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 ملخص الدراسة:
عن الدور الذي يلعبه االتصال املؤسسايت يف إدارة املوارد مبديرية اإلدارة  قربالتعرف عن  إىلهدفت هذه الدراسة  

أمهية االتصال يف املؤسسة واهلدف االسرتاتيجي  إبراز إىلاحمللية لوالية قاملة، كما هدفت هذه الدراسة أيضا 
حتقيق األهداف  لالتصال من خالل توظيف أساليب هذا األخري يف اإلدارة املثلى للموارد البشرية، ومن أجل

العينة وقد قمنا بتوزيعها على عينة  أفرادالسابقة مت تصميم استمارة استبيان بأربعة حماور جلمع البيانات حول 
 موظف يف مديرية اإلدارة احمللية لوالية قاملة. 03متكونة من 

 مروديةحتسني  إىله توفري خمتلف الظروف والعالقات االجتماعية اجليدة يف املؤسسة يهدف يف جمموع أنحيث  
بوضع شبكة اتصال تعمل على توفري املناخ املالئم واالرتياح النفسي لدى  إالاملوارد البشرية فيها، ومل يتأتى ذلك 

 :إليهاخمتلف املوظفني من خالل تنظيم هيكل مناسب، أما بالنسبة ألهم النتائج املتوصل 

الوسائل االتصالية املستخدمة تتالءم مع موضوع الرسالة، تكيف أغلبية املبحوثني مع طبيعة العمل، وجود  إن 
 تعاون بني املوظفني داخل التنظيم، التحفيز االتصايل للموظفني يكون عن طريق التوعية املعرفية.

 الكلمات المفتاحية:
 مديرية اإلدارة احمللية لوالية قاملة. االتصال، االتصال املؤسسايت، إدارة املوارد البشرية،
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Study Summary  :  

 The aim of this study to learn more about the role of institutional 

communication in human resources managment in the state of Guelma. 

This study also aimed at highlighting the importance of 

communication in the in institution and the strategic objective of 

communication through employing the latter methods in the optimal 

manegment of human resources. In order to achieve the above 

objectives, a questionnaire was prepared in four axes to collect data 

about the sample. We distributed it to a sample of 30 employees in the 

Directorate of Local Administration in the state if Geulma. 

  As the provision of different conditions and good social relation in 

the enterprise is aimed at the total to improve the cost-effectiveness of 

resources, and it was only through the establishment of a network that 

provides the appropriate climate and psychological satisfaction of 

various staff through the organization of an appropriate structure, and 

the most important results obtained : 

 The communication means used correspond to the subject of the 

message, the majority of the respondents adapt to the nature of the 

work, the existence of cooperation between the employees within the 

organization, and the communication motivation of the employees 

through awareness raising. 

 Keywords : 

Communication, Organizational Communication, Human resource 

Management, Directorate of Local Administration of Guelma state. 
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 :مقدمة
التعرف عن كثب عن الدور الذي يلعبه االتصال املؤسسايت يف إدارة املوارد مبديرية اإلدارة  إىلهدفت هذه الدراسة  

أمهية االتصال يف املؤسسة واهلدف االسرتاتيجي  إبراز إىلاحمللية لوالية قاملة، كما هدفت هذه الدراسة أيضا 
لالتصال من خالل توظيف أساليب هذا األخري يف اإلدارة املثلى للموارد البشرية، ومن أجل حتقيق األهداف 

العينة وقد قمنا بتوزيعها على عينة  أفرادالسابقة مت تصميم استمارة استبيان بأربعة حماور جلمع البيانات حول 
 موظف يف مديرية اإلدارة احمللية لوالية قاملة. 03متكونة من 

حتسني مردودية  إىلتوفري خمتلف الظروف والعالقات االجتماعية اجليدة يف املؤسسة يهدف يف جمموعه  أنحيث  
بوضع شبكة اتصال تعمل على توفري املناخ املالئم واالرتياح النفسي لدى  إالاملوارد البشرية فيها، ومل يتأتى ذلك 

 :إليهاتلف املوظفني من خالل تنظيم هيكل مناسب، أما بالنسبة ألهم النتائج املتوصل خم

الوسائل االتصالية املستخدمة تتالءم مع موضوع الرسالة، تكيف أغلبية املبحوثني مع طبيعة العمل، وجود  إن 
 ية املعرفية.تعاون بني املوظفني داخل التنظيم، التحفيز االتصايل للموظفني يكون عن طريق التوع

حىت تتمكن املؤسسة من القيام مبهامها وحتقيق أهدافها املنشودة فمن واجبها االهتمام باالتصال وجوانبه النظرية  
حيث تتمكن من االستفادة منها يف التأطري والتوجيه واملتابعة، فاألساليب االتصالية املعتمدة من طرف املؤسسة 

رفع الروح املعنوية وزيادة ارتباط وانتماء املوظفني هلا، مما ينعكس على تساهم بشكل كبري يف نقل املعلومات و 
 أدائهم داخل كل نسق من األنساق العامة.

الرئيس وتنمو بذلك مشاعر املسؤولية يف كل  أماموالرغبة يف كسب وتعزيز املكانة  اإلبداعومن هنا تطفو ملكة   
وسلوكياته من دون شك فان هذا  وأفكارهري بكل مشاعره حركة يؤديها هذا املوظف، وبالتايل يعيش هذا األخ

 يطور من مستواه الوظيفي. أناملوظف سيبحث عن كل ما من شأنه 

فصول بني النظري والتطبيقي، حيث تضمن الفصل األول اإلجراءات  أربع إىلحيث قمنا بتقسيم الدراسة  
ؤسسايت، ليكون الفصل الثالث بعنوان ماهية إدارة املنهجية للدراسة، والفصل الثاين تضمن مدخل عام لالتصال امل

املوارد البشرية، أما الفصل الرابع فقد تناولنا فيه اجلانب امليداين حيث احتوى على الدراسة التطبيقية اليت قمنا فيها 
لة مفردة، مث تنظيم وتبويب وجدو  03بتوزيع استمارة استبانة جلمع البيانات حول املبحوثني واملقدر عددهم ب 

 .خامتة دراستنا إىلهذه البيانات مث استخالص النتائج، ويف األخري الوصول 
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 *اإلشكالية.
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 *منهج البحث

 *أسباب اختيار الموضوع.
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 *تحديد المفاهيم.

 .*مجتمع وعينة البحث

 *الدراسات السابقة.

 *أدوات جمع البيانات.

 

 

 

 

 



 الفصل األول: اإلطار المنهجي للدراسة:

 

2 
 

 ـ اإلشكالية:1
 أنيعد االتصال من املفاهيم النفسية واالجتماعية اليت تغلغلت يف كافة ميادين احلياة العامة واخلاصة، وال ميكن   

يستغين عنها الفرد فهو يتفاعل مع غريه من خالل وسائل االتصال للتعبري عن أبعاده التفاعلية االجتماعية، فاالتصال 
منظمني يف شكل  األفراداملؤسسة عبارة عن جمموعة من  أنى اعتبار وسيلة خللق حركية وديناميكية للجماعات، وعل

للمؤسسة ككل، عليه يعترب االتصال العمود الفقري  وأهدافحتقيق غايات  إىلقانوين بغرض القيام مبهام حمددة هتدف 
للمؤسسة، فمن خالله يتم توفري املعلومات واألفكار واخلطط والتعليمات واآلراء عرب أجزائها واألطراف العاملة هبا، 

يف نظام  وتعترب اتصاالت املؤسسة مهزة الوصل الرابطة بينها وبني املوظفني والعامل اخلارجي املتواجدة فيه، وأي قصور
العمل باملؤسسة، فقرارات املؤسسة وأهدافها وخططها تتعلق كلها  صريورةيؤخر  أويعطل  أناالتصاالت من شانه 

 بالعملية االتصالية.
ومن هنا أصبح االتصال املؤسسايت مبثابة جزء من االتصال الشامل الذي يعمل على تكوين صورة قوية حتوي قيم   

وقد عمم اليوم يف خمتلف املؤسسات نظرا للتحوالت اليت يشهدها العامل يف مجيع متكن املؤسسة من املنافسة، 
 األصعدة.

ورغم ما حدث من تغري يف نظام التسيري فهناك البعض من املؤسسات مل تويل اهتمام باالتصال املؤسسايت وال  
ساتية واليت متثل جوهر وجودها ويف هذا النوع من االتصال يعترب وسيلة فعالة لبناء صورة مؤس أنمبختلف تقنياته، مع 

نفس الوقت مثن مشاركتها االجتماعية قصد خلق تيار لدى مجاهريها الداخلية واخلارجية، واعتبار املؤسسة جزءا من 
االتصال وفق سياسة تعكس  إىلالنظام العام فهي تتأثر مبختلف التطورات على مستوى االتصال وهذا ما دفعها 

 لوسائل لتحقيقها.التنظيم وحتدد ا أهداف
الدعائم الرئيسية يف العملية اإلدارية يف أية منظمة، فهو الذي يعمل  إحدىاالتصال هو  أنومن هنا ميكن القول  

على نقل املعلومات بني اإلدارات يف املؤسسة الواحدة وبني املؤسسات بعضها ببعض فالعمليات اإلدارية السليمة ال 
خاص املناسبني يف األوقات املناسبة ويف كل املستويات التنظيمية تتم عملية االتصال األش إىل وإرساهلاميكن إجنازها 

 إليهواجلماعات لذلك يشار  األفرادبني  واألحاسيسبصفة مستمرة لنقل املعلومات واألفكار واالجتاهات واملشاعر 
 على انه شبكة تربط كل أعضاء املؤسسة بعضهم ببعض.

لذلك تنبثق أمهية االتصال املؤسسايت يف أثره الفعال على تسيري العمل يف املنظمات وتظهر هذه األمهية من خالل  
بنشاط املنظمة  األفرادفهم العاملني لطبيعة العمل، تنمية العالقات اإلنسانية، حتقيق التنسيق يف العمل، وعي 

 لوظائف اإلدارة وتوطيد العالقة مع اجملتمع.وأهدافها، اإلحاطة مبشاكل العمال، حتقيق الفعالية 
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على من يكسب أكرب قدر  وإمناالتنافس اليوم ليس على من يبيع أكرب قدر من السلع،  أنكذلك البد لنا من القول   
واضحة للتعريف هبويتها واليت ستضمن حتما  إسرتاتيجيةممكن من اجلماهري الوفية، ويتحقق هذا عند حتديد املؤسسة 

 عن طريق االتصال املؤسسايت واالستغالل األمثل لوسائله وكذا تقنياته.  تجاهتامنبقاء 
 أووان جناح أي مؤسسة كانت يعتمد أساسا على زيادة دور املوارد البشرية يف املؤسسات سواء من الناحية العددية  

ارة وتسيري املوارد البشرية إد أنالكمية، حيث أصبح العنصر البشري مؤخرا أهم مورد من بني موارد املؤسسة، كما 
 أصبحت متثل مهمة ومسؤولية جد صعبة.

