيق نتائج ممتازة ،وفي مرحلة متأخرة كان اإلهتما األداءفإزداد  المحلية،

فنتج عن ذلك تراكم هذه الموارد ، فنصب البحث على جعل هذه االستخدامات  وسوء اإلستخدام للموارد،
للموارد أكثر كفاءة، وتكوين منظمات حكومية مستوعبة للمفاهيم اإلقتصادية وتعطي نتائج جيدة بكلف أقل 

اإلدارات المنظمات الحكومية ، وخاصة الخدمية منها،  فهذا االخير طور في غالبه بهذه المرحلة من قبل
فكان الطابع الغالب هو اإلعتقاد بإمكانية جعل المنظمات الحكومية وتحسين أدائها ،فكان الضمان 
النهائي والذي يمكن أن يتلمسه الجميع هو كفاءة اإلدارة لألجهزة الحكومية وحسن الخدمات فيها سواء من 



36 

 

وانتشار تلك الخدمات قفد رافق هذا اإلتجاه في نهايته منحى فكري متطور يحاول ناحية كلفها أو نوعية 
 أن يوثق التجارب المتميزة في هذا اإلتجاه.

إن التطور الحاصل في مصطلح األداء اعتمد على بعدين أساسين في اإلتجاه الفكري التطوري:  -1-2
وهكذا فإنه  شكل ملحوظ في هذه المرحلة،هذا التطور هما فكري وفني أخذ مجاله للتطبيق و التحسين ب

 في إطار هذا اإلتجاه يمكن اإلشارة إلى مايلي: 
حيث أن العلوم اإلجتماعية في اإلطار التطبيقي كانت مهمة صعبة ،ويرجع السبب في ذلك  المعرفة: -أ

اسات و إلى صعوبة معايرة وقياس المفاهيم التي تطرحها بحيث تكون المفاهيم دقيقة وواضحة ولها قي
 معايير محددة.

 ،Porter ،1985)وهكذا  يرى إلى أن تجميع في العلوم اإلجتماعية كان ال يتبع منهجية علمية
ع الصدفة ،ولقد حاول المفكرون في هذه األخيرة من خالل جهد بأشار واضحة بل يغلب عليه طا (1995

ليس مجرد طرح  و إلجتماعية،كبير ومنظم إلكتشاف كيفية قيادة بحوث ميدانية وعلمية في العلوم ا
تصورات نظرية ،وهكذا مثلت الطروحات لترشيد إستخدام المفاهيم من خالل التطبيقات الميدانية وفحصها 

  .منها بداية لبروز دور مهم للتطبيقات اإلحصائية والرياضية والمحاسبة التأكد و
 ظهور الفلسفة البراغماتية، وبدأت ففي الواليات المتحدة قادت هذه التصورات  الفكرية والمعرفية إلى

 تظهر دراسات عديدة تهتم بالقياس وتأطير للجوانب الموضوعية ، فكتب الفيلسوف مقالته المشهورة :
Haw to make our ideas clear 

وتتبعها العديد من البحوث والدراسات التي تهتم بالجوانب المعيارية والمثاليم بالقياس في البحوث    
، فقد إستفادت اإلدارة كثيرا من هذه الحركة العلمية ،والقيم واألفكار و العديد غيرها ....إلخ  اإلجتماعية

ومع أن البدايات في هذه المرحلة العلمية كانت تنصب على تطوير نماذج عملية األداء في إطار 
الفعلي لهذه  معياري،إال أن التطبيقات الالحقة كانت أكثر عملية وميدانية من خالل الفحص الميداني

النماذج وتشكيل معايير دقيقة للقياس، وهكذا أخذ المنحى اإلحصائي و الرياضي للقياس يطاول البحوث 
 اإلجتماعية و اإلدارية 

، رغم أن 1800ث منذ عام ـكانت البداية الحقيقية لتطور الفكر اإلحصائي الحديالتطور اإلحصائي:  -ب
ر اإلحصائي لمساعدة ـر مركزا على إستخدام هذا الفكـكان األم جذور هذا الفكر تمتد إلى أكثر من ذلك،
ب ـر أساليـرة على تطويـددة ،فركزت هذه األخيـا في المجاالت المتعـالمنظمات الحكومية على صنع سياسته

ة و العينات .ومن ثم تطوير ـوتقليل الخطأ في المشاهدات اإلحصائي االت اإلجتماعية،ـتساعد في المج
ة القياس و التحليل و إنعكست ـاء الوصفي من األساليب التي طورت من إمكانيـواإلحص اإلحتماالت

  .إيجابا في البحوث اإلنسانية و اإلجتماعية
وهناك جانب أخر قد تطور كثيرا خالل القرن العشرين وهو القياس حيث أصبحت أدوات القياس 

د إنطلق التحليل اإلحصائي إلى أفاق واسعة أكثر دقة وأكثر تحديدا في إطار أدوات معيارية وقياسية.فق
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خاصة بعد الدراسات التي أجراها فيشي بارسون وغيرهم من الباحثين فقد لوحظ في نهاية القرن العشرين  
تطورات هامة قد حصلت في مجال قياس المشاهدات و التحليل ألغلب الحقائق اإلجتماعية وهكذا ومن 

 هد المبذول في العمل من خالل وحدات قياس دقيقة.خالل ذلك استطاع تايلور أن يسجل الج
adam smith. John stuart mill علوم ر الـون رواد في تطويـم باحثـحيث ساهالعلوم اإلجتماعية:  -ج

إن  تماع،سا لعلم اإلجـت كونت  مؤسـي علم اإلقتصاد مثال أوجسـالذين يعتبرون من مؤسس يةـاإلجتماع 
مية في مجاالت قاالت العلـار في تكوين ونشر للمـذه العلوم رافقه إزدهبداية ظهور التخصص الواضح له

وث وهذه تم حة عند كتابة البـة  بدأ اإلهتمام الجدي بالجوانب المنهجيـفي هذه المرحل ة مختلفة،ـأكاديمي
  .إقامتها على قاعدة معرفية سريعة التطور والتغيير

حلة جاءت في مجال المنظمات الحكومية في ويمكن القول أن التطبيقات المهمة في هذه المر 
أكثر كفاءة ويالحظ أن مجمل المساهمات األولية لتحسين فاعلية   األخيرةوجعل هذه  الواليات المتحدة،

 ون ـاإلجتماع وعلم النفس والسياسة و القان اإلقتصاد، و م عديدة منها:ـاإلدارة جاءت من ترابط مفاهي
جهود مشتركة بين العلوم لجعلها أكثر منفعة، ومن الضروري حيث ظهرت موضوعات تطلبت تظافر 

اإلشارة أن حقل القانون اإلداري مثل نقلة نوعية في وضع القواعد القانونية للعمل اإلداري فاقد قادت 
مجمل التطورات في هذا اإلتجاه الفكري التطوري إلى إنبثاق اإلتجاه األخر وهو إتجاه األساليب الفنية 

  .والتطبيقات
إن التطور الحاصل في مجال البحوث اإلجتماعية تطلب  إتجاه األساليب الفنية والتطبيقات: -1-3

اإلهتمام بإيجاد آليات وقياسات فنية،وهكذا فإن األداء من النواحي الفنية أصبح ممكن التطبيق في بيئة 
نما بناء األساليب إن هذه الجوانب الفنية ال تعني فقط ابداعات في إطار قياس األ عمل المنظمات. داء وا 

 المناسبة والتي شكلت حركة علمية انطلقت إلى أفاق رحبة في مجال القياس وأهم هذه األساليب هي:
بدأت المسوحات واإلستقصاءات في المجال اإلجتماعي تتطور في إتجاهات المسوحات اإلجتماعية:  -أ

وكذلك تشكلت  واإلنفاق واإلدخار ...إلخ،منها تجميع معطيات حول ظواهر محددة كالفقر والهجرة  عديدة
وحدات في بلديات المدن الرئيسية في الواليات المتحدة وأوروبا تتابع جمع المعطيات وتحليلها لغرض 
تقديم خالصات واسستنتاجات مهمة ،لقد طور هذا األسلوب الفني المسمى المسوحات بعد أن إزداد 

فقد كانت المسوحات تنصب في البداية على معرفة  اعية،اإلهتمام بتجميع بيانات حول الظروف اإلجتم
الوضع اإلجتماعي في مناطق محددة وأخذت عينات ممثلة لهذا المناطق وفق أسلوب إحصائي تعتمد 
نتائجه على المسوحات كمدخالت إلجراء تعديالت في الظروف اإلجتماعية ثم جمع البيانات بطرق 

 .مختلفة
اإلحصائي منجانب استخدام المسوحات ساهم في إستفادة المنظمات  إن تطور الفكر اإلحصائيات: -ب

ج المسوحات فمثال يمكن عرض اإلحصائيات الخاصة ببعض ـالحكومية، فركزت اإلحصاءات على نتائ
اء الخدمات ،غيرها ـرادات الضريبية ودورها في إرتقـة أو األداء الحكومي أو اإليـجوانب السياسة الضريبي
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إدارات المدن الكبيرة وحدات للمسوحات اإلحصائيات تتابع مختلف الجوانب خاصة فقد أنشأت أغلب 
المالية منها،فقد أوجدت هذه الوحدات طرقها الخاصة سواء بجمع المعطيات أو األساليب وعرضها بشكل 

 إحصاءات مفهومة.
هزة وقد تعاظم دور هذه الوحدات خاصة بعد اتساع رقعة الجوانب التي تغطيها سياسات األج

الحكومية مثل: االستثمارات والتعلم والصحة، إال أنها تطورت الحقا بشكل كبير خالل األضافات وتم 
اإلستفادة منها في مختلف المجاالت ،ومن المعلوم أن هذه اإلحصاءات مثلت وسيلة فعالة بيد أفراد 

 المجتمع إلجراء مقارنات موضوعية حول العديد من الظواهر . 
إن اإلدارة إنبثقت من الجهود المنظمة إلستخدام المبادرات اإلقصادية الهادفة إلى  :ميةاإلدارة العل -ج

وهكذا  تحسين كفاءة أداء العاملين من خالل العديد من األبعاد من بينها النواحي التنظيمية و اإلدارية،
خل الذي استخدمه  إن المد جاء نظام الدفع و األجور بالقطعة لتحسين إنتاجية العمل بالورش الصناعية.

تايلور يختلف عن باقي أنظمة األجور بالقطع لكونه حاول إيجاد معايير أداء يتم تحديدها من خالل 
فحص ميداني وليس مقارنة معيارية مرجعية من خالل نتائج تتحقق من أول أداء في منظمات وورش 

 معيارية معدة إلجراء تجارب فيها.
اني من مشاهدات حية تأخذ بنظر اإلعتبارات المدخالت لقد أصبحت اإلنتاجية موضع فحص ميد

"مقاسة بالزمن"والمخرجات"الوحدات المنتجة بالعمل" ومن المالحظ أن مفاهيم اإلدارة العلمية بدأت تعمم 
 1910بإستخدامها بالمنظمات الحكومية لتحسين كفاءة استخدام الموارد و اإلرتقاء باإلنتاجية في حوالي 

ترة بدأت المنظمات الكبيرة تطور مؤشرات معقدة لإلتناجية وكذلك تحسينها فتسجل ومن خالل هذه الف
معايير العمل والممارسات المحاسبية من التطبيقات ساعدت بشكل كبير على تحسين رؤية اإلدارة حول 

األداء األداء وطرق قياسه ،ولقد ارتبطت اإلدارة العلمية ومفاهيمها بشكل كبير باإلنتاجية وأساليب تحسين 
في منظمات األعمال ،ولكن تايلور ومن خالل مفاهيم اإلدارة العلمية أراد أن يوضح أن تحسين اإلنتاجية 

-22ص ،2009 منصور الغالبي، .)صبحي إدريس،من خالل مدخل العمل بذكاء وليس العمل بقسوة
33).   
 :مكونات ومحددات األداء -2

بمعنى أن المؤسسة التي  والثاني الفعالية، ل الكفاءة،يتكون مفهوم األداء من مكونين أساسيين األو 
تتميز باألداء فهي تجمع بين الكفاءة والفعالية ولذلك فإنه من المفيد أن نعرض لكل من المفهومين 

 بالتحليل وذلك على النحو التالي:
 الفعالية:   -

قبة األداء في المؤسسة ، ينظر الباحثون في علم اإلدارة إلى الفعالية على أنها أداة من أدوات مرا
إنطالقا من أن الفعالية  تمثل معيارا يعكس درجة تحقيق األهداف الموضوعية،وقد تعددت وجهات النظر 

 .حول ماهية وطبيعة مفهوم الفعالية
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فقد ظهر وا عتبر المفكرون التقليديون أن الفعالية تتمثل باألرباح المحققة وبهذا فإن فعالية المؤسسة 
  .(2009اب وجهة النظر هذه وهو فنسنت)ـاح فيها، وقد عرفها احد أقطـبحجم األرب Vincentتقاس 

بأنها قدرة  أورد إمايل "بينما عرفها كل من ولكر روبرت حسب ما ق النشاطـدرة على تحقيـ"بأنها الق
 فسة،انة على تحقيق أهدافها اإلستراتيجية من نمو المبيعات وتعظيم حصتها في السوق مقارنة بالمـالمؤسس