احلضارة  أنعصور تارخيية بعيدة فالدراسات تؤكد  إىلاالهتمام باملوارد البشرية مل يكن بالصدفة بل ترجع جذوره  أن  
، كما أكد الفكر اليوناين من اشرتط التعيني يف الوظائف اهلامة بعد اجتياز اختبارات معينة أولالصينية القدمية تعترب 

شاغلي الوظائف، كذلك جند بعض االجتاهات اليت ظهرت واليت مت من  أمامأسلوب االختيار عن طريق تكافؤ الفرص 
الذين يشغلون الدور القيادي:  إىلويف هذا السياق يقول أحد املفكرين وإنتاجه خالهلا إجياد عالقة مباشرة بني العامل 

يكون سعيدا ومتكيفا مع التغريات  أنل علمائنا حنو إجياد بيئة يستطيع فيها الكائن البشري " فلنوجه خيالنا و عقو 
 ويسمح له بالتعبري الكامل عن نفسه...".

وختتلف طبيعة املهام املوكلة إلدارة املوارد البشرية باختالف املؤسسة وطبيعة نشاطها وحجمها ومستوى تطورها   
: وظائف فنية، استقطاب واختيار وتعيني املرتشحني املناسبني للوظائف الشاغرة، معرفة إىلوميكن تقسيم هذه املهام 

 جانب مهام أخرى. إىلاملتطلبات األساسية لكل وظيفة، تقييم أداء العمال والتخطيط هذا 
مناصب  اءإنشفقد أصبحت هذه املوارد تكلف املؤسسة كتال معتربة من األجور كما تكلفها مبالغ معتربة أيضا عند   

ملختلف هذه العناصر عالقة مباشرة باألفراد  أنجديدة نظرا لتطور املنافسة الداخلية والدولية بني املؤسسات، ونالحظ 
يف املؤسسة حيث تظهر أمهيته البالغة يف الدور الذي يلعبه للعامل البشري يف حركة املؤسسة واستمرارها املرتكز على  

وكذا ربط هذا الدور  إسرتاتيجيةر من خالل إدارة وتسيري هذا العامل بطريقة كفاءهتا وأدائها العام الذي يظه
 يف خمتلف اجملاالت.   وأهدافهابالتخطيط االسرتاتيجي يف املؤسسة ألنه حيدد هلا اجتاهاهتا 

، مبا األحسناملؤسسات واملصانع الستغالل عوامل اإلنتاج  أربابمما سبق ميكننا القول انه وعلى مر العصور سعى   
يف ذلك العامل البشري وقد بدا ذلك واضحا يف استخدام طرق عديدة للتأثري على املوارد البشرية، حيث مت استخدام 
األجور يف السابق كوسيلة فعالة لكن مع تطور الدراسات مت اعتماد األساليب السلوكية لتجنيد العامل البشري، غري 

العامل يف خمتلف جوانب نشاط املؤسسة وإشاعة جو  بإشراكضيقة مطالبة االجتاهات احلديثة جتاوزت هذه النظرة ال إن
من االنسجام والتآلف يف األوساط املهنية واملسؤول عن تنفيذ هذا املطلب هو االتصال فهو أساسي لبناء الثقة 
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يؤهلها للدفاع  كما  وإقبالواالرتكاز على قيم املؤسسة و قدراهتا و بناءها املنسجم مما جيعل املؤسسة حمل اختيار 
 إعدادنفسها، من هذا املنطلق برزت أمهية البعد االتصايل داخل املؤسسة فقد بات من املؤكد انه يلعب دورا بالغا يف 

كافة شرائح املوارد البشرية باستخدام العديد من   إشراكللمؤسسة لكونه يعمل على  اإلسرتاتيجيةو تنفيذ اخلطط 
 اإلمكانيات املتاحة.

يف املؤسسة حول خمتلف اجلهود اليت تبذهلا هذه األخرية من اجل حتقيق  اإلفرادور اختصاصات إدارة هذا وتتمح  
األهداف العامة للمؤسسة انطالقا من املسامهة الفعالة يف حتقيق مستوى االستخدام الكامل للموارد البشرية املتوفرة 

ال املؤسسايت يف إدارة املوارد البشرية يف مديرية اإلدارة ومن هنا نطرح التساؤل التايل: ما هو الدور الذي يلعبه االتص
 احمللية لوالية قاملة؟

 ـ التساؤالت الفرعية:2
 وسائل وأساليب االتصال املؤسسايت مبديرية اإلدارة احمللية لوالية قاملة؟ أهمما هي 
 ة احمللية لوالية قاملة؟ما هي التقنيات واملهارات املعتمدة لتحسني أداء املوارد البشرية مبديرية اإلدار 
كيف ساهم االتصال املؤسسايت يف إدارة املوارد البشرية مبديرية اإلدارة احمللية لوالية قاملة؟ 

 ـ منهج الدراسة:3
لوصف وتشخيص ظاهرة االتصال املؤسسايت واختبار دوره يف إدارة املوارد البشرية مبديرية اإلدارة احمللية لوالية قاملة، مت  

، عالقتها، أشكاهلاالذي يستخدم يف دراسة األوضاع الراهنة للظواهر من حيث ختصصها، المنهج الوصفي اعتماد 
عدة فرتات للتعرف  أونوعية يف فرتة زمنية  أووالعوامل املؤثرة فيها كما يقوم على الرصد الدقيق لظاهرة ما بطريقة كمية 

 ج وتعديالت تساعد على فهم الواقع وتطويره.نتائ إىلذلك  أعقابعليها من حيث املضمون، والوصول يف 
ويعترب املنهج الوصفي من انسب املناهج وأكثرها استخداما يف دراسة الظواهر اإلنسانية واالجتماعية، ويستخدم  

 الباحث املنهج الوصفي يف ظل وجود معرفة مسبقة ومعلومات كافية حول الظاهرة حمل الدراسة.
 باعتبار دراستنا هذه من البحوث اليت تعتمد املنهج الوصفي يف هي دراسة وصفية:أما بالنسبة لنوع الدراسة ف**

تفسري الوضع القائم للظاهرة أو املشكلة، من خالل حتديد ظروفها وأبعادها وتوصيف العالقات بينها هبدف االنتهاء 
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رية اإلدارة احمللية بوالية قاملة، وهذا إىل وصف علمي دقيق متكامل لدور االتصال املؤسسايت يف إدارة املوارد البشرية مبدي
 1من خالل االعتماد على احلقائق املرتبطة هبا.

 ـ أسباب اختيار الموضوع:4
 أـ أسباب موضوعية:

بروز أمهية االتصال املؤسسايت بالنسبة للمؤسسات يف ظل انفتاح السوق على املنافسة خصوصا وهو من الوسائل 
 مكانة مرموقة يف السوق. إىلوكسب السمعة واليت كانت ضرورة البد منها للوصول  األزماتاالجنح ملواجهة 

 ب ـ أسباب ذاتية:
 ـ الفضول والرغبة يف إثارة النقاش حول هذا املوضوع.

 ـ االطالع على تقنياته وبعض جوانبه.
 ـ امليل الشخصي حنو املوضوع املدروس.

 ـ أهداف الدراسة:5
اتيجي للمؤسسة واملتمثل يف متوضعها وبقاءها واملسامهة يف حتقيقه من خالل صياغة اهلدف االسرت  أبعادـ بلورة 

 اسرتاتيجيات اتصالية تتناسب معها.
 ـ إظهار أمهية وضرورة االتصال املؤسسايت للمؤسسة.

 ـ اإلدارة املثلى للموارد البشرية.

 ـ أهمية الدراسة:6
ة ري ملؤسسايت يعد مسألة ذات أمهية كبنفسه فموضوع دور االتصال اتستقي الدراسة الراهنة أمهيتها من أمهية املوضوع 

واالتصال وغريها من  اإلعالمملا يشهده العامل من اهتمام الكثري من الباحثني واملفكرين يف جمال اإلدارة والتنظيم وعلوم 
 التخصصات.

ميثل أحد األسس اهلامة اليت ، خدمات...، إداريفاالتصال داخل التنظيم مهما كان نوع هذا التنظيم صناعي،  
يرتكز عليها اهليكل التنظيمي لتحقيق نشاطاته وتعامالته يف املستويات التنظيمية املختلفة، إذا فأمهية هذه الدراسة 

 تتجلى من خالل أمهية االتصال يف املؤسسة.
                                                           

 .44، 22ه، ص ص  6341 -ه 6341حممد أمحد السرييت، منهج البحث العلمي، كلية العلوم االقتصادية واملالية واإلسالمية، جامعة أم القرى،   1
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اهتمام اإلدارة املعاصرة بقضايا املوارد البشرية يعرب عن حماولة إجياد التوازن الدائم بني أهداف املؤسسة وأهداف  أن 
 العاملني هبا.

وتعترب املوارد البشرية ممثلة يف العاملني باملؤسسة من خمتلف الفئات واملستويات والتخصصات الدعامة احلقيقية اليت  
 ديثة يف حتقيق أهدافها.تستند إليها املؤسسة احل

 ـ تحديد المصطلحات:7
 _ االتصال:

*لغة: ورد مدلول االتصال يف املعجم الوسيط يف مادة وصل يصل فالن وصوال ووصل الشيء وعليه وصال واتصل به 
 أصلها يف اللغة العربية )صل( فيقال وصل فالن لشيء مبعىن أناتصاال، وان املدلول اللفظي لكلمة اتصال يدل على 

 1وصل للخرب.
*اصطالحا: هو ذلك النوع من االتصال الذي يتم بني طرفني بشكل تفاعلي كما حيدث يف أساليب الرتبية احلديثة، 

التعاريف الكالسيكية تؤكد على دور املرسل يف  أنداخل املؤسسات ذات التنظيم العايل والدميقراطي، يف حني  أو
 اليت شرحت  األمريكية اإلعالمواقفه وسلوكه، وهذا ما قامت بذكره مدارس توجيه املضامني حنو املستقبل بغرض تغيري م

 2.واإلعالمتوسعت يف الكشف عما تعتربه أسلوبا تقوم به وسائل الدعاية  أهناخصائص وشروط هذا التأثري، بل 
 :إجرائيا*
هو عملية إدارية تنظيمية تتم يف سياقني داخلي وخارجي ضمن إطار تسلسلي باالعتماد على وسائل االتصال   

 الطبيعية والتكنولوجية من اجل حتقيق األهداف املرجوة.
 _ املؤسسة:

ق حتقي أوحتقيق ربح مادي  إماشركة أسس لغاية ما هدفها  أو*لغة: املؤسسة مجع مؤسسات، وهي عبارة عن معهد 
 خدمة عمومية.

 3*اصطالحا: يعرف مكتب العمل الدويل للمؤسسة بأهنا مكان ملزاولة أي نشاط وهلذا املكان سجالت مستقلة.
 :إجرائيا*

                                                           
 .14، ص 8002، دار األبحاث، الجزائر، 6رشيد القاضي، معجم لسان العرب، ج  1

 .13، ص 2006، احملمدية، 4قتصادية، ط ، االتصال ودوره يف كفاءة املؤسسة االتامر دادي عدوان 2 
 .2004تامر دادي عدوان، اإلدارة والتخطيط االسرتاجتي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  3 
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خمتلفة تعكف وتسهر على تقدمي خدمات  وإداراتمكان ملزاولة عدة نشاطات هلا هياكل  أواملؤسسة هي جهاز 
 خمتلفة للعمال.

 _ إدارة:
 يدير، أدر، إدارة، فهو مدير، واملفعول مدار. ،أدار*لغة: مصدر 

 . اآلخرينيفعله، واإلدارة هي القيام خبدمة  أنطلب منه  األمرأدار على 
 األفرادحتقيق نوع من التنسيق والتعاون بني جهود عدد من  إىل*اصطالحا: هي ذلك النشاط الواسع الذي يهدف 

تضم يف إطارها عمليات التخطيط والتنسيق والتوجيه والرقابة من اجل حتقيق هدف عام، وهي وظيفة واسعة املعىن 
 1املشروع. أهدافوإصدار األوامر لتحقيق 

 :إجرائيا*
 مرغوبة. أهدافاإلدارة هي تنظيم وتوجيه املوارد املادية والبشرية لتحقيق 

ومواد عن  وأفرادهي العملية اخلاصة بتنسيق وتوحيد جهود العناصر املادية والبشرية يف املنظمة من مواد ومعدات  أو
 طريق ختطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة هذه اجلهود من اجل حتقيق األهداف النهائية للمنظمة.

 _ املوارد البشرية:
 **املوارد:

 در واملنبع، مورد أي باب الرزق.*لغة: مجع موردة، مورد، واملورد هو املص
أي شيء آخر ميكن  أو*اصطالحا: مصطلح عام يشتمل على البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات، والبشر، واملال، 

 يف أية مؤسسة. أصواليساعد يف توصيل خدمة تكنولوجيا املعلومات، واملوارد تعترب  إن
 2**البشرية: اجلنس البشري، البشر عامة.

 :ئياإجرا**
املوارد البشرية هي جمموع اإلمكانات والطاقات البشرية املتوفرة يف جمال معني واليت ميكن تعبئتها لتحقيق التنمية يف 

 خمتلف امليادين والقطاعات.

                                                           

 .33أمحد حممود فريز الشلعوط، نظريات يف اإلدارة الرتبوية، مكتبة الرشد، الرياض، ص  1 
 املعاصرة، قاموس عريب عريب.قاموس املعجم الوسيط، اللغة العربية  2 
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 ـ مجتمع وعينة البحث:8
 أ ـ مجتمع الدراسة:

 معرفة دور االتصال املؤسسايت يف إدارة املوارد البشرية وذلك مبديرية اإلدارة احمللية لوالية قاملة. إىلهتدف دراستنا 
التعرف على الدور الذي يلعبه االتصال  إىلومنه فمجتمع حبثنا يتكون من املوظفني داخل التنظيم حيث هندف   

 املؤسسايت يف إدارة وتسيري املوارد البشرية.
 ب ـ العينة:

صد هبا جمموعة الذين جتري عليهم البحث لذلك فالعينة يف البحث العلمي تعين اجلزء الذي خيتاره الباحث وفق نق  
 1طرق حمددة لتمثيل جمتمع البحث.

وهلذا فضلنا حصر دراستنا على عينة مت اختيارها بطريقة عشوائية باعتبارها تتناسب مع طبيعة وخصوصيات الدراسة  
اجملتمع املتناول يف الدراسة والبحث واإلطار املرجعي للعينة يف هذه الدراسة هو موظفون يف وهي يف اعتقادنا متثل 

مفردة  40مديرية اإلدارة احمللية ملقر والية قاملة، حيث ذهب متثيل الفئات املختلفة يف العينة حيث كانت العينة بإمجايل 
 استمارة. 40أي 

 *تعريف العينة املتوافرة:6
 اإلعالميسهل الوصول إليهم كمجموعة من الطالب امللتحقني بقسم  األفرادتتكون العينة املتوافرة من جمموعة من 

 2موظفي الوالية والدائرة. أوواالتصال 
 *توصيف العينة:2

 ميثل متغري اجلنس: الجدول األول:

 النسبة التكرار الجنس

 %21 8 ذكر

 %14 22 أنثى

                                                           

 .21، ص 2062عامر ابراهيم قندجلي، منهجية البحث العلمي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  1 
 .41، ص 2003حممد مسلم، منهجية البحث العلمي، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  2 
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 %600 40 المجموع

 التحليل:
 .%21، ونسبة الذكور %14كانت   اإلناثنسبة  أنيتنب لنا من خالل اجلدول املمثل ملتغري اجلنس  
من العينة حيث كان عدد النساء الذين توفروا أكرب من  أمامنااالستمارة مت توزيعها مبا توافر  أن إىلويرجع هذا التباين  

 عدد الرجال.
 لعمرية:ميثل متغري الفئة ا الجدول الثاني:

 النسبة التكرار الفئة العمرية

 %4 6 سنة 40أقل من 

 %11 20 سنة 30 إىل 46من 

 %21 8 سنة 00 إىل 36من 

 %4 6 سنة 00أكثر من 

 %600 40 المجموع

 التحليل:
 عينتنا تشمل خمتلف املفردات باختالف فئتهم العمرية. أننالحظ من خالل اجلدول املمثل ملتغري السن 

 ميثل متغري املستوى التعليمي: الثالث:الجدول 
 

 النسبة التكرار المستوى التعليمي

 0 / ابتدائي

 %1 2 متوسط
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 %61 0 ثانوي

 %11 24 جامعي

 %600 40 المجموع

 التحليل:
، مث %11مستوى جامعي حتصل على أكرب تكرار بنسبة  أننالحظ من خالل اجلدول املمثل للمستوى التعليمي 

 .%1، ليحل املتوسط يف األخري بنسبة %61املستوى ثانوي بنسبة 
 يكون املستوى جامعي. أناملؤسسة  أقرهتاشروط التوظيف اليت  أن إىلويعود السبب يف ذلك 

 ميثل مدة العمل باملؤسسة:الجدول الرابع: 
 

 النسبة التكرار مدة العمل

 %64 3 سنوات 0ل من أق

 %31 63 سنوات 60 إىل 0من 

 %30 62 سنوات 60أكثر من 

 %600 40 المجموع

 التحليل:
 العينة شاملة ملختلف سنوات اخلربة. أننالحظ من خالل اجلدول املمثل ملدة العمل باملؤسسة  

 *تربير نوع العينة:4
املوضوع املعاجل هو دور االتصال املؤسسايت يف إدارة املوارد البشرية خيص املوظفني بالدرجة األوىل ونظرا لعدم  أنمبا 

 هلذا املوضوع. واألنسبإمكانية تطبيقه مع أي كان لزاما علينا اختيار العينة املتوافرة باعتبارها تتالءم 
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 الدراسات السابقة: ـ9
دراسة ميدانية مبركب الرافعات واجملارف  –صال التنظيمي يف املؤسسة العمومية اجلزائرية فعالية االت الدراسة األوىل: -

 -عني السمارة قسنطينة
 *دراسة العريب بن داود، رسالة ماجستري يف علم االجتماع ختصص تنمية املوارد البشرية جبامعة منتوري قسنطينة،

2001-2008. 
أمهية االتصال داخل املنظمة وسلط الضوء على خمتلف  إبراز إىلث ه الدراسة مهمة حيث تطرق الباحذ*تعترب ه

أساليب وطرق االتصال داخل املؤسسة ملا له من ارتباط وثيق بقضايا ومشاكل املؤسسة اجلزائرية واليت حاول من 
خالهلا الباحث التعمق وتشخيص هذه املشكالت وحماولة معاجلتها من منظور اتصايل هذا من جهة، ومن جهة 

أمهية االتصال املؤسسايت يف اجملاالت والعمليات اإلدارية من خالل املشاركة الفعالة يف اختاذ  إبرازخرى حماولة أ
ركائز سياسة االتصال داخل املنظمة وهذا بتوفر عدة شروط تضمن االتصال اجليد  إحدىالقرارات، واليت تشكل 

 يف التأثري على اإلنتاجية وزيادة فعاليته. إسهامهومدى 
*ومتحورت إشكالية الدراسة على تساؤل جوهري مفاده: ما مدى اهتمام املؤسسة الصناعية حمل الدراسة مبسألة  

 وتطويرها؟ إمناءهااالتصال التنظيمي، وما مدى فعاليته يف 
 *وكان هدف الدراسة أساسا يف الكشف عن أمناط االتصال وخصائصه والوسائل، وكذلك القنوات املتبعة يف العملية 

االتصالية ومدى اهتمام املؤسسة بتحقيق فعالية االتصال بني اإلدارة والعمال، وإبراز أمهية االتصال يف املؤسسة ودوره 
 يف حتقيق أهدافها.

 *ولتحقيق هذه األهداف قام الباحث بصياغة بعض الفروض أمهها:
 ،مالللع واألوامرفعالية االتصال النازل تعمل على نقل القرارات والتعليمات  -
 ،كلما كان أسلوب االتصال الصاعد فعاال، كلما كانت اإلدارة على علم بآراء واقرتاحات العمال  -
 تدعيم املناخ االجتماعي التنظيمي. إىلالفعال يؤدي  األفقياالتصال  -

 *نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات:
أقروا بان اإلدارة  %00بحوثني حمل الدراسة بنسبة امل أغلبية أن**الفرضية األوىل: بعد تفريغ البيانات وحتليلها اتضح 

 ال هتتم أحيانا باالتصال بكافة املستويات.
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أحيانا ال تصل والسبب يف  أهنامن املبحوثني أقروا بعدم وصول املعلومات والقرارات من اإلدارة بل  %11كذلك 
 ذلك طول السلم اهلرمي.

وبالتايل عدم صدق الفرضية  ،ك نتيجة احتكاك العمال باإلدارةأقروا بعالقاهتم املقبولة مع رؤسائهم وذل %10و
 األوىل ألن اإلدارة ال هتتم بإيصال املعلومات لفئات معينة.