وهذا ينطبق على المؤسسات ذات الطبيعة النوعية أي التي التهتم بالجانب المال كنشاط رئيسي لها 
ونستنتج مما سبق أن الفعالية تعني أداء  إلخ .... كالمؤسسات التربوية والمؤسسات البحثية وبيوت الخبرة

وبالتالي بدرجة  ة للمؤسسة،وترتبط باألهداف اإلستراتيجي المهمات أو األعمال بشكل صحيح وسليم،
وهي في  تحقيق النتائج بمعنى أخر فإن الفعالية تعبر عن الفرق بين النتائج المتوقعة والنتائج المحققة،

إعتمادا على ذلك يمكن القول أنه كلما كانت النتائج  و الوقت نفسه ترتبط بتحقيق أهداف المؤسسة،
وينعكس ذلك على أداء المؤسسة ككل  األداء أكثر فعالية،المحققة قريبة عن النتائج المتوقعة كلما كان 

وتقاس الفعالية عادة بطريقتين، األولى نسبة األهداف المتحققة إلى األهداف المتوقعة وبهذه الطريقة 
يمكننا الحكم على درجة تحقيق األهداف أّما الثانية فتعتمد على النسبة بين اإلمكانات المتوقعة لتحقيق 

 .النتائج
 

 لكفاءة:   ا -
يوجد إتفاق بين المهتمين على تعريف محدد للكفاءة حيث يتقاطع مفهوم الكفاءة مع عدة مفاهيم  ال

فقد عرفها كل من  األمثلية ...إلخ وستعرض بعض  التعريفات لمفهوم الكفاءة، كاإلنتاجية و المردودية،
الت و ـإلى العالقة بين المدخة ومعنى ذلك أنها تشير ـ( بأنها قدرة المؤسس2006ر وروكيرتيس)ـولب

المخرجات وتقاس من خالل نسبة المخرجات إلى المدخالت "أما الكفاءة حسب فنسنت فهي القدرة على 
القيام بالعمل المطلوب بأقل اإلمكانيات، والنشاط الكفؤ هو األقل كلفة حيث نستنتج من هذا التعريف أن 

لمدخالت أي استعمال مدخالت أقل، كما تعرف الكفاءة الكفاءة ترتبط بتحقيق ما هو مطلوب بشرط تدني ا
وهناك  على أنها " اإلستخدام األمثل للموارد المؤسساتية بأقل تكلفة ممكنة دون حصول أي هدر يذكر،

أي إبقاء التكلفة في  هو أقل، هو كثير نظير ما تعريف أخر ينظر للكفاءة على أنها الحصول على ما
وهي مفهوم يقتصر على إستخدام الموارد اإلنتاجية المتاحة  حدودها القصوى،حدودها الدنيا واألرباح في 

 للمؤسسة أي أنه يرتبط بالدرجة األولى بعنصر التكلفة و العالقة بين المدخالت  والمخرجات .
ومن هذا التعريف يمكن اإلستنتاج أن الكفاءة صفة مالزمة لكيفية وطبيعة استخدام المؤسسة 

حيث ال بد من اإلستغالل الرشيد و المزج بين عوامل اإلنتاج  رد مقارنة بمخرجاتها،لمدخالتها من الموا
 بأقل تكلفة ممكنة، كم يمكن اإلستنتاج بأن الكفاءة يمكن ترجمتها وتمثيلها في ثنائية )تعظيم األرباح،

ل كمية أكبر مقابل تدني التكاليف( وهذا يشير إلى أن عملية اإلنتاج تعتبر غير كفؤة إذا تطلبت استعما
وهنا تتطلب اإلشارة إلى  من المدخالت مقارنة بكمية أقل من المدخالت إلنتاج نفس الكمية  من الناتج،
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جودة إدارتها  أن الكفاءة في المؤسسة تتأثر بحجم مدخالتها، باإلضافة إلى عوامل أخرى أهمها المحيط،
 .إلخ ظيمها...تنو 

ا أن الكفاءة تعني عمل األشياء بطريقة صحيحة، كما أن ونستنتج من التعريفات التي أوردناها سابق
وتدني التكاليف، بمعنى آخر يمكن تمثيل الكفاءة بمعادلة يحتوي  جوهر الكفاءة يتمثل في تعظيم الناتج،

أحد طرفيها على بلوغ أقصى ناتج بتكاليف محدودة ومعينة، بينما يحتوي الطرف األخر على بلوغ الحد 
 قل تكلفة، وتقاس الكفاءة عادة من خالل نسبة المخرجات إلى المدخالتالمقرر من الناتج بأ

 .(110-109،ص2013)المحاسنة،
 بينما يرى صالح الدين عبد الباقي أن مكونات األداء تتمحور حول النقاط التالية:

 م التي يتكون منها األداء:اوالمه األنشطة -
ألداء نقوم بتقسيم العمل الذي يمكننا من وصف يرى أنه لمعرفة األنشطة والمهام التي يتكون منها ا

دقيق لنشاطات العامل التي تجزأ إلى عناصر وبالتالي تحليل العمليات يبين لنا مجموعة من الحركات 
التي يقوم بها العامل من مدة زمنية معينة وال تقتصر على األنشطة و المهام التي تتغير بتغير الزمن 

 روف التي تحيط باألداء.ظالعمل للبتغير  الذي يؤدي في العمل أو
 :األنشطة التي تتغير بتغير الزمن -

حسب األوقات التي يؤدي فيها العامل ومثال ذلك تغيير مهام مدير الحسابات وقت الميزانية 
 .مه األخرى خالل السنةاالختامية في أخر السنة عن مه

 األنشطة التي تتغير بتفاوت العمال: -
 .و خصائص متميزة لكل عامل من العمال الذين يؤدون العمل وهي نتيجة لخبرات خاصة

 األنشطة التي تتغير بتغير الظروف: -
هي نتيجة لطبيعة الحركة التي يؤدي فيها العمال عملهم مثل التوقف المفاجئ لآللة قد يجعل 

 ،2001 .)عبد الباقي،العمال يتوقفون عن أداء أنشطة اإلنتاج والقيام بأنشطة أخرى لمنع التوقف
 .(285ص
 :بعاد األداءاأل -3

 البعد التنظيمي:  -3-1
يقصد باألداء التنظيمي االجراءات و األليات التنظيمية التي تعتمدها المؤسسة في المجال التنظيمي 
لتحقيق أهدافها، ومن ثم يكون لدى ادارة المؤسسة معايير يتم قياس فعالية االجراءات التنظيمية المعتمدة 

ألداء في ضوئها، مع االشارة الى أن هذا القياس يتعلق مباشرة بالهيكلة التنظيمية و ليس و أثرها على ا
بالنتائج المتوقعة ذات الطبيعة االجتماعية االقتصادية، وهذا يعني أنه بامكان المؤسسة أن تحل الى 

علق بالفعالية مستوى فعالية أخر ناتج عن المعايير االجتماعية و االقتصادية و يختلف عن الناتج المت
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التنظيمية، و يستنتج مما سبق أن المعايير المعتمدة في قياس الفعالية التنظيمية تلعب دورا هاما في تقويم 
األداء، حيث تتيح للمؤسسة وعي و ادراك الصعوبات التنظيمية في الوقت المناسب من خالل المؤشرات 

 األولية قبل أن يتم ادراكها من خالل أثرها االقتصادي.
 البعد االجتماعي:  -3-2

يشير البعد االجتماعي لألداء الى مدى تحقيق الرضا لدى أفراد المؤسسة على اختالف مستوياتهم، 
ألن مستوى رضا العاملين يعتبر مؤشرا على وفاة األفراد لمؤسستهم، خاصة اذا أوفت بحاجات العاملين 

هتمام المؤسسة بالجانب االقتصادي فقط و على فيها، وتتجلى أهمية و دور هذا البعد في التأثير لسلبي ال
ذ يؤثر ذلك على المدى البعيد سلبيا على تحقيق المؤسسة إحساب الجانب االجتماعي للموارد البشرية، 

ألهدافها، فقد أشار األدب الخاص باإلدارة الى أن جودة االدارة في المؤسسة تعتمد على مدى االنسجام 
لفعالية االجتماعية، ومن هنا البد من االهتمام بالمناخ االجتماعي السائد بين الفعالية االقتصادية و ا

داخل المؤسسة و بكل ما له عالقة بطبيعة العالقات االجتماعية في المؤسسة كالصراعات و األزمات و 
 .(109-108.ص ص 2012)المحاسنة.. لخإالخالفات...

 
 خطوات األداء: -4

 :تحليل األداء مفهومين همايرتبط بمفهوم  :تحليل األداء -4-1

يصف اإلمكانات و القدرات المتاحة في بيئة العمل و الالزمة لتحقيق إستراتجية و  الوضع المرغوب: -
 أهداف المؤسس.

الوضع الحالي أو الفعلي: يصف مستوى أداء العمل و اإلمكانات و القدرات المتاحة كما هي موجودة  - 
 فعليا.  

من خاللها إدراك المشاكل المتعلقة باألداء و العمل على  ينتج عن هاذين المفهومين إدراك الفجوة و
 إيجاد الحلول لها ومحاولة توقع المشاكل التي قد تحدث مستقبال.

يجب عند تحليل أي مشكلة نبدأ من جذورها ومن هنا نسأل لماذا البحث عن جذور المسببات:  -4-2
األداء؟ ثم نبدأ بجمع المعلومات الممكنة لحديد سبب و ضعف األداء قبل اختيار  توجد هذه الفجوة في

 وسيلة المعالجة. 

: البد من اختيار و تقييم الطريقة المناسبة التي يمكن بها و المعالجةأاختيار وسيلة التدخل  -4-3
ا اختبارها ثم الذي يليها معالجة الفجوة الحاصلة في األداء لكن يجب اختيار طريقة واحدة و التركيز عليه
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مع األخذ بعين االعتبار األولوية األهمية في الطريقة المناسبة و الحساب الدقيق لتكلفة و المنافع 
 المتوقعة.

ذ و تصميم ـا حيز التنفيـة و وضعهـار الطرق المالئمـبعد اختي ة أو طريقة المعالجة:ـتطبيق وسيل -4-4
ين مفاهيم التغير التي تريدها المؤسسة في األعمال اليومية و محاولة اول تحليل أو تضمـنظام للمتابعة نح

ان تحقيق فاعلية المؤسسة و تحقيق أهدافها بكفاءة ـام بتأثير األمور المباشرة و غير المباشرة لضمـاالهتم
 و فاعلية.

ل يكون يجب أن تكون هذه العملية مستمرة ألن بعض األساليب و الحلو  مراقبة و تقيم األداء: -4-5
لها أثار مباشرة على تطوير و تحسين األداء يتم هذا من خالل توفير و سائل المراقبة و المتابعة تركز 

 ،2011 ،مشعلي). اس التغير الحاصل لتوفير التغذية الرجعية و المبكرة لنتيجة هذه الوسائلـعلى قي
 .(20-05:ص

 

 

 مقاييس األداء: -5

ة بأهداف التحسين ذات المستوى األعلى للشركة أو المؤسسة ينبغي تحديد مقاييس األداء المرتبط
أما في المستويات األقل فتصبح مقاييس  ،وقد تنجح هذه المقاييس عن سجل األداء اإلستراتيجي للعمل،

ويجب أن تحقق  األداء لها بعض الخصوصية وتتطلب فهما ووعيا كاملين للعمليات واألنشطة المستهدفة،
 اف التالية:مقاييس األداء األهد

رد فمن األساسي و الجوهري أن تحدد اإلحتياجات و ـتعكس الجوانب الحيوية لألداء كما يراها الف أن -
 المطالب الضرورية للفرد .

أن تكون واضحة الرؤية والمعالم حيث أن الهدف األساسي لمقاييس األداء هو تعريف األفراد كيفية  -
 وضوعية .التصرف بطريقة جيدة تجاه األهداف الم

يجب أن تكون مفهومة، وأن تكون ديناميكية ،حيث يجب على األفراد أن يتفهموا المقاييس التي يتم  -
 .إستخدامها لتقييم أدائهم إذا تم أخذهم في  اإلعتبار

داف و ـار مقاييس األداء المحلية تجاه األهـويجب إختي بات العمل ككل،ـون مرتبطة بمتطلـأن تك -
 .شاملة وتحسين العملاإلستراتيجية ال
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أن يتم إستخدامها للتوافق في عملية وضع و تحديد األهداف المناسبة حيث أن األهداف تحدد المعدل  -
المطلوب للتحسين و التطوير ذات المستوى الجيد اإلتجاه العام للعام القادم، ومن خالل هذا اإلطار العام 

شركة الخطط و مقاييس األداء المالئمة لتدعيم يجب أن يطور كل مستوى  من مستويات المؤسسة أو ال
 .(240-239،ص1997)توفيق ، .األهداف المستهدفة  للمستوى األعلى و بتوضيح أكثر شمولية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : تقييم األداءثانيا
 أهمية تقييم األداء: -1

المطلوبة منه عملية منظمة تهدف إلى تقييم قدرة الموظف وقابليته لتحقيق المهام  يعتبر تقييم األداء
ظر المنظمات إلى تلك العملية كأداة هامة تساعد في العديد من تن ونمو شخصيته وتطور أداءه، إنجازها،

 مهام التخطيط والتنظيم  المتعلقة بشؤون الموظفين ،وتكمن األهمية في النقاط التالية:
و بالتالي يتم ترقيتهم إلى قدرات العاملين  حيث تكشف عمليات تقييم األداء عن الترقية والنقل: -1-1

 كما تساعد على نقل ووضع كل فرد في الوظيفة التي تناسب قدراته. وظائف أعلى،
حيث تساعد العملية في تحديد مدى فاعلية المشرفين والمديرين في  تقييم المشرفين والمديرين: -1-2

 .تنمية وتطوير أعضاء الفريق الذي يعمل تحت إشرافهم وتوجيهاتهم
واقتراح زيادة  ،كافآت المالية المناسبة للعاملينحيث تساهم في إقتراح الم ديل المرتبات واألجور:تع -1-3

 و اقتراح نظام حوافز معينة. مرتبات وأجور العاملين أو إنقاصها،
حيث تشكل وسيلة لتقييم جوانب الضعف في أداء العاملين و اقتراح إجراءات  تقديم المشورة: -1-4

   (59،ص2013.)منصور الشريف،اء، عن طريق التدريب مثاللتحسين ذلك األد
 :أهداف تقييم األداء -2
 :اإلداريفي المجال   -

 يتم استخدام تقييم األداء في ترقية الموظفين 
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 يتم استخدام تقييم األداء في تحديد العقوبات التأديبية و الفصل 
  سالمة لهم يتم استخدام تقييم األداء في نقل الموظفين إلى وظائف أكثر 
 يتم استخدام تقييم األداء في الكشف على اإلحتياجات التدريبية و كوسيلة لتطوير األداء 

 في مجال تطوير المؤسسة والفرد:  -
يسعى تقييم األداء إلى تحقيق األهداف التي تسهم في آن واحد بتطوير أداء الفرد و المؤسسة ككل 

 )ثابت، العمل على تدريبه من أجل رفع إنتاجيتهمن خالل الكشف عن نقاط الضعف عند العامل و 
 .(93ص ،2001

هو ألغراض  ومنها ماإدارية، ما تكون ألغراض  ابينما يرى البقمي أن أهداف تقييم األداء منه
 كما يلي: ذلك هو ألغراض البحث العلمي ويمكن التفصيل في ومنها ما التوجيه و اإلرشاد،

 األهداف اإلدارية: -
  إنهائها.العقود أو قرارات تجديد 
 .قرارات صرف المكافآت التشجيعية 
 .قرارات إلحاق الموظفين راج تدريبية وتطويرية 
 قرارات إعادة النظر في إجراءات اإلستقطاب و اإلختيار. 

 األهدف التوجيهية واإلرشادية: -
 إبراز جوانب الضعف والقوة في أداء الموظفين.  
 ة أو إعادة التأهيلإرشاد الموظفين إلى البرامج التدريبي.  
  استخدام البيانات المتجمعة عن األداء في إعادة النظر في برامج الحوافز القائمة وأساليب تحسين

 الرضا و الدافعية للعمل.
 أهداف البحث العلمي: -

من جانب أخر فإن المعلومات المتوفرة عن عملية تقييم األداء يمكن أن تخدم أغراض البحوث 
 مة في المجاالت التالية:العلمية في المنظ

  صحة وسالمة اإلستقطاب و اإلختيار.و  من أمنالتحقق 
 تقويم البرامج التدريبية 
 التقدم و  الخدمات، األجور، تقويم إجراءات وأنظمة الحوافز الوظيفية مثل،الرواتب

 (44ص ، 2010 .)البقمي،الوظيفي
 :خصائص تقييم األداء -3

 األداء منها: البد أن تتوافر عدة خصائص لتقويم
  عملية مخططة منظمة منهجية. األداءأن عملية تقييم 
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 .أنها عملية إيجابية ديناميكية مستمرة 
 .تحديد المهام والمستويات 
 .تحليل النتائج وتحديد ومصادر وأسباب اإلنحراف 
  (54ص ،2006 .)بن عقيل ،تقديم التوصيات والبيانات لإلدارة العليا 

 :األداءطرق قياس  -4
ويمكن للمؤسسة المعنية أن تختار منها طريقة أو أكثر  طرق متعددة لقياس أداء العاملين، توجد

 حيث ذكرت سوسن مجيد أهمها:
تعتبر هذه الطريقة من أقدم وأبسط وأكثرها شيوعا حيث يقاس أداء  طريقة التدرج البياني: -4-1

،المظهر ،وتحديد الدرجات على أساس الموظف بناء على معايير محددة مثل: نوعية األداء ،كمية األداء 
 .(3-1)أو(5-1من)

في هذه الطريقة يقوم المدير بإعداد قائمة بأسماء العاملين معه ثم يقوم بترتيبهم  طريقة الترتيب: -4-2
 تصاعديا أو تنازليا إعتمادا على أحسنهم كفاءة.

د احتمال التقويم على أسس الهدف من إستخدام هذه الطريقة هو استبعا طريقة الوقائع الحرجة: -4-3
شخصية ويتم تقويم األداء في هذه الطريقة استنادا إلى سلوكيات الموظف  أثناء العمل من خالل تسجيل 
المدير للوقائع و األحداث التي تطرأ خالل عمل الموظف سواء كانت جيدة أم سيئة في ملف الموظف 

 لدوري.تمهيدا إلصدار حكمه على أداء الموظف أثناء التقييم ا
تعتمد هذه الطريقة على قائمة مراجعة بأسئلة وعبارات محددة حول أداء  طريقة قائمة االختبار: -4-4

حيث يقوم المدير باإلجابة على تلك األسئلة ،ثم يقوم بعد ذلك مدير الموارد البشرية بإعطاء  العامل،
 كل عبارة أو سؤال.األوزان لتلك اإلجابات دون علم القائم يالتقويم وفقا ألهمية ووزن 

وهي طريقة بسيطة حيث يقوم المدير أو المشرف بكتابة تقرير تفصيلي  طريقة التقويم المكتوب: -4-5
عن العامل يصف فيه نقاط القوة ونقاط الضعف التي يتمتع بها إضافة إلى جانب ما يمتلكه من مهارات 

 ة لذلك الموظف.ومدى إمكانية التقدم الوظيفي والترقي يمكن تطويرها مستقبال،
الهدف من هذه الطريقة هو التغلب على المشاكل التي امتازت طريقة التدرج البياني السلوكي:  -4-6

بها طريقة التدرج البياني من افتراض أوزان واحدة لكل الخصائص على رغم اختالف أهمية بعضها على 
مكانية التحيز،وتقوم هذه الطريقة  بإدخال العامل السلوكي في التقويم األخر وخضوع معاييرها للجدل وا 

 والوقائع الحرجة للعامل المراد تقويم أدائه.
تقوم هذه الطريقة على مجموعة افتراضات أساسية خالصتها أن  باألهداف: اإلدارةطريقة  -4-7

ويرغبون في المشاركة  العاملين في المنظمة يميلون إلى معرفة وفهم النواحي المتوقع منهم القيام بها،
عملية إتخاذ القرارات التي تمس حياتهم ومستقبلهم،كما يرغبون في الوقوف على مستويات أدائه ب
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بإستمرار،والمالحظة لهذه الطريقة أنها تتم قبل عرض األداء في الوقت الذي تقوم فيه الطرق األخرى على 
 (79-78،ص2011)سوسن مجيد، .التقويم بعد األداء

 ن على تقييم األداء:والقائم -5
 المشرف المباشر: -5-1

الرئيس المباشر هو أكثر األشخاص معرفة بعمل الموظف من حيث الواجبات والمسؤوليات ومن 
نجازاته وسلوكياته، كما أنه أدرى بجوانب القوة والضعف في أداء المرؤوسين ولديه  حيث تقييم قدراته وا 

إن الرئيس قد يتحيز لصالح أو ضد هذا المعلومات الكافية عن األوضاع و األفراد في القسم ، ومع ذلك ف
 .المرؤوس أو ذاك

 رئيس المشرف المباشر: -5-2
تتطلب بعض المنظمات أن يقوم بمراجعة تقييم أحيانا رئيس المشرف المباشر بحجة أن الرئيس 
األعلى يعرف بوجه محدد األهداف المطلوبة من الموظف وكيفية تحقيقها، ويرى أن فكرة قيام رئيس 

لمباشر بعملية المراجعة والتقييم نابعة من غبات اإلدارة العليا وأن هدف الموظف قادر على المشرف ا
 (275ص ،2009 )السالم،. تحمل المسؤولية وقبولها ولديه المعرفة الكافية ألداء ما وكل إليه

 خبراء إدارة الموارد البشرية:  -5-3
 م أداء الموظفين،ـخارج المنظمة في تقييل أو ـوارد البشرية من داخـان أحيانا بخبراء المـيستع

مساعدة القائمين بالتقييم في شرح أبعاد العملية وأهدافها وطريقة إجرائها ويشترط أن يكون هؤالء الخبراء بو 
على علم ومعرفة بطبيعة الوظيفة المطلوب تقييم إنجاز القائم عليها،ويتحدد دور هؤالء الخبراء القائمين 

ضامين التقييم المطلوبة والطريقة المطلوبة في التقييم وأسلوب القياس والتقدير على التقييم ثم شرح م
تستخدم هذه الطريقة في طريقة  وغالبا ما ،ويطلب منهم إتخاذ الخطوات التنفيذية إلجراء هذا التقييم،

 التقييم الميداني لألداء.
 اللجان: -5-4

ن رؤساء أقسام يعملون مباشرة ،ولهم صلة ومعرفة قد تشكل لجنة خاصة لتقييم أداء الموظفين مكونة م   
مسبقة  بالموظفين قبل فترة التقييم ،وال يمنع تشكيل اللجنة من مستويات إدارية مختلفة طالما كانت على 
ذا كان الهدف من تكوين اللجنة يظل  نجازاتهم السابقة وا  صلة ومعرفة بهؤالء الموظفين  وطبيعة أعمالهم وا 

ذا لم يتم إستخدام قائما إن كانت الم علومات الكثيرة التي تتوفر للجنة ال يعني بالضرورة معلومات أفضل وا 
بيانات حقيقية وبشكل صريح فسوف يخيم على بعض أعضاء المجموعة الجهل بما يجري في حقيقة 

 األمر.
 المرؤوسين: -5-5
المعلومات المتوفرة لديه عن والمقصود هنا أن يقوم المرؤوسون بقياس أداء رئيسه، بحيث يدلي بأرائه وب 

وذلك نتيجة اإلحتكاك اليومي والمستمر بينهما ليتم التقييم  رئيسه بما يتعلق بسلوكه و أدائه في العمل،
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نجازه في العمل، إال أن اإلعتماد الكلي على معلومات وأراء ءوالحكم على مدى أو مستوى كفا ته وا 
ذلك بسبب إحتمال وجود خالفات بين الرئيس  وبعض و  المرؤوسين برؤسائهم يعتبر إجراء غير مناسب،

مرؤوسيه مما يجعل نتائج القياس والتقييم غير موضوعية إال أنه وفي المقابل تفيد نتائج التقييم في أنها 
 تجعل هذا الرئيس على علم بحقيقة أدائه ،ورأي مرؤوسيه فيه مما يساعد على تالقي أخطائه مستقبال،

  ( 102ص ،2000 )شاويش، .لي تطوير أدائهاوبالت
 
 
 
 
 
 
 

 :عالقة االتصال التنظيمي باألداء الوظيفياثالث
قمنا في هذا المبحث بدراسة تأثير االتصال التنظيمي على األداء الوظيفي للعاملين من خالل 

 :ء الوظيفي للعامليناعلى األد التكنولوجيا( نمط االتصال، لتنظيمي،دراسة العناصر التالية )الهيكل ا
 تأثير الهيكل التنظيمي على األداء الوظيفي للعاملين:  -1
دارات أو األجزاء يقصد بالهيكل التنظيمي "البناء أو اإلطار الذي يحدد اإل تعريف الهيكل التنظيمي: *

فهو يبين التقسيمات التنظيمية والوحدات التي تقوم باألعمال واألنشطة التي يتطلبها تحقيق  ،الداخلية فيها
 منظمة كما أنه يحدد السلطة ومواقع إتخاذ القرار وتنفيذ القرارات اإلدارية .أهداف ال

حيث يعمل على تحديد  "نمط من العالقات مراكز التنظيم بين األفراد، على أنه كما يعرفه مولينز:
  .وات االتصالنار الوظيفية ومختلف عالقاتها و ق، واألدو المسؤوليات المهام، ،األنشطة

 يلي:  يكل التنظيمي على األداء الوظيفي للعاملين نذكر ماوفي تأثير اله
 (اإلستمرارية ،)التوازن ،المرونة :ات و الخصائص الثالث التاليةملهياكل التنظيمية التي تتسم بالسإن ا -

، ورسم السياسات وتحقيق سبل اإلبداع و اإلبتكار لقراراتمن شأنها أن تتيح للعاملين المشاركة في إتخاذ ا
طار مناخ تنظيمي قادر على تحفيز األفراد و رفع معنوياتهم وبالتالي الزيادة في مستوى أدائهم في إ