 من العمال يقرون باتصاهلم بالرؤساء. %04 أن إىل**الفرضية الثانية: تشري املعطيات 
الطرق املستعملة يف االتصال مبن هم أعلى أفضل  أن %11يشري أغلبية العمال املبحوثني واملقدرة نسبتهم حوايل 

الوسيلة فعالية يف االتصال  أنيؤكدون  %08نسبة  أنالتسلسل اإلداري، وتشري الشواهد الكمية  إتباعمنهم تتمثل يف 
 بالرؤساء هي املقابلة الشخصية.

 واإلدارة.الفرضية الثانية مل تتحقق نتيجة صعوبة االتصال بني املوظفني  أنومما سبق ميكن القول 
قسام يف خمتلف األ العمال يقرون بأن وسيلة االتصال بني %38**الفرضية الثالثة: أغلبية املبحوثني واملقدرة نسبتهم 

 تتم باستشارة املشرف والرئيس بدرجة أوىل.
 .الوظائف واملصاحل املشرتكة إىليكدون بأن العالقات بني العمال حسنة وهذا راجع  %13العمال بنسبة  أغلبية
 يؤكدون بأن جو العمل يساعد على أداء العمل على أكمل وجه. %12العمال واملقدرة نسبتهم  أغلبية

دراسة العريب بن داود ركزت على مستويات االتصال يف املؤسسة وكذا أنواع االتصال ودورها يف حتقيق التوازن ونقصد  
املرؤوس وهذا من خالل االعتماد على العديد من األساليب والطرق واليت خنص  إىلبذلك انسياب املعلومة من الرئيس 

بالذكر وسائل االتصال، كما ركز الباحث على أمهية االتصال داخل املؤسسة ملا هلا من دور فعال يف التنسيق بني 
 خمتلف املصاحل.

 *جوانب االستفادة:
اإلدارة ال تقوم بإعالم كافة العمال يف خمتلف  إناالتصال املؤسسايت بصفة عامة استفدنا  إىلمن خالل تطرق الباحث 

 ضعف قنوات االتصال النازل وكذا العالقة بني العمال واإلدارة عالقة غري مقبولة. إىلاملستويات التنظيمية وهذا راجع 
ات بعني مسارة قسنطينة فقد بينت دراسته امليدانية ومن خالل هذه الدراسة اليت قام هبا الباحث مبركب اجملارف والرافع

 املؤسسة الصناعية ال تويل االهتمام الالزم بفعالية االتصال بني األداة والعمال. أنحقيقة مفادها 
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دور يف توضيح معامل الرسالة  األخريةأهم االسرتاتيجيات االتصالية داخل املنظمة ملا هلذه  إىلمل يتطرق الباحث ** 
االسرتاتيجيات اليت تنتهجها املؤسسة للتعريف والتسويق  أهم إىل، كما مل يتطرق الباحث إيصاهلاية املراد اإلعالم

 مبختلف خدماهتا.
دراسة باملؤسسة سوناريك  –أساليب تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة االقتصادية العمومية اجلزائرية الدراسة الثانية:  -

 -فرجيوة
 .2001ـ 2000رسالة ماجستري لتخصص تنمية املوارد البشرية، جامعة منتوري قسنطينة،  *دراسة هشام بوكفوس،

ذكر تنظيم وموقع إدارة املوارد البشرية بالنسبة للهيكل  إىلعرج الباحث  أين*تعترب هذه الدراسة كمنطلق لدراستنا 
يد إلدارة املوارد البشرية حيث التنظيمي اخلاص باملؤسسة كما أبرز تكامل يف أنشطة هذه املؤسسة من منظور جد

سلط الضوء على أساليب تنمية املوارد البشرية من خالل أساليب تنمية العاملني، أي تقييم فعالية التدريب داخل 
هي  ، كما ومتحورت إشكالية الدراسة على تساؤل مفاده: ماواإلطاراتوخارج العمل وكذا أساليب تنمية املسريين 

 املؤسسة االقتصادية العمومية اجلزائرية يف تنمية مواردها؟ يهاإلاألساليب اليت تستند 
*ونظرا ألمهية موضوع املوارد البشرية يف مشوليته سواء من أجل االستغالل األمثل وبكفاءة عالية من هذا املورد، ومن 

 التغيري. وإحداثاجل التحكم يف التكنولوجيا 
اليب تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة االقتصادية العمومية *وكان اهلدف من هذه الدراسة هو حماولة تشخيص أس

اجلزائرية، هذا من جهة ومن جهة أخرى حماولة معرفة ما إذا كانت املوارد البشرية تساهم يف اختاذ القرارات داخل 
 املؤسسة.

 *ولتحقيق هذه األهداف قام الباحث بصياغة فرضيتني:
 اجلزائرية أساليب تنمية ختص مهارات واجتاهات املديرين والعمال.تعتمد املؤسسة االقتصادية العمومية  -
 يفرض نظام اقتصاد السوق على املؤسسة االقتصادية العمومية اجلزائرية تنمية مهارات واجتاهات العمال. -

 *نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات:
أسلوب املؤسسة يف جمال التوظيف  أنح لنا **الفرضية األوىل: من خالل البيانات الكمية املتحصل عليها سابقا يتض

العامل يف املؤسسة بتوظيفه بالطريقة الصحيحة مع إمكانية  أنقد مر مبراحل حسب احتياجاهتا حيث ميكن القول 
 عمله. إتقانتدريبه على اآلالت اليت يعمل عليها يساهم بشكل كبري يف 
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فيما خيص العالقة بني العمال فإن التقسيم الدقيق لعملية العمل فتح اجملال لعالقات صناعية امتدت خارج املؤسسة  
 ليكون هناك تواصل بني العمال يف مناقشة القضايا اليت هتم عملهم ومشاكلهم.

طريقة شغل الوظائف  أنيتضح  **الفرضية الثانية: من خالل النتائج الكمية والكيفية املتحصل عليها ملديري املؤسسة
 قد متايزت بني مسابقات ونقل من مؤسسات أخرى وترقيات.

عالقة املديرين باملؤسسة أيضا متايزت فمنهم من يرغب يف ترك املؤسسة ومنهم من يريد البقاء فيها، ويؤكد املسريون  
 كانت تتعلق باخلطط االستثمارية.نظام اقتصاد السوق يفرض عليهم عدم التهور يف اختاذ القرارات خاصة إذا   أن
دراسة هشام بوكفوس ركزت على تنمية املوارد البشرية اخلاصة باملسريين والعمال على حد سواء عرب كافة املستويات  

النظري على الواقع، فقدرة التحكم يف املوارد البشرية تستدعي معرفة اجتاهات  إسقاطالتنموية اخلاصة باملنشأة وحماولة 
ولو بنسبة معينة بظروف العمل واليت تعرف اختالف من جمتمع  واإلحاطة، األفرادوأمناط تفكري ورغبات  وسلوكيات

 آلخر ومن مؤسسة ألخرى.
 *جوانب االستفادة:

املؤسسة اجلزائرية تعيش  أنمن خالل تعمق الباحث يف البحث وإبراز خمتلف طرق تنمية املوارد البشرية اتضح لنا 
تتكيف مع الظروف االقتصادية الراهنة، وهبذا فاملؤسسة اجلزائرية مطالبة بإعادة النظر يف  أنا عليه إذمرحلة صعبة، 

 التجهيزات والتكنولوجيا، مع تعيني مسريين وإطارات أكفاء تتوفر لديهم ثقافة تتالءم مع التوجه اجلديد.
يكون تساؤال رئيسيا حيث ميكن اإلجابة فيما يتعلق بالتساؤل الرئيسي الذي اعتمد عليه الباحث فهو ال يرقى الن ** 

 عنه يف اجلانب النظري للدراسة.
 دور إدارة املوارد البشرية يف تسيري التغيري يف املؤسسات االقتصادية الكربى يف والية سطيف. الدراسة الثالثة: -

 .2063ـ 2064، 6طيف دراسة رقام ليندة، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة س
تطرقت الباحثة يف خضم حديثها على دور إدارة املوارد البشرية يف تسيري عمليات التغيري يف املؤسسات االقتصادية  

 هذا الدور كان حمل نقاش فرتة طويلة بني الباحثني. أنالكربى مع العلم 
مليات اإلدارية باعتبارها مكون أساسي وفعال الدور املطلوب الذي تلعبه يف إدارة خمتلف الع إىلكما عرجت الباحثة 

 يف املؤسسات االقتصادية الكربى يف اجلزار واليت عرفت عدة تغريات.
*حيث متحور سؤال اإلشكالية حول: ما هو دور إدارة املوارد البشرية يف تسيري عملية التغيري يف املؤسسات االقتصادية 

 والعمومية واخلاصة يف والية سطيف؟
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 الدراسة تتعلق ب: أهدافمهية املوضوع كانت *ونظرا أل
حماولة توضيح نوع العالقة املوجودة بني اإلدارة العليا وإدارة املوارد البشرية ومن مث جمال السلطة الذي تتمتع به هذه  -

 التغيري أصبح دائم احلضور يف حياة املؤسسة. أناألخرية خاصة ف فرتات التغيري، مع العلم 
التغيري اليت تعرفها املؤسسات حمل  ةمكانة إدارة املوارد البشرية ومن مث العامل اجلزائري يف سريور التعرف على  -

 الدراسة.
 *ولتحقيق هذه األهداف قامت الباحثة بوضع عدد من التساؤالت الفرعية أبرزها:

ة العمومية واخلاصة يف والية هل تسري إدارة املوارد البشرية العاملني وفق منطلق الكفاءات يف املؤسسات االقتصادي -
 سطيف؟

هل تقوم إدارة املوارد البشرية بدور املستشار االسرتاتيجي لإلدارة العليا حول مشاريع التغيري يف املؤسسات  -
 االقتصادية العمومية واخلاصة بوالية سطيف؟

ات االقتصادية العمومية واخلاصة هل تتحمل إدارة املوارد البشرية مسؤولية التفاوض حول مشاريع التغيري يف املؤسس -
 يف والية سطيف؟

 *كذلك تطرقت الباحثة جملموعة فرضيات أمهها:
متارس إدارة املوارد البشرية التسيري االسرتاتيجي لتكون قائدا لعمليات التغيري يف املؤسسات االقتصادية الكربى يف  -

 والية سطيف مع وجود فروق تعزى لنوع امللكية.
 املوارد البشرية العاملني وفق منطلق الكفاءات يف املؤسسات االقتصادية الكربى يف والية سطيف.تسري إدارة  -

 *نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات:
ملديري املوارد البشرية يف هذه املؤسسات جزء من سلطة اختاذ قرار  أن**الفرضية األوىل: تبني من خالل الفرضية 

ب التحضري حلدوث تغيري من خالل تسهيل عملية تكيف املؤسسات مع التغريات التغيري ولكنها يغلب عليها جوان
 احمليط.