 الوظيفي.
إن طبيعة الهيكل التنظيمي ووجهة نظر العاملين فيه تؤثر في قدراتهم على المشاركة و اإلبداع فالهيكل  -

لعاملين خارج إطار يؤدي إلى التنظيمي الذي يتميز بالجمود وضعف المرونة ال يسمح بأية عالقات ل
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خارج هذا اإلطار، كذلك فهو يجعلهم غير متحمسين إلقتراح ما من  اتصاالتتخويف العاملين من أية 
شأنه تحسين العمل كذلك فهو يفقدهم الشعور بالمبادرة والمسؤولية على العكس  من ذلك فإن الهيكل 

مثابة إطار عام لتحديد العالقات التنظيمية يمكن له التنظيمي الذي يسمح بالمرونة ، والذي يمكن إعتباره ب
أن يتطور ليستوعب المتغيرات المستجدة ويشجع العملين على اإلجتهاد و اإلبداع من أجل تحسين العمل 
و تطويره مما يساهم في تحقيق األهداف كذلك ال يشعر العاملون في هذه الحالة بأن هناك تعارض ما 

كذلك  ،ظيم الرسمي و التنظيم غير الرسميم الخاصة أو التعارض بين التنبين أهداف المنظمة وأهدافه
وال  ،مرونة ال تتغير لتواكب المتغيراتيمكن القول أن الهياكل التنظيمية التي تتسم بالجمود و ضعف ال

، فمن شأن هذه الهياكل التنظيمية سانية يجب التعامل معهاتعترف بالتنظيمات غير الرسمية كظاهرة إن
 مفروضة عليه ال مبرر لها. اد المناخ التنظيمي حيث يشعر العامل أن هناك قيودإفس
وقد يكون للهيكل التنظيمي تأثيرا سلبيا يتمثل في الحد من قدرة المنظمة في تحقيق أهدافها وا عاقة  -

مما يؤثر على  القدرات اإلبداعية للعاملين ،و تعود هذه النظرة السلبية إلى تعدد المستويات اإلدارية الزائدة
كفاءة االتصال داخل المنظمة كما تقلل من حماس العاملين و الدرجة التي يتم بها تفويض السلطة من 

 ،رات ومواهب األفراد العاملين بهاإلى المرؤوسين ، وبذلك تتأثر قدرة المنظمة على تنمية قد الرؤساء
 ملية اإلبداع اإلداري.فالهيكل التنظيمي ومدى جودته من عدمها يؤثر بشكل مباشر في ع

 تأثير االتصال على األداء الوظيفي للعاملين  -2
يمثل العاملون الجزء األكبر من التعامالت القائمة بين المنظمة و األطراف المكونة لها ، فاالتصال الذي 

 التالي : بهم ، ومن تأثيره على األداء الوظيفي للعاملين ةالمنوطيسهم في توجيه العاملين إلنجاز األعمال 
تسهم االتصاالت بصورة فعالة في تكوين المناخ التنظيمي و تحديد خصائصه و فعالية االتصاالت  -

تعني ببساطة أن هناك خاصية إيجابية أضيفت للمناخ التنظيمي أما بطء االتصاالت وعدم فعاليتها تعني 
الجهاز العصبي للتنظيم ،وهي فاالتصاالت بمثابة  من ناحية أخرى أن هناك خلال في المناخ التنظيمي،

را هاما لألداء لذا يعد وجود االتصاالت الفعالة مؤش االجتماعيبذلك تؤثر كثيرا في تحديد البعد النفسي و 
إن غياب قنوات االتصال الفعالة بين الرؤساء والمرؤوسين وما يترتب عليها  ،على وجود أداء وظيفي جيد

العاملين،وعدم ترسيخ عالقات مبنية على الثقة والتقدير كذلك من غياب أسس الموضوعية في التعامل مع 
ويقلل من إنتاجهم اإلبداعي ، بعكس  ،مشاعر القلق و اإلحباط للعاملين يؤدي إلى أثر سلبي يخلق

رفع من كفاءة العامل و فعاليته ، وتنمي الية تإستخدام أنواع ووسائل متعددة من االتصاالت ذات كفاءة ع
ت المستويات تقارب و اإلنسجام بين العاملين ، ولهذا البعد أهميته للنظر في مشكالروح التعاون وال

بالمعلومات المقدمة من المرؤوسين لتحقيق نظم اإلنفتاح و اإلنسياب الذي  واالهتمام ،التنظيمية المختلفة
 يحقق كفاءة و فعالية نظام االتصاالت.
ح للعاملين فرص إبداء الرأي والتعلم و التطور ألنه يتي باتجاهينإن االتصال الجيد هو االتصال 

نسيابها  وقد تبين أن االتصال في إتجاه واحد )تنازليا( فقط وذلك بإصدار األوامر والتعليمات من أعلى وا 
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ال  آراءهأن أفكاره و  باعتبار المباالةإلى أسفل السلم الهرمي تؤدي بالعامل إلى الخمول في التفكير و عدم 
 قيمة لها.

مالئم لإلبداع و اإلبتكار والمساهمة  تنظيميأنماط االتصاالت السائدة من شأنها التأثير في مناخ  إن -
بين األفراد في خلق حركية  في إتخاذ القرارات، حيث أن االتصال وسيلة إجتماعية يتم من خاللها التفاهم

واء ،إذ يتم من خاللها نقل الجماعة على حد سو  )ديناميكية( الجماعة و التفاعل المستمر بين األفراد
 و األفكار لغرض تحقيق األداء المستهدف للمنظمة ، وتعتمد كفاءة االتصال اآلراءالمعلومات والبيانات و 

ق عادة بطبيعة العمل و المناخ التنظيمي السائد إذ أنها تؤثر و تتأثر به لعلى العديد من العوامل التي تتع
ت العالقات غير عاماجبذلك من جماعات العمل الرسمية و ا ترتبط عادة فهو الموقع المادي لألفراد وم

الرسمية من شأنها أن تخلق مناخا مالئما في خلق التفاعالت اإلجتماعية الهادفة و تنشيط دورهم و أدائهم 
 في مجمل العمليات الهادفة.

الفرد يستطيع أن إن االتصال الفعال يؤدي إلى تحسين أداء العامل و حصوله على الرضا في العمل ، ف
ون و ايتفهم عمله بصورة أفضل ويشعر بمشاركة أكبر ،كما أنه يتفهم أدوار اآلخرين مما يشجع على التع

ل و ـالدراسات أن لالتصال الفعال عالقة طردية مباشرة بالرضا عن العم ضالتنسيق ، وقد أثبتت بع
ر و ـتحديد معايي و ،ة العملـإنتاجيتاب أن االتصال يساعد تقييم األداء و ـاألداء ، ويرى بعض الك

 مؤشرات األداء وكذا تحفيز و زيادة حماس العاملين للعمل.
و يمكن تشبيهها بالدم الذي يجري في عروق اإلنسان و  ،تصاالت دورا هاما داخل المنظماتتلعب اإل -

لمحافظة على تدفق يحمل الغذاء إلى كافة أجزائه ، فاالتصاالت بالنسبة للمنظمات تلعب دورا هاما في ا
نسياب المعلومات داخل المنظمات ، كانت هناك أنظمة جيدة لإلتصاالت ترتفع كفاءة العمل كلما و ،وا 

 .ءة المديرين عالية في االتصاالتوكانت كفا
و تعديل يتمثل الهدف الرئيسي لإلتصال في تبادل المعلومات بين األفراد و العمال على تحريك  -

مثل في شرح خطط المنظمة ، أما األهداف الفرعية على المستوى الوظيفي فتتجيدسلوكهم نحو األداء ال
نسيق بين ، نقل المعلومات والتأكد من تحقيق التعاون بين األفراد، قيادة وتوجيه األفراد و التللعاملين

 تحقيق التفاهم بين العاملين و اإلدارة العليا. ،جهودهم و تحفيزهم للعمل
لين في المنظمة على مواكبة ما يستجد من تطورات تمس المنظمة و تنعكس على يساعد االتصال العام

بيئتهم العملية ، كما يساهم في إمتصاص حاالت عدم الرضا حيث يعمل كصمام أمان يمكن من خالله 
أن يعبر العاملون عن إتجاهاتهم حول القضايا المختلفة وتوصيل صوتهم لصانعي القرار،وكذا إبقاء 

ر في المنظمة على إطالع مستمر على النشاطات التفصيلية الدقيقة ،وتوفير المعلومات التي صانعي القرا
 الجيد. تمكنهم من إتخاذ القرار

ومع ذلك فإن  ،نحو السلوك المرغوب اآلخرينإن أحد أهداف االتصال األساسية بالمنظمات هو توجيه  -
ن األحداث ،لذلك فإنه لكي تعمل المنظمات االتصاالت بالمنظمات قد ال تعني عمال واحدا بل سلسلة م
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بكفاءة فالبد أن يقوم األفراد والجماعات  بالتنسيق بين إتصاالتهم بعناية فائقة و بدون االتصاالت ال 
توجد  يعرف العاملون ما المطلوب منهم و ال يمكن أن تقوم المنظمات بأعمالها بكفاءة ، بل ربما ال

في المنظمات هي  الوظائف األساسية التي تقوم بها االتصاالت منظمات أصال، وبلغة أخرى فإن من
مساعدتها على تحقيق التنسيق بين أنشطتها ويتم تحقيق التنسيق عن طريق تقاسم المعلومات بين أقسام 

عبارة عن تقاسم البيانات و الحقائق ، فهناك  االتصاالتاإلعتقاد بأن  ومن الخطأ المنظمة والعاملين بها،
لالتصاالت يركز على العالقات اإلجتماعية بين األشخاص فعلى سبيل المثال فإن مظهر أخر 

يقوله  ومن المعلوم أن ما اآلخريناالتصاالت مهمة جدا لتنمية الصداقات ،والحصول على ثقة وقبول 
 له،وكلما اهتمت اإلدارة يخلق بيئة عمل تسود فيها اآلخرينضمنيا على مدى حب  الفرد وطريقة قوله يؤثر

 اهتمامهم بأدائهم. العالقات الجيدة بين العملين ، كما زادهم
تتوقف الحالة المعنوية لألفراد في مختلف المستويات التنظيمية وكذلك إنتاجيتهم على مدى فاعلية  -

وكفاءة االتصال ،حيث يحقق هذا بصفة أساسية تبيان الواجبات واألعباء الخاصة بالعمل للفرد و الطريقة 
إلنجازه ،ألنه من المهم للفرد معرفة لماذا يقوم بالعمل و األسلوب المناسب ألدائه وعكس هذا المالئمة  

يؤدي إلى انخفاض و تدهور معنوياته وتأثير إنجازه وزيادة معدالت الحوادث و الفاقد سواء من وقت 
نم ا أيضا على العمل أو المواد المستخدم ،كما يتوقف نجاح المنظمة ليس فقط على كفاءة أفرادها وا 

ماعي و يمثل هذا الدور الذي يقوم به االتصال في بناء و تشغيل جن القائم بينهم  وتحقيق العمل الالتعاو 
ات التنظيمية تتم عملية االتصال بصفة مستمرة ـالهيكل لجماعة  العمل من خالل اإلدارة ففي كل المستوي

لذلك يشار  ،الجماعات ود اطباعات بين األفر ات و المشاعر و اإلنـلنقل المعلومات واألفكار و اإلتجاه
 بين كل أعضاء التنظيم. إلى االتصال على أنه شبكة تربط

 إن األهداف األساسية لإلتصال من وجهة نظر المدير ثالثية األبعاد وهي: -
 اإلستعالم والتحري.  -أ
 اإلخبار أو اإلعالم.  -ب
  .التأثير-ج

 اآلخرينلى المعلومات الالزمة )اإلستعالم( وتزويد حيث يجب على المدير أن يبحث و يحصل ع
وأيا كان الفرد  ع الفهم والمعرفة )إخبار( ويدعم اإلتجاهات و التصرف )التأثير(سيبالمعلومات ،وتنمية وتو 

 يعمل داخل التنظيم.
نه تمكن وفيما يتعلق االتصال بالمرؤوسين فإن المدير الذي ينجز األهداف السابقة سيكتشف أ

العمل الجماعي)فريق العمل(،  = التأثير ، حيث أن اإلعالم أو اإلخبار +ن فريق عملـمن تكويبنجاح 
ات اإلدارية و ـة حيث يقوم بتوفير المعلومات لإلدارة في مختلف المستويـيعد االتصال كوظيفة رقابي كما

  .الضرورية لتقييم األداء في الوقت المناسب
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 أو ،وء فهمـات اإلدارية تعود إلى سـات داخل المنظمـب الصراعيالحظ أن معظم المشكالت التي تسب -
 عدم وضوح خطوط االتصال وقنواته، حيث أشارت األبحاث العلمية إلى صحة ذلك،ألن عدم وجود

 يترتب عليه ضعف الروح المعنوية وانعزالية األفراد وعدم مشاركتهم ،اتصاالت مستمرة وبأكثر من إتجاه
ب االتصاالت غير الرسمية في إحداث شقاق و خالف وسوء ـكما قد تسب ،ي السليمفي إتخاذ القرار اإلدار 

فهم للرسالة خاصة إذا كانت المعلومات المنقولة معممة وليست من مصدر رسمي ويكفي أن تحتوي 
بعض الحقائق لكي يتم تصديقها فمن هذا المنطق يحدث الخلل أو الخطأ في فهم األوامر والتعليمات 

 .(106-95ص ،2010 خطأ في إدارة األعمال واألفراد و الخطأ في أداء المهام. )شامي،وبالتالي ال
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 على تصال التنظيمياإل  ثرأل  الدراسة الميدانية
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 ثانيالفصل ال

بالصندوق  داء الوظيفيعلى األ تصال التنظيمياإل  ثرأل  الدراسة الميدانية
 الوطني للتأمين عن البطالة 

 
 المبحث األول: التعريف بميدان البحث و مجتمع الدراسة. 

 .مؤسسات الحماية االجتماعية في الجزائرأوال: 
 ثانيا : التعريف بميدان البحث .
 ثالثا: خصائص مجتمع البحث.

  المبحث الثاني: تحليل و استنتاج الفرضية األولى.
 أوال: تحليل الفرضية األولى. 

 ثانيا: االستنتاج الجزئي للفرضية األولى. 

 المبحث الثالث: تحليل واستنتاج الفرضية الثانية.
 أوال: تحليل الفرضية الثانية.

 ثانيا: االستنتاج الجزئي للفرضية الثانية. 
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 مهمة  الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة -2
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 المبحث األول: التعريف بميدان البحث و مجتمع الدراسة 
 أوال : مؤسسات الحماية اإلجتماعية في الجزائر

 : مفهوم الحماية االجتماعية  -1
آلليات و األنشطة المترابطة الهادفة إلى تحقيق تعرف الحماية اإلجتماعية بأنها مجموعة من ا     

اإلستقرار اإلقتصادي و اإلجتماعي ،بتحرير اإلنسان من ضغط الحاجة  والعوز و الحرمان و الحد من 
خسائره و حمايته مما  يهدده من أخطار داخلية و خارجية  كاألزمات اإلقتصادية ،المالية والحروب و 

الفياضانات و األمراض الوبائية. )بن دهمة، رث الطبيعية كالمجاعات و و الكوا حالة الحصار اإلقتصادي
 (.6، ص2015
مجموعة من اآلليات و المؤسسات التي ترتكز على مبدأ  كما تعرف الحماية اإلجتماعية على أنها:     

مراض التضامن و التكافل، والتي تضمن لألفراد الحماية من األخطار اإلجتماعية، المتمثلة أساسا في األ
و البطالة و المخاطر التي قد تنجم أثناء العمل و الفقر و التكفل بالمتقاعدين و ذوي اإلحتياجات 

 (.30، ص1998الخاصة. )فهمي، 
إذن من خالل هذا نخلص إلى أن الحماية اإلجتماعية رافدا للتنمية وآلية للمحافظة على الموارد      

زر بين مختلف الفئات واألجيال وتحسين مستوى عيش األفراد البشرية من خالل تكريس قيم التضامن والتآ
 :واألسر ودعم أواصر االستقرار والتماسك االجتماعي، و هي تهدف على العموم إلى مايلي

حماية األفراد من المخاطر اإلجتماعية : تهدف الحماية االجتماعية الى حماية كل أفراد المجتمع و  -*
 . العمل حوادث،  الةالبط، الموت،المرضمثل: تأمينهم ضد بعض األخطار 

المساهمة في اعادة توزيع الخل الوطني : من خالل إعادة توزيع المداخيل أي اإلقتطاع من دخل  -*
 .الفئة العاملة وتوزيعها على الفئة غير القادرة على العمل. مثل فئة المتقاعدين

 .فظة على القدرة الشرائية لألفراد مساعدة وتحفـزا لتنمية اإلقتصادية وذلك من خالل المحا -*
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 . تخفيف المخاطر االجتماعية وتوسيع الفرص أمام الفقراء والمعرضين للخطر -*
تعتبر الحماية االجتماعية أحد الركائز األساسية لتكريس مبدأ التالزم بين األبعاد االقتصادية واألبعاد  -*

 .  االجتماعية واإلنساية للتنمية
 االجتماعية في الجزائر : مؤسسات الحماية -2

على العموم من خالل الحماية اإلجتماعية في الجزائر منذ اإلستقالل تطورا كبيرا تجسد لقد عرفت     
إصدار العديد من التشريعات و التنظيمات والقرارات واالجراءات بهدف تحقيق شمولية الحماية االجتماعية 

يص نظام و منه وتحسين مستويات المعيشة، و يمكن تلخ لكافة الفئات المهنية والشرائح االجتماعية ،
تتمثل في : الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية، الصندوق الوطني فروع عدة الحماية االجتماعية في 

للتأمينات اإلجتماعية لغير األجراء ، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ، الصندوق الوطني للمعاشات 
عن العطل  المدفوعة األجر، الديوان الوطني لألعضاء االصطناعية للمعوقين ، ،صندوق التأمينات 

 ( .173،ص2015الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات اإلجتماعية.)داسة،
 اذ هذه الصناديق تتمثل مهامها فيمايلي :

ويشمل العمال الذين يتقاضون األجور بصفة عامة  الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية : -*
،المجاهدين ، حيث تقتطع نسبة من أجور العمال شهريا لتغطية ن،وكذلك بعضا لفئات األخرى المعوقي

  النفقات الناجمة عن المرض أو حوادث العمل
هذا الصندوق خاص بأصحاب الحرف  الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية لغير األجراء : -*

ري فهو ملزم بتسديد إشتراكاته لضمان اإلستفادة من وأرباب العمل وبصفة عامة كل من يمتلك محل تجا
 . التعويضات عند المرض أو التعرض لحادث عمل ، وكذا للحصول على التقاعد

تضمن هذه الهيئة للعمال الذين تم تسريحهم بموجب قانون  الصندوق الوطني للتأمين على البطالة : -*
 .أجرة شهرية لفترة زمنية معينـةوزاري وكذلك في حالة إغالق المؤسسات العمومية دفع 

تهتم هذه الهيئة بتسديد مستحقات فئة المؤمنين الذين أحيلوا إلى  الصندوق الوطني للمعاشات : -*
 .التقاعد

يعمل هذا الصندوق كوسيط بين العامل وصاحب العمل  صندوق التأمينات للعطل مدفوعة األجر: -*
خالل اإلشتراكات التي تدفع سنويا لهذا الصندوق لتغطية  في قطاع البناء و األشغال العمومية وذلك من

 أجور العمال الخاصة بالعطل . 
أنشأ هذا الديوان خصيصا للفئـة المعوقة حركيا  الديوان الوطني لألعضاء اإلصطناعية للمعوقين :-*

ا من األجهزة حيث يقـوم بتقديم المساعدات المتمثلة في األعضاء اإلصطناعية ، الكراسي المتحركة، وغيره
 . دون مقابل وهذه المصاريف تغطى من قبل صندوق الضمان اإلجتماعـي
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خصص هذا الصندوق لتدعيم بناء السكنات  الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات اإلجتماعية : -*
اعية قبل الدولة وكذا الصناديق اإلجتماإلجتماعية الخاصة باألجراء أي الفئة العاملة وهو يمـّول من 

 . رىاألخ
 ثانيا: التعريف بميدان البحث

  الصندوق الوطني للتأمين عن البطالةتعريف  -1
كمؤسسة عمومية للضمان االجتماعي)تحت وصاية وزارة العمل  1994منذ تاريخ إنشائه سنة 

والتشغيل والضمان اإلجتماعي( تعمل على تخفيف األثار اإلجتماعية المتعاقبة الناجمة عن تسريح العمال 
اء في القطاع اإلقتصادي وفقا لمخطط التعديل الهيكلي،عرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة األجر 

)ص.و.ت.ب(في مساره عدة مراحل مخصصة للتكفل بالمهام الجديدة المخولة من طرف السلطات 
بتداءا من سنة ،شرع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في تطبيق نظام تعويض  1994العمومية وا 

البطالة بفائدة العمال األجراء الذين فقدوا مناصب شغلهم بصفة ال إرادية وألسباب إقتصادية ، من مهن 
 189.830أكثر من  2006الصندوق األولى دفع تعويض البطالة الذي إستفاد منه لغاية أواخر سنة 

الذين تم حيث يناهز عدد المستفيدين  %94مسجال ، أي بنسبة  201.505عامال مسرحا من مجموع 
توقيف تعويضاتهم جراء عودتهم إلى العمل بعقود محددة المدة أو بقائهم بالمؤسسات المؤهلة لتصفية 

مستفيد،أكبر موجة تسجيل في نظام التأمين عن البطالة تمت في الفترة الممتدة بين سنتي  5.275
نحنى اإلنتساب في التي سايرت نتفيذ إجراءات مخطط التعديل الهيكلي ،عن ذاك بدأ م 1996-1999
 التقلص.

مهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة: -2  
يتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالـة الصالحيات التالية بموجب القوانين والتنظيمات 

 المعمول بها:
هة ضبط ملفات المؤمنين يوميا وضمان التحصيـل و المراقبة والنزاعات حول تحصيل اإلشتراكـات الموج -

 لتمويل إدارات التأمين عن البطالة.
 تسيير األداءات التي يقدمها  نظير الحماية ظد خطر البطالة  -
مساعدة ودعم كل البطالين المستفيديـن من التأمين عن البطالة من أجل إعادة إدماجهـم في الحياة  -

دارات البلدية والو   الية العملية وذلك بالتعاون مع المصالح العمومية للشغل وا 
 تنظيم المراقبة المنصوص عليها في التشريع المعمول به فيما يخص التامين عن البطالة  -
المساهمـة في تمويل النشاطـات في إطار القرض المصغـر السيما عبر المساهمـات المالية في صندوق  -

 ضمان األخطار الناجمة عن القرض المصغر
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لـة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في حل نشاطات لفائـدة المساهمـة مع المؤسسات المالية و الوكا -
 البطالين الذين يتكفل بهم.

عن البطالة سواء  إمكانيـة المساهمة في تمويل النشاطات التي ينشئهـا البطالون المستفيدون  من التأمين -
روض الق عن طريـق منح قروض إضافية إلى المستفيديـن من القرض المصغر إو بمساهمة في تركيب

 الخاصة مع المؤسسات المالية الموجهة للبطالين  المستفيدين من التأمين عن البطالة.
وفضال عن إجراءاته العملية ومهامه االساسية المتمثلة في دفع تعويض التأمين على البطالة،        

االدماج، إذن يتكفل الصندوق بتسيير إجراءات احتياطية عبر برامج حماية العمال ومساعدتهم على إعادة 
 فمهامه تتمثل في :

 دفع تعويض التأمين : -2-1
، ينص على قيام الصندوق 1994ماي  26المؤرخ في  11-94أحدث في إطار المرسوم التشريعي رقم 

بدفع تعويضات مالية لفائدة العمال المسرحين بصفة ال إرادية سواء من المؤسسات العمومية أو الخاصة، 
 ذا النظام وفقا لتوافر الشروط التالية :حيث يتم االستفادة من ه

 الشروط الخاصة بصاحب العمل : -
 سنوات على األقل. 3أن يكون منتسبا للضمان االجتماعي خالل مدة تعادل * 
 أن يكون مرسما في المؤسسة المستخدمة قبل التسريح لسبب اقتصادي.* 
أشهر على األقل قبل توقفه  6البطالة من أن يكون منخرطا مستوفيا الشتراكاته في نظام التأمين على * 

 عن العمل.
 أن لم يسبق له رفض عمل أو تكوين تحويلي بغرض العودة إلى العمل.* 
أن يرد اسمه ضمن قائمة مؤشر عليها من قبل مفتش العمل المؤهل إقليميا خاصة بالمسرحين في * 

 إطار التسريح االجباري للعمال أو توقيف صاحب العمل.
 أشهر على األقل. 3مسجال بصفة طالب عمل لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ  أن يكون* 
 الشروط الخاصة بصاحب العمل : -

 يتعين على صاحب العمل تسديد اشتراكات فتح الحقوق لكل أجير.
 ينبغي عليه استيفاء اشتراكات الضمان االجتماعي.

 (:RTإجراء البحث عن الشغل) -2-2
، وهو موجه لفئة البطالين المسرحين الراغبين في إيجاد عمل مأجور، 1998ء سنة أنشأ هذا االجرا

 72الثالثة والعشرون المنشطة من قبل  CRTويتم هذا البرنامج أو االجراء عبر مراكز البحث عن الشغل 
 مستشار والموزعة على أنحاء التراب الوطني.