**الفرضية الثانية: بالنسبة هلذه الفرضية فقد أكد مديرو إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات االقتصادية الكربى على 
يف ممارسة أنشطتهم هو ما يتطلبه  على أساس املهارة مث الشهادة العلمية، ويبقى مرجعهم األساسي موظفونl أهنم

 منصب العمل من شروط.
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الذكر  سالفةدراسة ليندة رقام ركزت على دور إدارة املوارد البشرية يف تنظيم العالقة مع خمتلف العاملني يف املؤسسة  
 وكذا دور متخذ القرار يف مشاركة املوظفني يف خمتلف االجتماعات اللجان اإلدارية.

 :*جوانب االستفادة
تتكيف  أناملؤسسة االقتصادية العمومية واخلاصة اجلزائرية البد هلا  أنمن خالل تعمق الباحثة يف البحث اتضح لنا 

 مع تطلعات املوظفني بغية إدارة العالقة مع العاملني ومدير املوارد البشرية.
الدور الفعال  إبراز إىلطرق الباحثة ذكر أهم اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية كما مل تت إىلمل تتطرق الباحثة ** 

 ملصلحة املوظفني.

 األدوات المستخدمة:ـ 11
 *استمارة االستبيان:6
هي أحد وسائل البحث العلمي املستعملة على نطاق واسع من اجل احلصول على بيانات او معلومات تتعلق  

 بأحوال الناس وميوهلم واجتاهاهتم.
 أداة جلمع البيانات املتعلقة مبوضوع حبث حمدد عن طريق استمارة جيري تعبئتها من قبل اجمليب.  أهنا
 *تربير سبب استخدام االستبيان:2

االستبيان باعتباره األداة األنسب ملوضوعنا واليت ستمكننا من احلصول على أكرب قدر ممكن من  إىلمت اللجوء 
األسئلة، كذلك باعتباره يتيح وقتا كافيا للمجيب للتفكري يف إجاباته مما يقلل املعلومات من خالل طرح عدد كبري من 
 الضغط عليه ويدفعه للتدقيق يف معلوماته.
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 الفصل الثاني: مدخل عام لالتصال المؤسساتي

 *مقدمة الفصل
 المبحث األول: مفهوم االتصال المؤسساتي

 المبحث الثاني: نشأة االتصال المؤسساتي

 المبحث الثالث: أهمية وأهداف االتصال المؤسساتي

 المبحث الرابع: أنواع االتصال المؤسساتي ووسائله

 المؤسساتيالمبحث الخامس: معوقات االتصال 

 االتصالية في المؤسسة اإلستراتيجيةالمبحث السادس: 

 *خاتمة الفصل
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 مقدمة الفصل:
لقد عرفت عملية االتصال ووسائله وقنواته تطورا كبريا عرب العصور، وكذا تطورت من خالله األحباث التابعة له  

واالتصال، ومل يستثين ذلك االتصال يف املؤسسة، فاملؤسسة بدورها دجمت أساليب  اإلعالمخاصة يف جمال علوم 
االتصال داخلها حىت تستطيع مواكبة ومسايرة بعض املشاكل إلعادة بعض التوازن املفقود هبا سعيا لتحقيق 

 االنسجام التام.

ملختلف األنشطة اليت تقوم به،  وان جناح أي مؤسسة كانت يعتمد أساسا على االتصال باعتباره العصب الرئيسي 
اخلارجي، وقد تناولنا يف هذا الفصل مفهوم ونبذة حول نشأة االتصال املؤسسايت،  أوسواء على املستوى الداخلي 

 وكذا أساليب ووسائل االتصال يف املؤسسة. أنواعه أهم إىلوأمهية وأهداف االتصال يف املؤسسة، كما تطرقنا 
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 :تعريف االتصال المؤسساتيالمبحث األول: 
هو عملية نقل املعلومات اخلاصة باملؤسسة وخارجها واالتصال كونه عملية إدارية فهو »حسب امحد خاطر:   

أيضا عملية اجتماعية عن طريقها تتفاعل مجاعات العمل، وهي أيضا عملية نفسية تتطلب قدرا مناسبا من فهم 
حسا  باإلسهام يف اإلدارة والشعور باالهتمام وهذا ما يعزز ععورهم الصورة الكاملة لسري العمل، مما ينمي اإل

 بالرضا واالستقرار النفسي".

حبيث  وإذاعتهاويضيف أيضا:" انه جتميع البيانات واملعلومات الضرورية الستمرار العملية اإلدارية وذلك بنقلها   
واجلماعات لتغيري هذا السلوك وتوجيهه،   األفرادوك التأثري يف سل أوالغري بأمور  إحاطةاجلماعة من  أومتكن الفرد 

 كما ميكن اعتباره أحد مقومات قيام أي   مؤسسة من حيث عناصر التنظيم اإلداري".

وإذا كان امحد خاطر قد اعترب االتصال املؤسسايت عملية إدارية تنظيمية للموارد البشرية دون حتديد األطراف او   
ليكس مكاييلي يعتربه: " جمموع األنشطة اإلعالمية واالتصالية املنجزة من أالفروع اإلدارية املختصة يف ذلك فإن 

الذين يقومون بوضع سياسة اتصالية للمؤسسة، حيث  للمختصني اآلخرين أوقبل مسؤويل االتصال الداخلي 
مع قيم املؤسسة وكذا حتريك وتفعيل العمل املشرتك من  األفرادتسهيل التداخل واحتواء  إىلهتدف هذه األنشطة 

اجل السماح لآلخرين إلجياد معىن ألنشطتهم داخل املؤسسة"، وعلى كل ــ هو ذلك النشاط الذي يشمل القاعدة 
هبدف حتريكهم وحتقيق التناسق االجتماعي داخل املؤسسة وذلك باستخدام عدة  األفرادشاركة يف إدارة والقمة وامل

 وسائل أمهها: جريدة املؤسسة، امللصقات، االجتماعات...

وحسب حممد العطروزي:" فهو العملية اليت عن طريقها ميكن إيصال معلومات من أي نوع ومن أي عضو يف  
على  أومستوى اقل، والعكس  إىل أعلىتغيري وقد يكون االتصال من مستوى  إحداثاهليكل التنظيمي قصد 

 1".تغيري إحداثهبدف  األفقياملستوى 
 أوعن نفسها  األخباربتقدمي  األمرويعرف االتصال املؤسسايت على انه:" كل ما يتم باسم املؤسسة سواء تعلق  

رأيها ومواقفها اجتاه حدث ميس  إبداء أوتقدمي نشاطها ب أوبتأكيد حضورها والتعريف بإمضائها  أونشاطاهتا 
 2نشاطها اخلارجي".

                                                           
 .242، 238، ص ص 2891الكتاب الجامعي الحديث، القاهرة،  أحمد خاطر، مقدمة في إدارة المؤسسات االجتماعية، دار 1 
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يف  إحداثواجلمهور حول ما جيري من  اإلعالملرجال  واإلخبارتقدمي املعلومات  إىلويهدف االتصال املؤسسايت  
نفسها بني املؤسسات العمومية واخلاصة لآلخرين، وااللتزامات املكثفة يف احلياة االجتماعية،  إبرازاملؤسسة وكذا 

والتضامن عن طريق عمليات السبونسورينغ والرعاية، ويف الوقت احلاضر يعترب  اإلبداعوإظهار مسامهتها يف 
لى مجيع األصعدة واملستويات خدماتية ع أوالعمليات األساسية سواء كانت إنتاجية  إحدىاالتصال املؤسسايت 

 الوظيفية.

 مستويات تتمثل فيما يلي: 3ولالتصال املؤسسايت  

ـ عناصر اهلوية: االسم، اجلنسية، احلجم، نشأة املؤسسة، مكان التموقع، احلالة املالية، الشكل الفيزيائي، سنوات 1
 التواجد.

ملقدمة، مشاريع مستقبلية، التسيري للكفاءات، اخلدمات ا أوـ مقيا  النتائج: اإلنتاج، الكفاءة، املنتجات 2
 العالقات املالية احلسنة.

ـ الروابط: التعاطف، القدرة على قول احلقيقة، ثروات الوطن، املراقبة، القدرة على اجتناب مشاكل التلوث 3
 1واحملافظة على الطاقة.
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  :المبحث الثاني: نشأة االتصال المؤسساتي 
املؤسسايت هو جزء من االتصال الشامل يعمل على تكوين صورة قوية حتوي قيم متكن املؤسسة من االتصال 
 املنافسة.

)فورد( وبسرعة بدأ يف فرنسا من طرف  األمريكيةبالواليات املتحدة  1221ظهر هذا االتصال يف سنوات 
حتسني صورهتا، وتبحث عن  إىلواليت هتدف  اإلعهارميشالن، وقد عمم اليوم يف خمتلف املؤسسات عن طريق 

 عهارية مؤسساتية حمددة.إالتعريف بإمضائها حتت غطاء رسالة 

خماطبة مجاهريها فالبعض من هذه األسباب مرتبطة بالوضع  إىلوهناك أسباب عديدة وخمتلفة دفعت املؤسسة  
ات اليت مست تتكيف معه املؤسسة، وأسباب أخرى ناجتة عن التغري  أناالقتصادي واالجتماعي الذي جيب 
 املؤسسة وتطور متطلبات اجلماهري.

 ـ أسباب اقتصادية واجتماعية:1  

، هذه األخرية دفعت 21ونقصد هبا األوضاع والصعوبات االقتصادية واالجتماعية فهناك مشاكل ميزت القرن  
ؤسسة املواطنة البحث عن عرعية تتجاوز هذه الغاية االقتصادية، ويف هذا الصدد ظهر مفهوم امل إىلباملؤسسة 

تعطي  أنإجياد عرعية، فاملؤسسة اليوم مل تكتف بتحقيق أهدافها، بل تريد  إىلالذي يعكس سعي املؤسسة 
مغزى آخر غري اإلنتاج وحتقيق األرباح كاملسامهة يف تطوير اجملتمع، كما تبحث عن طريق املسامهة يف حل  إنتاجها

مشاكل اجملتمع، كانتشار استعمال املخدرات، وكل هذه املشاكل هي انشغاالت املواطنني الذين يطلبون من 
 .املؤسسة احرتام قيم اجملتمع، وتساهم يف إجياد حلول للمشاكل الراهنة

 ـ التغريات اليت تعرفها املؤسسة:2

تغريات جذرية مست املؤسسات يف هيكلتها، ألزمت املؤسسة بأخذ الكلمة للتعريف بنفسها، فكل مصلحة يف  
تباعد الوظائف وانفصاهلا عن بعضها، ومن جهة أخرى ظهور ظاهرة عراء املؤسسات، فشراء  إىلمكان مما يؤدي 

نشاطات، مثال مؤسسة لديها أموال تستطيع عراء عركة أخرى ال متار  نفس هذه املؤسسات يزيد يف اختالف ال
نشاطها هذا سيزيد من نشاطها واختالفها وبالتايل يزيد تسيريها تعقيدا، فاالتصال املؤسسايت هنا جيب ان يدمج  

 1كل مكونات املؤسسة.
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 المبحث الثالث: أهمية االتصال المؤسساتي وأهدافه:

 المؤسساتي:أوال: أهمية االتصال 

 :اآلتيةتتلخص أمهية االتصال املؤسسايت يف النقاط  

ـ ميكن لالتصال املؤسسايت فتح اجملال لالحتكاك البشري وفتح الفرصة والتفكري واالطالع واحلوار وتبادل املعلومات 
 يف عىت اجملاالت وامليادين.