فاءات المهنية للبطال المسرح، ويتم ذلك تحت وهو برنامج يهدف إلى تحديد االنشغاالت الذاتية والك
إشراف نخبة من المستشارين المؤطرين، هذا التأطير ينص على تعليمهم التقنيات الحديثة في مجال 
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البحث عن العمل مثل : تحرير السيرات المهنية، نصائح حول العمل، ومعلومات عن سوق العمل، كيفية 
 لسمعي البصري ... إلخ.استعمال تقنيات االعالم اآللي وآالت ا
 3فرد يلتقون جماعيا ويوميا في دورة تكوينية مدتها  14و 12يشارك في هذا االجراء ما بين 

 أسابيع رفقة مستشار منشط مختص ملم بمعطيات سوق العمل مهمته تفعيل عملية البحث عن الشغل.
 (:ATIإجراء دعم العمل الحر ) -2-3

لراغبين في الحصول أو إنشاء مشاريعهم الخاصة، وذلك هو إجراء مخصص للعمال المسرحين، ا
الخمسة واألربعون المنتشرة عبر كامل التراب الوطني والمنشطة من  CATIعبر مراكز دعم العمل الحر 

 مستشارا. 128قبل 
إلى مرافقة العمال المسرحين بصفة ال إرادية وألسباب اقتصادية في إنشاء عمل  اإلجراءويهدف هذا 

اعدة فريق من المستشارين المنشطين المختصين في مجاالت إعداد دراسات مسبقة للمشروع، مستقل بمس
عداد مخطط أولي النطالقها  إلى توفير التركيبة المالية للمشروع بالتعاون  باإلضافةمتابعة سير أشغاله وا 

 مع الهيئات المختصة.
مة العمل الحر، تتواصل عملية دعم وضمان ديمو  اإلجراءولهذا الغرض وألجل تجسيد هذا البرنامج أو 

أسابيع تقريبا تؤهله  10المستفيد ومتابعة نشاطاته طيلة سنة كاملة، مع تخصيص تكوين تطبيقي لمدة 
 جباية والمحاسبة وقانون العمل...ت كالسيير شؤون مؤسسته في شتى المجااللتطوير فكرة المشروع وت

 (:FRإجراء التكوين بإعادة التأهيل ) -2-4
إطار مهامه المتمثلة في إعادة إدماج البطالين في الحياة المهنية وتوسيع كفاءاتهم ورفع تأهيلهم، في 

يسعى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، في نطاق االتفاقيات المبرمة مع مراكز التكوين والتعليم 
 CFTلتقني باتميتال ومراكز التكوين ا CNFPDوالمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد  CFTالمهني 

أشهر لفائدة  6إلى  2بني عمران أو المدارس الخاصة بتنظيم دورات تكوينية لفترات قصيرة تمتد من 
المتربصين حسب فروعهم المهنية، وذلك من خالل التكوين باالقامة والتكوين عن بعد، عالوة على 

 عمليات تكوين المستفيدين االميين.
 ( :AEDواجهة للصعوبات )إجراء دعم المؤسسات الم -2-5

من بين الخدمات التي يقدمها الصندوق بصرف النظر عن مهامه األساسية والمتمثلة في التعويض وا عادة 
االدماج نجد خدمة مساعدة المؤسسات التي تعاني من صعوبات، وذلك بموجب قرار مجلس إدارته 

 6المؤرخ في  188-94رسوم رقم من الم 5، مؤكدا بذلك على صيغة المادة 2000الصادر في جويلية 
المتضمن القانون األساسي للصندوق والذي يسمح بمساعدة المؤسسات المواجهة  1994جويلية 

 للصعوبات وذلك حفاظا على الشغل.
ويكون ذلك عن طريق توفير مجموعة من الخدمات )تمويل واقتناء الخدمات التقنية والتجارية والتسييرة 

تكوين مسييريها وعمالها ، الوساطة مع الهيئات المالية الشريكة لضمان الالزمة لهذه المؤسسات، 
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القروض، خفض الفوائد ....(، وقد خصص غالف مال معتبر لتشكيل فريق من الخبراء ذوو تجربة عالية 
بن (في الميدان، مهمته تكمن في إعداد مخطط المشاريع النموذجية ورصد وسائل العمل الميدانية.

 (.88، ص2009عاشور، 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيا: خصائص مجتمع البحث
يبين توزيع األفراد عينة البحث حسب الجنس :(1)جدول  

 الجنس التكرار النسبة

 أنثى 34 %68

 ذكر 16 %32

 المجموع 50 %100

وهي نسبة  %68 من خالل الجدول أعاله نالحظ أن أغلبية المبحوثين هم من فئة اإلناث بنسبة
 .من مجموع المبحوثين 32لذكور والتي بلغت نسبتهم عالية مقارنة مع نسبة ا

ن عن ومن خالل هذه القراءة اإلحصائية يتبين لنا أن غالبية الموظفين في الصندوق الوطني للتأمي
وظائف لقدرتها على تحمل ال هذلك لقدرة المرأة على شغل مثل هذ رجعيالبطالة هم من فئة اإلناث و 
اآلونة األخيرة تحسنا ملحوظا حيث أنها إجتاحت  شاركة المرأة فيمكانت  المسؤولية وقوة الصبر فقد

  .العديد من التخصصات و المجاالت المهنية
وهي نسبة قليلة ويرجع ذلك إلى أن غالبية الذكور يشغلون مناصب حساسة فهم  %38أما نسبة 

الذي قد ال  شيءة العنصر الذكري على التعامل الاألكثر تحمال للمسؤولية في مثل هكذا منصب وقدر 
 .تستطيع اإلناث تقليده
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يبين توزيع أفراد عينة البحث حسب فئات السن :(2)جدول  
 السن التكرار النسبة

سنة 30-20من 5 %10  

سنة 40-30من 41 %82  

سنة 50-40من  4 %8  

 المجموع 50 %100

ن ينتمون إلى وتمثل المبحوثين الذي %82من خالل الجدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة هي نسبة 
سنة( و أخر 30-20ة )من ـالتي تمثلها الفئة العمري %10وبعدها نسبة  سنة( 40-30الفئة العمرية )من 

 .سنة(50-40والتي تمثلها الفئة العمرية )من %10نسبة هي 
ومن خالل هذه القراءة اإلحصائية يتبين لنا أن معظم المبحوثين  ينتمون إلى الفئة العمرية يتراوح 

وهذا يعني أن غالبية المبحوثين كهول وهذه الفئة يمكن القول عنها قد وصلت إلى نوع  40-30ن سنها م
نهم قادرون من النضوج وبالتالي قادرة على تحمل مسؤوليات وهذا راجع للخبرة المكتسبة لديهم ما يعني أ

 .على شغل وظائف إدارية
ليمييبين توزيع أفراد عينة البحث حسب المستوى التع :(3)جدول  

 المستوى التكرار النسبة

 متوسط 0 %00

 ثانوي 5 %10

 جامعي 45 %90

 المجموع 50 %100

وتمثل المبحوثين الذين ينتمون  %90ومن خالل الجدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة هي نسبة 
  ي.التي تمثل المستوي الثانو  %10إلى المستوى التعليمي الجامعي وتليها نسبة 

، أي ي الغالب هنا هو المستوى الجامعيذكره يمكن القول أن المستوى التعليم ومن خالل ما سبق
ستير( ويرجع ذلك إلى أن األنشطة والمهام التي ماج أنهم ذوي كفاءة حاملين شهادات )ليسانس، ماستر،

 يكلفون بها تتطلب مستوي تعليمي عالي وقدرة عالية على الفهم واإلستيعاب.
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د عينة البحث حسب األقدميةيبين توزيع أفرا :(4)جدول  
 ااألقدمية التكرار النسبة

سنوات 5أقل من  28 %56  

سنوات 10إلى 5من 18 %36  

فما فوق 10من  4 %8  

 المجموع 50 %100

والتي تمثل نسبة المبحوثين ذوي  %56من خالل الجدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة هي نسبة 
سنوات  10إلى  5لمبحوثين الذين لديهم أقدمية تتراوح مابين وهم ا %36سنوات وتليها  5أقدمية أقل من 

 .فقط %8سنوات هي 10أما نسبة المبحوثين الذين لديهم أقدمية أكثر من 
ومن خالل القراءة اإلحصائية أعاله نالحظ أن غالبية المبحوثين لديهم نسب متقاربة فالنسبة األكثر 

إلى أن المبحوثين يشغلون وظائف حديثة وأيضا يمكن  سنوات ويمكن القول أن هذا راجع 5هي األقل من 
  .ارسة مختلف النشاطات بكفاءةمالقول أن فئة المبحوثين لديهم خبرات مهنية تؤهلهم لم

:ستنتاج الجزئي للبيانات األوليةاال -  
 ظفمو  50بعد ما تم طرح أهم الخصائص الديمغرافية  والتعليمية ةالمهنية ألفراد العينة والمتكونة من 

 إستنتجنا مجموعة من النتائج والتي هي كالتالي:
أما الفئة  %68: توصلنا إلى أن أغلبية أفراد العينة هم من فئة اإلناث بنسبة من الناحية الديمغرافية

سنة ويتوضح ذلك من خالل  40-30فهي الفئة التي يتراوح سنها بين  ،العمرية التي ينتمي لها أغلبيتهم
 .%82 ـذه الفئة بالنسبة التي تمثلها ه

أما  % 90إستنتجنا أن معظم أفراد عينة الدراسة لديهم مستوى جامعي بنسبة : من الناحية التعليمية
فهي نسبة ذوي مستوى تعليم ثانوي ومنه توصلنا إلى أن غالبية عينة الدراسة هو من فئة حاملي  10%

 شهادات جامعية.
سنوات وذلك  5العينة هم من فئة ذوي خبر مهنية أقل من  إستنتجنا أن معظم أفرادمن الناحية المهنية : 

 سنوات. 10إلى  5لذوي خبرة من  %36تليها نسبة  % 56بنسبة 
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 المبحث الثاني: تحليل و استنتاج الفرضية األولى
 في عرضه تم قد وما الدراسة فرضية اختبار فيه يتم الذي المجال ذلك الميدانية ةـالدراس تمثل

 كشف أجل من وتحليلها البيانات المعلومات، وجمع الدراسة ميدان إلى بالنزول وذلك النظري، نبالجا
 وبالتالي الدراسة، عليها بنيت التي الفرضيات نفي أو تصديق من التأكد خاللها من يتم التي الحقائق
تم التوصل إليه من  هذا المبحث سوف يتضمن تحليل و إستنتاج أهم ما فإنه وعليه تساؤالتها، عن اإلجابة

 خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بها.

 :أوال: تحليل الفرضية األولى
نوع االتصال األكثر تأثير يبين: (5الجدول رقم)  

 اإلحتماالت التكرار النسبة

%  96  رسمي 48 

 غير رسمي 2 %4

%  100  المجموع 50 

أن االتصال الرسمي هو االتصال  من خالل الجدول أعاله نالحظ أن اإلتجاه العام يميل إلى
وهي  %4وتكملها نسبة  %96األكثر تأثيرا  ويتبين ذلك من خالل النسبة التي يتميز بها والتي هي 

  .تعبر عن االتصال الغير الرسميالنسبة التي 
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من االتصال إال إذن من خالل القراءة اإلحصائية للجدول نستنتج أنه على الرغم من وجود نوعين 
لديها تـأخذ طابع تأثيرا داخل هذه المؤسسة هو االتصال الرسمي أي أن االتصاالت  صال األمثلأن االت

 الرسمية أكثر شيء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدى وصول الطلبات إلى المدير: (6جدول رقم)  
 اإلحتماالت التكرار النسبة

%  98  نعم 49 

%  2  ال 1 

%  100  المجموع 50 

أما  %98بنسبة  ا بنعم وذلكأغلبية المبحوثين الذين أجابو لنا أن  يتبينمن خالل الجدول أعاله 
 .%2 ـال فتقدر نسبتهم بـ ب االذين أجابو 
منه نستنتج من خالل هذه القراءة اإلحصائية أنه من السهل أن تصل الطلبات التي يتقدم بها  و

 .الموظفون إلى المدير ومنه يمكن القول أن المدير يتواصل مع الموظفين
تواصل الموظفين: (7الجدول رقم)  

 اإلحتماالت التكرار النسبة

%  76  نعم 38 

%  2  ال 1 

%  22  أحيانا 11 
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%  100  المجموع 50 

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن اإلتجاه العام يميل هناك تواصل مع موظفي األقسام األخرى و 
تواصل لكن يكون أحيانا بالنسبة للمبحوثين الذين أقروا أن هناك  %22 وتليها نسبة %76ذك بنسبة 

 .الـ ب ابالنسبة للذين أجابو  %2وتحتل المرتبة األخير نسبة 
ومن خالل ماسبق نستنتج أنه هناك تواصل بين الموظفين في مختلف األقسام الوظيفية حيث تيبن 

 التي دلت على أن أغلبية المبحوثين يتواصلون فيما بينهم بطريقة.  %76ذلك من خالل النسبة
 
 
 
 
 
 
هل التواصل مع الرؤساء بطريقة غير رسمية يساعد في تنمية القدرات: يبين (8ول رقم)جد  

 اإلحتماالت التكرار النسبة
%   90  نعم 45 
%   10  ال 5 
%   100  المجموع 50 

أما   %90نعم وذلك بنسبة  ـب امن خالل الجدول الموضح أعاله نالحظ أن  أغلبية المبحوثين أجابو 
 .ال ـب اسبة المبحوثين الذين أجابو تمثل نف  %10نسبة 

ومن خالل ما سبق عرضة يمكن القول أن هناك تواصل مع الرؤساء وهذا يتبين من خالل 
اإلجابات التي أدلى بها المبحوثين حيث أنهم أقرو أن التواصل مع الرئيس أو المدير بطريقة غير رسمية 

 .يسمح لهم بتنمية قدراتهم
 

ديث الجانبية في أداء العاملينمساهمة األحا :(9جدول رقم)  
 اإلحتماالت التكرار النسبة

%   84  نعم 42 
%   16  ال 8 
%   100  المجموع 50 
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ن يميل إلى أن األحاديث الجانبية تساهم ـمن خالل الجدول أعاله يتبين أن االتجاه العام للمبحوثي 
 %16وتليها نسبة  %84نعم بنسبة ب افي أداء األعمال بطريقة أفضل وذلك بأن غالبية المبحوثين أجابو 

 .ال ـللمبحوثين الذين كانت إجاباتهم ب
الجانبية التي تتم بين الموظفين  ة السابقة يمكن القول أن األحاديثخالل القراءة اإلحصائي ومن

تساهم في أداء األعمال بطريقة أفضل وذلك يرجع إلى أن الطابع الرسمي قد يكون فيه نوع من 
ن حيث أن غالبية المبحوثين أي ـة التي قد ال تسمح للموظف بأداء عمله بطريقة أحسـالمعامالت الرسمي

 رع و أفضل.ـأس ةال بطريقـم في أداء األعمـث الجانبية  لها أثر إيجابي و تساهـأن األحادي اأقرو  84%
 
 

 مدى وصول المعلومات :(10جدول رقم)
 اإلحتماالت التكرار النسبة

%   76 مناسبت اليفي التوق 38   

%   24  متأخرة  12 

%   0  ال تصل  0 

%   100  المجموع 50 

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة المبحوثين اللذين يرون أن المعلومات التي تصل إليهم  
أما اللذين يقولون بأن المعلومات تصل في وقت متأخر  %76تصل في الوقت المناسب وذلك بنسبة 

 .  %24 فتقدر نسبتهم بـ
خالل هذه القراءة اإلحصائية يمكننا القول أن المعلومات التي تصدر من المدير أو من أي  من

ل الهرمي يسمح سطرف أخر يمكن تصل في الوقت المناسب حيث أن وضوح خطوط السلطة والتسل
ت حيث أن غالبية المبحوثين كان .تلفة وفي الوقت المناسب و المحددبإنتقال المعلومات عبر األقسام المخ

أما الذين يقولون أن المعلومات تصلهم  %76ها وذالك بنسبة تهم بأن المعلومات تصل لها في وقتإجابا
 .                          بة صغيرة مقارنة بالنسبة السابقةوهي نس  %24ـفي وقت متأخر قدرت نسبتهم ب

الوسائل األكثر إستعماال :(11جدول رقم)  
 اإلحتماالت التكرار النسبة
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%   34  وسائل إلكترونية 17 

%   48  كتابية 24 

%   18  شفوية 9 

%   100  المجموع 50 

ن الوسائل األكثر إستعماال ة المبحوثين تميل إجاباتهم إلى أمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن أغلبي
 المتمثل الوسائل اإللكترونية أما إستع %34في حين نسبة  %48هي الوسائل الكتابية وذلك بنسبة 

   .%18ـ الوسائل الشفوية فكانت النسبة التي تعبر عن ذلك تقدر ب
ئل الكتابية وعليه فمن خالل القراءة اإلحصائية السابقة يمكن القول أن المؤسسة تعتمد على الوسا

ر أن الوسائل الكتابي تأخذ طابع الرسمية أكثر ويمكن أن تكون أثر وضوحا من أكثر في عملها بإعتبا
  .يةالوسائل الشفو 

مع المدير لالتواص: (12جدول رقم)  
 اإلحتماالت التكرار لنسبة

%   78  كتابيا 39 
%   22  شفويا 11 
%   100  المجموع  50 

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن غالبة المبحوثين كانت إجاباتهم بأن التواصل مع المدبر يكون 
أما بالنسبة للتواصل  %78صل يكون كتابيا بأكثر منه شفويا حيث قدرت نسبة اإلجابة بأن التوا كتابيا

 بة ضعيفة مقارنة بالنسبة السابقة.وهي نس %22ـ الشفوي فكانت النسبة تقدر ب
ومما سبق نستنتج أن التواصل مع المدير يأخذ الطابع الرسمي حيث أنه يعتمد في تواصله مع 

مات الكتابية تتميز المعلو منه شفوي حيث أن  الموظفين على الطرق الكتابية أي طرق رسمية أكثر
 . بإمكانية اإلحتفاظ بها الرجوع إليها عند الحاجة و حماية المعلومات من التحريف

العمل أوقات التواصل خارج :(13الجدول رقم)  
 اإلحتماالت التكرار النسبة

%    60  نعم 30 
%    16  ال 8 
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%    24  أحيانا 12 
%    100  المجموع 50 

نالحظ أن أغلبية المبحوثين أقروا أن هناك تواصل خارج أوقات العمل  من خالل الجدول أعاله
ـ "ال" فقدرت النسبة ب ـأما بالنسبة للذين كانت إجاباتهم ب %60 ـوهذا ما مثلته النسبة العالية والتي قدرت ب

مثلت  وهذا داللة على عدم وجود تواصل بينهم خارج أوقات العمل أما بالنسبة للفئة المتبقية والتي 16%
  .فكانت إجاباتهم أن هناك تواصل لكن أحيانا 24%

ومن خالل هذه القراءة اإلحصائية نستنتج أن غالبية المبحوثين قالو أن هناك تواصل بينهم خارج 
العالية كانت تمثل الفئة التي أقرت بوجود تواصل خارج أوقات العمل ومنه عمل حيث أن النسبة أوقات ال

 .صل خارج أوقات العمليمكن القول أن هناك توا
لتقييم نوع االتصا: (14جدول رقم )  

 اإلحتماالت التكرار النسبة
 حسن 32 %64
 متوسط 18 %36
 ضعيف 0 %00
 المجموع 50 %100

حيث  %64ة نالحظها هيـال في مستواه كان أعلى نسبـنالحظ من خالل أعاله أن تقييم االتص
ـ ال كان "حسن" فكانت نسبة اإلجابة بمتوسط تقدر بـاالتص مثلت الفئة التي كانت إجاباتها بأن تقييم

 .ومن هذا نالحظ أن تقييم االتصال كان إيجابيا %0أما القيمة األضعف فكانت النسبة  36%
نستنتج أن تقييم االتصال يمكن القول عليه أنه كان تقييم حسن وهذا من خالل إجابات  همن و

كان حسن ومنه نستنتج أن تقييم االتصال لديهم كان تقييم  المبحوثين حيث أقروا أن تقييم االتصال
  .إيجابي
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 االستنتاج الجزئي للفرضية األولى:ثانيا : 
والتي مفادها أن نوع االتصال المستخدم يؤثر على أداء العاملين فمن خالل الدراسة التي قمنا بها 

من خالل إجابات المبحوثين تبين ذلك ويمكن تبين أن الفرضية األولى تحققت و بنسب كبيرة حيث أنه 
حيث أن لكل من االتصال الرسمي وغير الرسمي دور بارز في تحسين األداء الوظيفي فكان االتجاه العام 

فهم يعتمدون أكثر على  %96يرى أن االتصال الرسمي له تأثير بالغ  داخل المؤسسة وذلك بنسبة 
الغير رسمي ال يوجد بالعكس لالتصال غير الرسمي أيضا دور  الطابع الرسمي وهذا ال ينفي أن االتصال

يث أن ات تعود على الفرد وعلى المنظمة حفي تحسين األداء وذلك من خالل ما يقدمه من خدم
األحاديث الجانبية التي تقوم بين أفراد المنظمة تساهم في رفع األداء و كذلك التواصل مع الرؤساء بطريقة 

تنمية القدرات و خاصة القدرات اإلتصالية وهذا يتوضح من خالل النسبة التي غير رسمية  يساعد في 
أما فيما يخص الوسائل األكثر إستعماال  هي الوسائل الكتابية تليها  %90تحصلنا عليها والتي هي 

ة مهامها ويتبين أيضا تعتمد على الطابع الرسمي في تأديالوسائل الشفوي و هذا راجع إلى أن المؤسسة 
وكان تقييمهم لنوع  %60خالل ما سبق أن هناك تواصل حتى خارج أوقات العمل وذلك بنسبة من 

 ذلك. %60السائد ب "حسن" حيث مثلت نسبة االتصال 
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 المبحث الثالث: تحليل و استنتاج الفرضية الثانية
: أوال: تحليل الفرضية الثانية  

نوع االتصال األكثر تأثيرا: (15جدول رقم )  
 اإلحتماالت التكرار النسبة
%  54  الهابط 27 
%  16  الصاعد 8 
%  30  جميعا 15 
%  100  المجموع 50 

والمالحظ من خالل هذا الجدول أن نوع االتصال األكثر تأثيرا هو االتصال الهابط أي من الرئيس 
وكلة من طرف هذا ناتج عن القيام بالمهام المو  %54إلى المرؤوسين كانت النسبة عالية وقدرت ب 

أي من الموظف إلى  %16الرئيس إلى المرؤوس أما بالنسبة لالتصال الصاعد فكانت نسبته تقدر ب 
حيث أن هذه الفئة أقرت  %30الرئيس وكانت النسبة التي تجمع بين االتصال الصاعد والهابط تقدر ب 

 .ابأن االتصال المؤثر هو االتصال الصاعد والهابط مع
إلى أن نوع االتصال األكثر تأثيرا هو االتصال الهابط أي من أعلى  ومن خالل ماسبق نصل

حيث أن مثل هذه االتصاالت تتدفق من أعلى إلى أسفل  التنظيم إلى أسفل  من الرئيس إلى المرؤوسين
  .بهدف نقل المعلومات و األوامر و التعليمات و التوجيهات و القرارات

؟كيف تتم عملية االتصال: (16جدول رقم )  
 اإلحتماالت التكرار النسبة
%  26  قرارات وتوجيهات 13 
%  74  تأخذ شكل المعلومات 37 
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%  100  المجموع 50 
من خالل مالحظتنا للجدول السابق نرى أن نسبة القرارات والتوجيهات التي تتم بها عملية االتصال 

وصلت نسبتها إلى انت عالية أما التي تأخذ على شكل معلومات فك %26كانت متوسطة وصلت إلى 
ت وهذا ما ومن المالحظة نرى أن عمليات االتصال تتم على شكل معلومات ثم قرارات وتوجيها 74%

 أكدته النسب في الجدول.
ن خالل المنشورات شكل المعلومات وذلك م أكثر شيء نستنتج أن عمليات االتصال تأخذ هومن

   .سلوب من المعمول به في أغلب المنظماتمقترحات والشكاوي...إلخ ويعتبر هذا األوالتقارير و ال
االتصال اإلداري الناجح يحقق التفاعل اإليجابي: (17جدول رقم )  

 اإلحتماالت التكرار النسبة
 نعم 41 %82
 ال 0 %0
 أحيانا 9 %18
 المجموع 50 %100

الناجح  اريمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن اللذين كانت إجابتهم ب"نعم"أكدوا أن االتصال اإلد
أما اللذين كانت إجاباتهم بأن  % 82أكدته النسبة  جابي بين الموظفين وهذا ماييحقق التفاعل اإل

 %18االتصال يحقق التفاعل لكن أحيانا فكانت النسبة تقدر ب
ومنه نستنتج أن االتصال الفعال يحقق التفاعل اإليجابي بين مجموعات العمل أو بين الموظفين 

الفعال يزيد من درجة القبول لألدوار الوظيفية مما يسهم في  زيادة اإللتزام الوظيفي  حيث أن االتصال
 ومنه التفاعل والتبادل المشترك لألنشطة المختلفة.

تساهم االتصاالت الشفوية في زيادة كفاءة المؤسسة: (18جدول رقم )  
 اإلحتماالت التكرار النسبة
 نعم 37 %74
 ال 2 %4
 أحيانا 11 %22
% 001  المجموع 50 
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من خالل الجدول نالحظ أن أعلى نسبة مسجلة في االتصاالت الشفوية التي ساهمت في زيادة 
جابتها أن هي النسبة التي كانت إ %4وكانت النسبة المتبقية  %74كفاءة المنظمة وصلت إلى 

 االتصاالت الشفوية ال تساهم في رفع مستوى كفاءة المنظمة.
ب ضعيفة إال أنها تساهم في ـالشفوية بالرغم من أنها موجودة بنس تالومنه نصل إلى أن االتصا

ات و األفكار ـرق لتبادل المعلومـة تعتبر أسلوب أقصر الطـة حيث أن االتصاالت الشفويـرفع كفاءة المنظم
 و أكثرها سهولة و يسرا وصراحة .

 
 
 
 

النتظيميةهناك اتصاالت جانبية بين األفراد في المستويات : (19جدول رقم )  
 اإلحتماالت التكرار النسبة
%  96  نعم 48 
%  0  ال 0 
%  4  أحيانا 2 

%  100  المجموع 50 
أكدوا   %96نعم كانت عالية  ـب اومن خالل هذا الجدول نالحظ أن نسبة المبحوثين  اللذين أجابو  

  .من خاللها  أن هناك اتصاالت جانبية بين األفراد في المستويات ككل
لقراءة اإلحصائية نستنتج أن هناك إتصاالت جانبية وبنسبة كبيرة حيث أن مثل هذه ا لومن خال

تصاالت مكملة ألنواع طابع اإلستشارات و النصائح  فهي إاالتصاالت ال ترتبط بخط السلطة فهي تأخذ 
ب االتصال األخرى حيث أنها تساعد على إنجاز المهام ومنه يمكن القول أنه هناك اتصاالت جانبية بنس

عالية بين الموظفين وهذا راجع إلى طبيعة العمل الذي يشغلونه فهم دائما بحاجة إلى إستشارات ونصائح 
 تفيدهم في القيام بأعمالهم بأفضل الطرق.