 ـ يساعد على تكوين الشخصية املستقلة والناضجة يف اجملتمع.

 أمهية االتصال املؤسسايت يف املؤسسات الرتبوية من نظر املرسل واملستقبل. إىلـ كما ميكن النظر 

االتصاالت اإلدارية ال ينبغي  أنجناح املؤسسة يف حتقيق أهدافها يتوقف على نظام االتصال هبا وهبذا يعين  إن و 
 عملية مستقلة قائمة بذلتها ولكنها تعتمد عليها كافة العمليات اإلدارية يف املؤسسة. أهناى لع إليهاالنظر 

وجند عملية التخطيط والتنسيق والتقومي تعتمد دائما على نوعية االتصال كما تربز أمهية االتصال املؤسسايت يف  
 :اآلتيةالعديد من اجملاالت 

هيل إيصال البيانات واملعلومات احلقيقية والصحيحة اليت تأيت من وعن طريق االتصال ميكن تس إذ *اختاذ القرارات:
القرار الذي يتصف  إىلهابطة واليت تساعد على اختيار أفضل البدائل والوصول  أواخلارج سواء كانت صاعدة 

 القريب من الرعد. أوبالرعد 

طيع املدير باستخدام سبل يعتمد املدير يف توجيهه للعاملني على نظام من االتصاالت حيث يست *التوجيه:
اليت تتوقع  واألعمالالتنظيم بصفة عامة، ويشرح هلم الواجبات  أهدافحيدد للعاملني  أناالتصال املتاحة له، 

يؤدوهنا واإلمكانات اليت تضعها اإلدارة حتت تصرفهم ملساعدهتم على حتقيق هذه األهداف، كما  أناإلدارة منهم 
 إلبالغ العاملني رأيها يف مستويات أدائهم.االتصاالت يف سبيل اإلدارة  أن

 1التنسيق الفعال يتوقع على وجود قنوات اتصال جيدة يف املؤسسة. *التنسيق:

 هناك أمهية أخرى لالتصال املؤسسايت ميكن حصرها يف النقاط التالية: 

                                                           

 .01، 82، ص ص 2112اجلامعية، اجلزائر، صال املؤسسايت، ديوان املطبوعات حورية بالعويدات، االت 1 



 الفصل الثاني: مدخل عام لالتصال المؤسساتي:
 

23 
 

واخلالفات اليت قد حتدث بني املوظفني على مستوى املؤسسة بتوجيه  األزماتـ لالتصال دور فعال يف حل 1
 االختالفات والصراعات حنو املصاحلة واالحتاد.

ـ يساهم االتصال يف تفعيل العمل اجلماعي والرتابط فيما بني املوظفني داخل املؤسسة حبيث يسمح هلم 2
لتايل إجياد وسط اتصايل مميز بالنسبة بالتضامن وبا واإلحسا باالحتكاك والتعارف على بعضهم البعض 

 للمجموعة وهذا عيء مطلوب يف املؤسسات اليت يتوقف نشاطها على العمل اجلماعي املنسجم مع أهدافها.

ـ االتصال هو األداة اليت متكن من قيا  درجة ممارسة الدميقراطية داخل املؤسسة واليت ميكن اكتشافها من خالل 3
ان تتم بشفافية يف احلوار وحرية التعبري اليت جيب ان يتمتع هبا املوظفون لعرض  جمموع املعامالت اليت جيب
 انشغاالهتم على القمة.

 إىلـ ينظم االتصال عملية سريان املعلومات على مستوى املؤسسة، فهو جينب انتشار الشائعات اليت قد تؤدي 2
شاطهم باملؤسسة، وعليه فاالتصال هو األداة املوظفني وهذا قد يؤثر سلبا على ن إعالمحدوث الفوضى يف عملية 

يف االجتاه الذي يضمن خدمة إعالمية سليمة لضمان األداء احلسن ملختلف نشاطات  اإلعالماملنظمة لقنوات 
 املؤسسة.

ـ يساهم االتصال داخل املؤسسة يف إضفاء القوة بداخلها حيث انه األداة اليت تؤثر من خالهلا املؤسسة على 5
 .أفرادها

االتصال داخل املؤسسة يسمح بتشكل حميط اجتماعي قائم على التقارب والتعاون بني خمتلف  أنبني مما سبق ت 
سواء بني القاعدة او القمة او بني املوظفني وهذا ال يتم اال بتوجيه كل الطاقات حنو األداء احلسن لنشاط  أفرادها
 1املؤسسة.

 االتصال المؤسساتي: أهدافثانيا: 

 إحداث إىل، كما يهدف اآلخرينتغيري يف البيئة او يف  إحداثان الغرض األساسي من عملية االتصال هو  
تفاعل بني املرسل واملستقبل من حيث االعرتاك يف الفكرة او املفهوم او العمل، كما يهدف اىل التأثري يف أحد 

 األطراف، كذلك يهدف اىل:

 عاملني يف املؤسسة.ـ خلق قاعدة من املعلومات ملستويات ال

                                                           
1  Carl Duerr, * la cénétique de la direction* édition public union, n 72, paris, 1972.  
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 ـ تسيري العالقات يف املؤسسة.

 1ـ فهم نظام العمل يف املؤسسة. 

 المبحث الرابع: أنواع االتصال المؤسساتي ووسائله:

 أوال: أنواع االتصال المؤسساتي:

 ـ االتصال الداخلي يف املؤسسة:1

من الواضح ان االتصال الداخلي تطور مع التطور التكنولوجي اهلائل الذي عهده عصرنا، فنجد هناك عدة  
تعاريف له وهذا يعود اىل االختالف يف وجهات النظر، وعموما هو "عملية الربط بني أعضاء املؤسسة بغية نشر 

 املعلومات واحلقائق".

العمل  أهدافالداخلي يعين تبادل األفكار والبيانات بغرض حتقيق ويعرفه إبراهيم عبد العزيز عيحا: "االتصال  
 املؤسسة واإلدارة مرتبط بتبادل األفكار واملعلومات بني خمتلف اإلدارات. أهدافاإلداري"، أي ان حتقيق 

والنشاطات اليت تسعى اىل الربط بني كل  األعمالكذلك نستنتج من هذا التعريف ان االتصال الداخلي هو كل   
 العاملني يف املؤسسة وهذا من اجل بلوغ اهلدف الذي تسعى اليه وهو ازدهارها ورقيها.

 :أنواعه*

 أـ االتصال الرمسي:

هو االتصال الذي يتم يف إطار األسس والقوانني اليت حتكم املؤسسة، ولكي تكون هذه االتصاالت سارية وفعالة  
ن مجيع قنواهتا ووسائلها واضحة ومعروفة جلميع األعضاء املوجودين داخل املؤسسة، وهذا النوع من جيب ان تكو 

االتصاالت قد حضي باهتمام أعضاء املدرسة التقليدية يف اإلدارة، وكانوا يعتربونه النوع الوحيد الذي جيب اعتباره 
 واألوامراملؤسسة نظرا ألنه يتضمن التعليمات  فأهدااالتصال الرمسي هو الوحيد الذي حيقق  أن، باعتبار وإقراره

 2املنظمة.  أهدافاليت يصدرها املديرون اىل العاملني إلجناز أعماهلم ولتحقيق 

                                                           

 .82حورية بالعويدات، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .32، 35، ص ص 2113اهرة، فضيل دليو، اتصال املؤسسة، دار الفجر للنشر والتوزيع، الق 2 
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رمسية تكون مرتبطة باهليكل التنظيمي الرمسي، وتصبح حركة االتصال  وأعكالومنه فاالتصال الرمسي يتخذ أمناط  
النسق ومن مث بطبيعة االتصال اليت تسعى  أفرادنوع العالقات اليت تربط بني منه مرتبطة باهليكل التنظيمي للعمل و 

 املؤسسة اىل حتقيقه.

 واألوامروحيدث هذا النوع من االتصاالت عن طريق املواثيق، املنشورات، التقارير واالجتماعات الرمسية، اخلطابات 
 التالية: املكتوبة، وهذا النوع من االتصاالت الرمسية يسري يف االجتاهات

 عامل اإلنتاج(، إىل)من الرئيس  األسفل إىل األعلىـ االتصال النازل: من 

 ـ االتصال الصاعد: من األسفل اىل األعلى )من عمال اإلنتاج اىل الرئيس(،

 وهو وسيلة لتحقيق أهداف وغايات جمتمعية عرب التأثري يف سلوك الفرد وتغيريه مبا يتوافق مع األهداف املسطرة  

للتنظيم، كما يندرج ويتطابق االتصال االجتماعي مع املنحىن الدميقراطي الذي تسلكه اجملتمعات احلديثة فال يكاد 
االتصال خيلو من هيئة متخصصة يف االتصال االجتماعي تتوىل ختطيط ووضع برامج خمتلفة ملعاجلة املشاكل 

 يف حلها.واآلفات اليت ميكن ان يكون االتصال االجتماعي وسيلة ناجحة 

أمهيتها، فكلما تعقد اهليكل التنظيمي  إغفالويعد اجلانب االجتماعي يف املؤسسات من اجلوانب اليت ال ميكن 
 للمؤسسة كلما اتسع حجم مجهورها، وكلما زادت مسؤوليتها االجتماعية حنو ذلك اجملتمع وذلك اجلمهور.