االتصال المستخدم فعال ساهم في تطوير المؤسسة :(20جدول رقم)  
 اإلحتماالت التكرار النسبة
 نعم 50 %100
 ال 0 %0

عالمجمو  50 %100  
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وهذا  %100ب "نعم" وصلت إلى  انسبة المبحوثين الذين أجابو  أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 
لية التطوير وتنمية كفاءة داللة أن االتصال المستخدم ساهم في تطوير المؤسسة و هو فعال فعال في عم

 المؤسسة.
تخدم فعال وهذا ما أكدته من خالل ما سبق نستنتج أن االتجاه العام كانت إجابته أن االتصال المس

 .اهم في تطوير ورفع كفاءة المنظمةإي أنه يوجد إتصال فعال داخل المؤسسة يس %100النسبة 
 
 
 
 
 

يساهم االتصال التنظيمي في زيادة فاعلية األداء: (21جدول رقم )  
 اإلحتماالت التكرار النسبة
 نعم 46 %92
 ال 0 %0
 أحيانا 4 %8

 المجموع 50 %100
ث قدرت ل الجدول الموضح أعاله نالحظ أن أغلبية المبحوثين كانت إجابتهم ب "نعم" حيمن خال

 .%8 ـأحيانا ب ـب اجابو وتراوحت نسبة الذين أ %92 ـنعم ب ـذين كانت إجاباتهم بنسبة ال
كلما ومنه نستنتج أن االتصال التنظيمي ساهم في زيادة فاعلية األداء فكلما كان االتصال فعال 

 .إرتفاع نسبة األداء ساهم في
جازساهم االتصال التنظيمي على توفير مناخ إيجابي مما حفز العاملين على اإلن :(22جدول رقم )  

 اإلحتماالت التكرار النسبة
 نعم 48 %96
 ال 2 %4

 المجموع 50 %100
خ عن مساهمة االتصال في توفير منا اذين أجابو جدول نالحظ أن نسبة المبحوثين المن خالل ال

  .ال ـكانت إجابتهم ب الذين %4وتليها نسبة  %96إيجابي هي
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بأن االتصال التنظيمي ساهم في خلق  أقولومنه نستنتج أنه من خالل إجابة المبحوثين يمكن 
مكن القول أنه كلما ساهم االتصال على أداء أعمالهم بطريقة أفضل وي مناخ تنظيمي ساعد الموظفين
 .بالتنظيمي في توفير مناخ مناس

 
 
 
 
 
 
 

تدفق التعليمات اإلدارية حسب التسلسل الوظيفي: (23جدول رقم )  
 اإلحتماالت التكرار النسبة
%  80  نعم 40 
%  0  ال 0 
%  20  أحيانا 10 
%  100  المجموع 50 

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن هناك تدفق للتعليمات اإلدارية حسب التسلسل الوظيفي حيث أن 
أي أنهم أقروا أن هناك تدفق للتعليمات حسب  %80ـ إجابته بنعم حيث قدرت النسبة بالرأي العام كانت 

 % 20ال فكانت النسبة التي عبرت عن رأيهم تقدر ب  ـجابتهم بالهرمي أما بالنسبة للذين كانت إ التسلسل
  .بالنسبة السابقة وهي نسبة منخفضة مقارنة
أخذ منحى التسلسل الهرمي الذي اخل المنظمة تالتعليمات التي تتدفق د أنومنه يمكننا القول 

المعلومات التي تتدفق تكون وفق خطوط السلطة الموضحة  أنحه الهيكل التنظيمي للمؤسسة حيث يوض
 .في الهيكل التنظيمي

يساهم االتصال في عملية إتخاذ القرارات: (24جدول رقم )  
 اإلحتماالت التكرار النسبة
 أحيانا 49 %98
 دائما 1 %2

 المجموع 50 %100
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وهي نسبة  %98أحيانا قدرت ب  انسبة الذين أجابو  أننالحظ  أعالهمن خالل الجدول الموجود  
شكل عالي في االتصال يساهم أحيانا وبـ دائما وهذا تأكيد على أن ذين كانت إجابتهم بعالية مقارنة مع ال
 عملية إتخاذ القرار.

خاذ قرون بأن عملية االتصال تساهم أحيانا في عملية إتأغلبية المبحوثين ي أنومما سبق نستنتج  
كار ية إتخاذ القرار حيث أنه يقوم بتوفير المعلومات واألفلور فعال في عمالقرار ومنه فإن االتصال له د
  التي تساعد في إتخاذ القرار.

 
 
 
 

 االستنتاج الجزئي للفرضية الثانية:ثانيا : 
المستخدم يؤثر على األداء الوظيفي للعمال ومن خالل و التي مفادها أن المسار االتصالي 

البيانات اإلحصائية السابقة تبين لنا أن االتصال الهابط هو األكثر تأثيرا أي من الرئيس إلى المرؤوسين 
أي أن  %74والمعلومات بنسبة  %26حيث أنه يعمل على تزويد العاملين بالقرارات و التوجيهات بنسبة 

تتدفق من أعلى إلى أسفل تساهم في تحسين األداء حيث أنها تعمل على تحديد  تلك المعلومات التي
 المهام الموكلة لكل فرد وتزويده بالمعلومات الالزمة ألداء تلك المهمة وكذلك االتصاالت الجانبية بين

  .ظيفيوعليه يمكن القول أن المسار االتصالي أيضا يؤثر على األداء الو األفراد تساهم في تطوير األداء 
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 العام:االستنتاج  -

إن لكل من االتصال الرسمي و االتصال غير الرسمي دور هام في تحقيق األداء الوظيفي وكذلك 
  .للمسار الذي يسلكه االتصال دور فعال في تحسين األداء الوظيفي

لى يساهم نوع االتصال ومن خالل تفسير النتائج في ضوء الفرضيات يتبين لنا أن الفرضية األو 
رسمي الالمستخدم في التأثير على األداء حيث أن الدراسة أثبتت أن لكل من االتصال الرسمي و غير 

غير ي هو األكثر تأثيرا من االتصال دور هام في تحقيق األداء ولكن يمكن القول أن االتصال الرسم
  .الرسمي وهذا راجع إلى أن المؤسسة ذات طابع رسمي

فرضية الثانية يساهم المسار االتصالي المستخدم في التأثير على األداء تحققت نسبيا حيث وأما ال
أن االتصاالت الهابطة هي األكثر تأثيرا و األكثر تداوال داخل هذه المؤسسة  فهي تقوم بتزويد الموظفين 

سب التسلسل الوظيفي بالمعلومات والتقارير التي تساعدهم في أداء أعمالهم فتدفق التعليمات اإلدارية ح
 يساهم في أداء األعمال بطريقة أفضل وتساهم في إختصار الوقت وعدم ضياعه.

 ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها:
 أن االتصال الرسمي يلعب دورا هاما في سير أعمال المؤسسة حيث أنه يؤثر على األداء الوظيفي. -
 ى األداء وذلك من خالل ما يقدمه من خدمات.أن االتصال غير الرسمي يساهم في رفع مستو  -
  و األكثر تأثيرا داخل المؤسسة.أن االتصاالت الهابطة من الرئيس إلى المرؤوس هي األكثر إستعماال -
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 :خالصة

ومما سبق تستنتج أن نجاح أي مؤسسة يتوقف على أداء موظفيها،ولكي يكون هذا األداء فعاال 
شروط كتحديد أنشطة العمل  والتصميم المناسب لها و المواصفات المطلوبة في يستوجب توفر بعض ال

الفرد الذي يقوم بتأدية العمل،حيث يعتبر هذا األخير أحد مقومات اإلنتاج األساسية ولذا على اإلدارة أن 
ن خالل، تسعى لتحقيق كفاءة أداء موظفيها والعمل على إزالة ما يعيقهم ويؤثر على إنتاجيتهم ويتم ذلك م

ة ـة أم معنوية ،وهذا يتطلب وجود إدارة فعالـم الحوافز لهم سواء كانت ماديـإشراكهم في إتخاذ القرار وتقدي
ه و تشخيص وتقييم ـل في مجموعة من العمليات المتكاملة و المترابطة من تخطيط وتوجيـلألداء تتمث

 المطلوب. وتحسين إذ كان األداء لم يصل إلى المستوى
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 :خاتمـة

مسـيري ن مسـألة االتصـال التنظيمـي يجـب أن تثيـر اهتمـام الكثيـر مـن أ فمن خالل دراستنا هذه نجـد
ب التســيير و التنظــيم و االتصــال ، و التــي تطــور باســتمرار أســاليالمؤسســات االقتصــادية بــالجزائر، خاصــة

اء شـبكة عالقـات مهنيـة ن النجـاح فـي بنـيـدو ن ير للبقاء في القمة، و التفوق علـى اآلخـرين. فالمسـيرون الـذي
و أنجــع األســاليب ، لتــوفير الراحــة النفســية و البدنيــة  جــد عــن أفضــل الطــرق ،، علــيهم أن يبحثــوا بمتينــة 
 . ، و السيولة المعلوماتية الكاملة، حتى يقدموا أقصى ما لديهم من جهد في العمل ينللعامل

ية ، إعادة النظر في طـرق و أساليب اإلدارة والتسيير لقد أصبح لزاما على مسيري مؤسساتنا الوطن
  و التنظيم
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 :الدراسة لخصم

تأثيرها على األداء هدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على واقع و طبيعة العملية اإلتصالية و كيفية     
 ومدى إسهام كل من االتصال الرسمي و غير الرسمي في العمليات اإلدارية الوظيفي للعمال 

ريق المسح بالعينة، والتي كانت و قد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على الدراسات المسحية و ذلك عن ط
خمسين مفردة و المتمثلة في اإلطارات التي رأينا أنها تتماشى و موضوع دراستنا ، وتم  من متكونة

اإلعتماد على اإلستمارة  في جمع البيانات و المعلومات التي تخدم موضوعنا ، والتي من خاللها تم 
 الخروج بالنتائج اآلتية: 

مختلف أشكاله في مدى سرعة و كفاءة و فعالية إرسال و استقبال المعلومات تكمن أهمية اإلتصال ب
 التي من شأنها المساهمة في تحسين األداء

 مؤسسة داخل والصاعد النازل االتصال نمطي وجود عن الكشف تم

 وكذلك تم التوصل إلى أن كل من االتصال الرسمي و غير الرسمي أهمية بالغة في تحسين االأداء.

 الوظيفي واالداء التنظيمي االتصال بين عالقة وجود في العامة الفرضية تحقق على ؤكدي وهذا
 أن االتصال الرسمي يلعب دورا هاما في سير أعمال المؤسسة حيث أنه يؤثر على األداء الوظيفي.

 أن االتصال غير الرسمي يساهم في رفع مستوى األداء وذلك من خالل ما يقدمه من خدمات.
 ت الهابطة من الرئيس إلى المرؤوس هي األكثر إستعماال و األكثر تأثيرا داخل المؤسسة .أن االتصاال

 أن الوسائل األكثر إستعماال في الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة هي الوسائل الكتابية .
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Summary: 
The purpose of this study is to try identify  the reality and nature of the 
communication process and how they affect the functionality of the workers 
and the contribution of  both formal and informal communication in 
management processes  ،in this study the researcher has relied on surveys 
and though sample survey, which was made up of fifty, of frames that we saw 
it in line and our them, and rely on data and information collection from that 
serve our them, though which has been producing the following results: 
- The importance of various forms of communication at how quickly and 
efficient and effectively send and receive information that would contribute to 
improve performance  
- A typical communication detected descending and ascending within the 
institution  
- And it was found that both formal and informal communication critical in 
improving secondary. This confirms the general premise is achieved in a 
relationship between organization communication and functionality.                  
-downlink communication from the president to the subordinates most 
influential within the enterprise.  
-the most used means the national fund unemployment insurance are written 
means.  
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متوسط                      ضعيف      حسن               



87 

 

إسهامات االتصال التنظيمي في المؤسسة المحور الثالث:  

ما نوع االتصال األكثر تأثيرا في رأيك-15  

 الهابط                                        الصاعد                      جميعا
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هل يساهم االتصال التنظيمي في زيادة في فاعلية األداء-21  

 

 نعم ال 

 

نجازهل ساهم االتصال التنظيمي على توفير مناخ إيجابي مما حفز العاملين على اال-22  

ال       نعم                                                
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هل يساهم االتصال في عملية إتخاذ القرار-24  

 أحيانا                                                دائما
 

 

 
 



88 

 

 الهيكل التنظيمي:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مكتب المكلف 
 باإلحصائيات

 اإلدارة العامة أمانة المدير

 المدير

كتب المكلف بالمنازعاتم  

ةو المحاسب مكتب المالية مكتب التحصيل  
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