 ب ـ االتصال اخلارجي املؤسسايت:

سسة وتثبيت صورهتا وهويتها وتفسري كافة نشاطاهتا بصفة اعم، تقوم مبصاحبة سياسة هو تقدمي وعرض دور املؤ  
إذا تضمنت انشغاالت االتصال  إالهنا باتصال عامل واليت ال ميكن ان تتحكم فيه جديا،  األمراملؤسسة فيتعلق 

 أوجه: 3ليت حتمل الداخلي واالتصال اخلارجي فأمهية االتصال املؤسسايت تكمن يف توضيح وتثمني سياسته ا

 واليت تغطي االسرتاتيجيات العالقية )تنافسية، نسبة النمو...( باإلسرتاتيجية*الوجه األول: اخلاص 

...(، فاملؤسسات العمومية تتوافق مع املهمة املتعلقة إدماج*الوجه الثاين: خاص باألمن )تنمية عالقات امتيازيه، 
 1.ج عمل تبعا ملهامهابرام وإعدادباملصلحة العامة لرصد أهدافها 

                                                           

 .20، 21ص فضيل دليو، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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*الوجه الثالث: يساهم يف حتليل وضعية امليدان واحمليط املتخصص واملتعلق باملوارد املالية، التقنية، البشرية، تقييم 
، التخطيط وتقييم السياسة العمومية، فاالتصال يأخذ مكانة هامة لإلصغاء حلاجات ورغبات اجلمهور األعمال

  عن جمموع اخلدمات املقدمة. عالنواإلاملنتظرة من طرف املؤسسة 

فاالتصال املؤسسايت يكون يف صحة جيدة عندما يكون صادق ويناسب القيم املضافة وان يهتم باالنسجام مع 
 اجلمهور املعلن عنه.

 ج ـ االتصال التجاري:

الرتويج لصاحل املؤسسة وذلك عن طريق ما تبثه املؤسسة من رسائل  إىلهو جزء من االتصال اخلارجي يهدف 
ال  إذاو خدمة، فاالتصال التجاري يهتم بدراسة السوق وصناعة املنتوج وتوزيعه،  مبنتجومعلومات واليت تتعلق 

تكتفي املؤسسة باالتصال الشخصي للتعريف مبنتجاهتا وخدماهتا للمحيط اخلارجي، بل تتخذ عدة وسائل  
 ذاعة والصحافة.كاإل

وتبقى الغاية األساسية من االتصال التجاري هو الرقاء باملؤسسة وبأهدافها التسويقية وكسب ثقة اجلمهور وبذلك  
 1إرضاء مجيع أطراف السوق.

 ثانيا: وسائل االتصال المؤسساتي:

ا األسا  تستعمل املؤسسة عرفنا ان عملية تبادل املعلومات او اآلراء او األفكار بني عخصني او أكثر، وعلى هذ 
يف اتصاهلا وسائل متعددة ومتنوعة لضمان السري احلسن للعمل فمنها املكتوبة والشفوية والسمعية البصرية وذلك 

 حسب األهداف اليت توجه إليهم املعلومات.

 أ ـ الوسائل املكتوبة:

يتم االتصال الكتايب عن طريق الكلمة املكتوبة اليت يصدرها املرسل اىل املستقبل، وميكن القول بأهنا القنوات  
األكثر استخداما يف املنظمات الكربى وعليه البد ان يتم االتصال الكتايب بالبساطة والوضوح والدقة، ويتم ذلك 

 2بوسائل أمهها:

                                                           

 .58، 20فضيل دليو، مرجع سبق ذكره، ص ص  1 
 .02، ص 1222، جامعة اجلزائر، دار احلكمة، اجلزائر، أفريل، واألمناط  األنواعحممد مزيان، االتصال املؤسسايت  2 
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 إعالمياجتماع  أوداخل املؤسسة، يكون مكتوبا بعد اجتماع عمل **التقرير: حيرر من طرف مسؤول يعمل 
يعمل على توصيل املعلومات من املشاركني يف االجتماع اىل بقية املستخدمني وهبذا يتم اخلروج مبقرتحات 

 للمشاكل املطروحة يف املؤسسة.

هو  واإلعالنة لسري احلسن ملصاحلها، **اإلعالن: من الوثائق الداخلية اليت تستعملها املؤسسة يف تعليماهتا الضروري
 تارخيا. أو إمضاءوثيقة رمسية حتمل 

**املذكرة )املدونة اإلعالمية(: هي املعلومات او التعليمات اإلدارية املوزعة على عدد كبري وحمدد من املسؤولني 
يتعلق بتغيري جديد يف وتتعلق بتنظيم العمل، األجور واحلوافز االجتماعية وعامة املدونة اإلعالمية يف كل ما 

 املؤسسة.

واملعلومات عن  األخبار**اجلريدة املؤسسة: تعترب من وسائل االتصال اخلاصة اليت تكتسي أمهية بالغة يف نقل 
يف تقدمي العمل، وما مييز هذه الوسيلة  وإسهاماهتماملختلفة اليت تتعلق بطبيعة العمل ومشكالته بالعاملني  األحداث
الذي يساعد على االطالع على آراء وأفكار العاملني واقرتاحاهتم من  األمرالعاملني يف إصدارها  إعراكهو عملية 

 خالل ما يسامهون فيه من كتابات وتعليقات.

واملمارسات اإلدارية البارزة اليت تعد  وإدارهتا**دليل املنظمة: يشتمل على نبذة عن املنظمة وتطورها ونشاطاهتا 
 لعمل واإلجنازات وكل ما يهم العاملني يف املنظمة وسياساهتا.منبع فخرها ومواعيد ا

**لوحة اإلعالنات: وسيلة سهلة التنفيذ والتسيري، توضع عادة داخل املؤسسة او يف أماكن الراحة، وتسمح بنشر 
 ، حقوق وواجبات العمال، ...األمناملعلومات املختلفة مثل معلومات متعلقة بالصحة، 

واقرتاحات املؤسسة حول ما يتعلق  أراءندوق االقرتاحات: تسمح للمستخدمني بتقدمي **علبة األفكار او ص
 حبيازهتم ملعلومات مهمة.

 ب ـ الوسائل الشفوية:

عفهيا أي عن طريق الكلمة  إليهيتم االتصال الشفهي عن طريق نقل متبادل للمعلومات بني املرسل واملرسل  
، وما يعاب عليه انه قد يعرض املعلومات وإقناعالكونه أكثر سهولة  املنطوقة ويتميز هذا األسلوب عن الكتايب

 املراد نقلها لسوء الفهم اذ مل تستخدم بشكل مناسب نذكر من بينها:
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**االجتماعات: وسيلة تشجع احلوار املباعر وتبادل املعلومات بني املرسل واملستقبل ومن أبرز وأهم االجتماعات 
 نلمس:

ت: هو اجتماع مباعر لعدد من املستخدمني مع املسؤولني يف املؤسسة سواء مدير او رئيس _ اجتماع تبادل اخلربا
 فرع من خالهلا يتم تبادل اخلربات واألفكار بني املشاركني.

_ االجتماع اإلعالمي: هو اجتماع لعدد من األعضاء او املمثلني عن إدارة املؤسسة ويعمل هذا النوع على نقل 
 ملستخدمني، كما يسمح بطرح األسئلة وتقدمي االقرتاحات.املعلومات اىل باقي ا

 **املقابلة: تكون باالتصال املباعر بني األعخاص وهي مبنية على احلوار.

**اللجان ومجاعات الدراسة: عبارة عن اجتماع عدد من املستخدمني من أجل دراسة مشكل حمدد مع بعضهم 
 ة.البعض واللجنة عبارة عن مؤسسة ذات فاعلية واسع

 **احملاضرات.

 1**اإلذاعة.

 ج ـ الوسائل التكنولوجية:

هي اليت جتمع بني الصورة والصوت بفضل التقدم التكنولوجي وظهور تقنيات متطورة يف جمال االعالم واالتصال،  
 فتوجهت إليها األنظار واستفادت منها املؤسسات ومن ضمن الوسائل جند:

الداخلية، متكن من االتصال والتنسيق بني خمتلف األطراف املكونة للمؤسسة، **االنرتنيت: هي عبكة احلواسيب 
 وبالتايل تزيد يف فاعلية التسيري وربح الوقت واجلهد.

** الربيد االلكرتوين: يتم عن طريق الكمبيوتر وهو حيل حمل االتصال الشخصي اذ ميكن ملسؤول املؤسسة ان 
 التساؤالت وإجياد األجوبة هلا يف الوقت املناسب. خياطب مجيع األطراف وبالتايل التعرف على

**الصحيفة االلكرتونية: ميكن استغالل اإلمكانيات اليت يوفرها الكمبيوتر وتقنية الشبكات إلصدار صحيفة 
 2إلكرتونية داخلية تتكون عبارة عن فضاء إلكرتوين يلتقي فيه كل عنصر من عناصر العملية االتصالية.

                                                           

 .05حممد مزيان، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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 الوسيلة اليت يتم استخدامها بعدد من العوامل: _ ويؤثر على اختيار

 *سرعة الوسيلة،

 *درجة سرية املعلومات،

 *تكلفة الوسيلة،

 1*نوعية الرسالة.

 المبحث الخامس: معوقات االتصال المؤسساتي:
 تعاظم أمهية االتصال يف نشاط املؤسسة فقد تواجه عدة صعوبات أمهها: أمام 

مؤسسة معقدا وفوضويا غري حمدد املهام والفروع، كلما تشابكت قنوات االتصال ـ كلما كان اهليكل التنظيمي لل1
وهذا يؤدي اىل الفوضى داخل املؤسسة، فاحلتمية التنظيمية الناجتة عن الرتابط الذي يشكل أسا  املؤسسات 

 اإلعراف الكربى جيعل كل جتاوز للسلم اإلداري هو مسا  لسري املؤسسة، الن كثرة نشاطاهتا وتشعب مستويات
 يؤدي اىل عرقلة االتصال والوقوع يف مشكل البريوقراطية.

لدراسة  إخضاعهاـ يؤدي افتقار املؤسسة لوسائل االتصال املناسبة وكذا عدم تنظيمها، والتنسيق فيما بينها وعدم 2
ات، املؤسسة اىل فوضى يف عملية سريان املعلوم وأهدافمعمقة مبا يتماعى مع خصوصيات احمليط الداخلي 

 واملعلومات اخلاطئة وهذا يؤثر سلبا على نشاط املوظفني. اإلعاعاتوبالتايل ظهور 

املؤسسة تؤدي اىل كراهية املوظفني هلم وهذا ما  أفرادـ السياسة االحتكارية اليت ينتهجها املسؤولون على باقي 3
هة اىل املوظفني او يف عدم تقبل يؤثر سلبا على نشاطاهتم، وقد يربز هذا االحتكار على مستوى املعلومات املوج

 املسؤولني االقرتاحات املوجهة هلم من قبل هؤالء املوظفني.

ـ تؤدي االختالفات الفكرية واإليديولوجية العميقة ألفراد املؤسسة اىل حدوث اضطرابات على مستوى 2
 االتصاالت اليت حتدث فيما بني املوظفني مما يؤثر سلبا على نشاط املؤسسة.

 خاصة إذا ما  اآلخرين األفرادـ يشكل التكوين النفسي للفرد عائقا سيكولوجيا يف استمرارية عملية االتصال مع 5
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 1علمنا ان املوظفني يف املؤسسة ال ميتلكون نفس الدرجة.

 قد يعرقالن االتصال داخل املؤسسة مها: أساسني*مما سبق ميكن اخللوص اىل ان هناك عاملني  

ة املؤسسة ومدى ممارستها الدميقراطية واحلوار مع باقي عركائها دون متييز او تفرقة سواء يف املعلومات ــــ طبيعة إدار 
 او يف املعامالت،

ــــ تأثري االختالفات الفكرية واإليديولوجية العميقة للموظفني وعدم توافقها مع اهلدف العام للمؤسسة وهذا ما 
 2حل وبالتايل يؤثر سلبا على نشاط املؤسسة.يؤدي اىل حدوث تضارب يف األهداف واملصا

 االتصالية في المؤسسة: اإلستراتيجيةالمبحث السادس: 
لقد أدركت املؤسسات أمهية االتصال كآلية الزمة من اجل تفعيل األهداف اليت حددهتا، حيث يلعب االتصال  

 حتقق املؤسسة أهدافها فإنه وجب عليها دورا كبريا يف التنسيق بني املؤسسة وحميطها وترقية العالقة بينهما، وحىت
 اتصالية. إسرتاتيجيةاعتماد 

 االتصالية: اإلسرتاتيجيةـ تعريف 1

هي جمموعة من القرارات الكربى اليت تتخذ من اجل التعريف باالختبارات اهلامة يف االتصال حتديدا لألهداف  
: "جمموعة متناسقة من أهنا اإلسرتاتيجيةاملرجوة منه والوسائل املستعملة فيه، حسب بيري قريقوري ميكن تعريف 

التصال مبحيطها والتأثري على الزبائن ذوي القدرة رسائل العمل يف األسواق اليت تسمح للمنظمة او املؤسسة با
 الشرائية".

خطط عمل سنوية، وفيها  إعداداالتصال يف املؤسسة من سنتني اىل مخس سنوات من خالل  إسرتاتيجيةمتتد  
فني، ومتابعتها ابتداء من األهداف، اخلاليا االتصالية، املستهد اإلسرتاتيجيةحتدد العناصر املختلفة لالزمة لتطبيق 

 3الوسائل، الوسائط والتكاليف املتعلقة هبا، واحلدود او القيود املمكن ان تواجهها العملية االتصالية.

 االتصالية: اإلسرتاتيجيةـ أهداف وضع 2 

 اتصالية جند: إسرتاتيجيةمن بني األهداف اليت تدفع املؤسسة لوضع  
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 تريد ان تصل اليه من خالهلا، _ الصورة اليت ترغب املؤسسة ان تكون عليها، أي اىل ماذا

 1_ حتديد وترتيب اجلمهور املستهدف حسب مسامهته يف حتقيق األهداف مث حتديد الوسائل،

املختلفة لالتصال اليت تقوم هبا املؤسسة فهذه االتصاالت هي الصورة اليت تريدها هذه  األعكال_ التنسيق بني 
 األخرية.

 االتصالية: اإلسرتاتيجيةـ مبادئ 3

 االتصال بالقبول من طرف املؤسسة او املنظمة عليها ان جتيب على املبادئ الثمانية التالية: إسرتاتيجيةحتظى  لكي

)التعريف  أهداف*الوجود: جيب على املؤسسة تعريف اسرتاتيجياهتا االتصالية وزوايا اهتمامها حبيث تكون هلا 
 قوية، البحث عن مستهلكني جدد...(بفضل ميزانية  اإلعالنيةالسوق  أعغالاحلقيقي للمنافسة، 

 ونشطة لعدة سنني لكي تصبح فعالة ومقبولة. األجلاالتصال طويلة  إسرتاتيجية*االستمرار: جيب ان تكون 

*التميز: ان واقع األسواق املالية يتميز غالبا بعروض خاصة، من اهم األدوار االتصال هو إضفاء التميز للمنتوج   
الذي ال يوجد يف العرض القاعدي، وان نوعية االتصال ختتلف عن بعضها يف نوعية التميز الذي ختافه كل 

 املؤسسات.

يكون واضحا، بسيطا وسهال للفهم وال حيمل أي  *الوضوح: حىت يكون االتصال مفهوما وفعاال جيب ان
 تناقضات وان تكون الرسالة مفهومة لدى اجلماهري املستهدفة.

*الواقعية: جيب ان يكون االتصال معربا عن حقيقة املنتوج لكي يقبل من طرف اجلمهور الن الكذب يف عملية 
 االتصال يشوه صورة املنتوج.

، العالقات العامة... اإلعالمغل جمموعة من التقنيات كاإلعهار، وسائل *االستغالل: جيب على االتصال ان يش
 وهذا بدون فقدان قوهتا وهويتها.

 *التالحم: جيب ان يكون االتصال متوافق ومنسجم مع جمموعة قرارات املؤسسة خاصة قرارات التسويق.

 رجي واال فإن نشاطهم يولد عدم *القبول الداخلي: جيب ان يكون مستخدمي املؤسسة متوافقني مع االتصال اخلا
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 1التوافق او رفض الرسالة من اجلمهور.

 واخلطة االتصالية: اإلسرتاتيجيةـ 2

 أهدافاالتصالية ذلك التصور العام الذي على أساسه جيتاز كل الوسائل الضرورية لتحقيق  باإلسرتاتيجيةنقصد  
تأيت مرحلة  اإلسرتاتيجيةوبعد حتديد التصور العام أي  االتصال يف تعامل املنشاة او املنظمة مع احمليط اخلارجي،

 احملددة. اإلسرتاتيجيةووضع خطة اتصالية ترتكز على معايري االنسجام والتنسيق والتالؤم مع األهداف  اإلعداد

 اتصالية: إسرتاتيجية إعدادأ_ مرحلة 

االتصال فيها والنقائص  أعكال*مرحلة البحث: وتتمثل يف وصف وتشخيص وضع املؤسسة وذلك بتحليل 
املوجودة يف كل اتصال باإلضافة اىل حتليل الثنائية املتمثلة يف اجلمهور املستهدف والرسالة املوجهة له، فتشخيص 

 املالئمة هلا. اإلسرتاتيجيةوضعية املؤسسة هي دراسة تقييمية هلا، تساهم يف اختيار 

املؤسسة وتشخيص وضع اجلمهور املستهدف الداخلي *مرحلة التفكري: واليت يتم من خالهلا حتديد أهداف 
واخلارجي اخلاص هبا فهذه املرحلة حتمل مجيع األهداف اخلاصة بتموضع املؤسسة يف حميطها ومتيزها عن منافسيها 
من خالل منتجاهتا او خدماهتا او اتصاالهتا، باإلضافة اىل حتديد اجلمهور املستهدف واختيار الرسالة املناسبة 

 عليه. للتأثري

*مرحلة التنفيذ: بعد االنتهاء من مرحلة التشخيص وحتديد األهداف جيب تطبيق هذه القرارات بتخصيص ميزانية 
 معينة تتعايش مع إمكانيات املؤسسة وذلك بالتنفيذ عن طريق خطة اتصالية حمكمة.

 اإلسرتاتيجيةوالتخطيط االسرتاتيجي: تعد اخلطة االتصالية ألي مؤسسة مبثابة جتسيد  اإلسرتاتيجية*اخلطة 
االتصالية وذلك من خالل سلسلة من العمليات القابلة للتعديل واملناقشة حسب املستجدات الطارئة يف احمليط 

 2الداخلي واخلارجي يف املؤسسة.

يف تنظيم ومتابعة العمليات الداخلية واخلارجية يف إطار حتسني  اخلطة االتصالية تعد مبثابة مرحلة هامة إعداد_ ان 
وتطوير االتصال يف املؤسسة، وتكمن الوظيفة األساسية للخطة االتصالية يف خمتلف العمليات اليت تتخذ من اجل 

فاخلطة ق جو مالئم للعمل وتشجيع روح التعاون والتضامن واملبادرة فيها، خلالتصال يف املؤسسة واملسامهة يف ا
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جتمع كل املعلومات اخلاصة بكل األوساط اليت تتفاعل مع املؤسسة وهذا  إسرتاتيجيةاالتصالية هي مبثابة وسيلة 
 1حسب األهداف املسطرة.

اما التخطيط االسرتاتيجي لالتصال فهو عبارة عن خطوات علمية مدروسة ومنظمة وذات طبيعة خاصة، تتكامل  
متكاملة ختدم  أهدافاإلداري، لكل قطاعات اجملتمع غايات متكاملة لتحقيق مع خطوات التخطيط االسرتاتيجي 

ناجحة ينبغي التأكيد على حقيقتني  إسرتاتيجيةاالجتاه املستقبلي لكل من اجملتمع ومجاهريه ومن اجل قيام إدارة 
 نلخصها فيما يلي:

 إداريتقوم عليه من ختطيط اسرتاتيجي  املصدر األساسي لتحديد العالقات بني ما اإلسرتاتيجية*ان تكون اإلدارة 
 2واتصايل.

*ان يكون مضمون كل خطوة من خطوات التخطيط االسرتاتيجي لالتصال متوافقا مع متطلبات اخلطوة املماثلة 
 3يف التخطيط االسرتاتيجي اإلداري.

 ـ أمهية وضع اخلطة االتصالية والتخطيط االسرتاتيجي:5

 املسطرة واملخطط هلا تتناسب مع آفاق مجهور املؤسسة،ـــ التأكد من ان العمليات 

 ـــ التأكد ان تلك العمليات تغطي وتشمل جمموع الرسائل املناسبة للجمهور املستهدف ملختلف فئاته،

 عمليات جديدة يفرضها حدث طارئ او غري متوقع. إدخالخطة اتصالية من  إعدادـــ تسمح عملية 

 هي: اإلسرتاتيجيةليت جيب التفكري هبا قبل بدء العملية ومقومات التخطيط االسرتاتيجي ا

 النظام اخلطوات األساسية لعملية التخطيط االسرتاتيجي يتضمنـــ وجوب وضع نظام ختطيط اسرتاتيجي: جيب ان 

 وبإعراككما جيب تعديل هذه اخلطوات لتكون مالئمة لطبيعة املؤسسة، كما ان على املؤسسة او اإلدارة املوازنة 
دراء من داخل املؤسسة وخرباء استشاريني خارجيني لضمان توافر أكرب كم من األفكار تساعد على عملية امل
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والتهديدات  األخطارالتخطيط االسرتاتيجي كما جيب ان يتميز هذا النظام نوعا ما باملرونة ليستطيع مواجهة 
 1الطارئة على املؤسسة، واالستفادة من الفرص املتاحة.

املؤسسة هي حتديد احلالة املستقبلية املراد ان تكون عليها  وأهدافاملؤسسة: مبا ان رسالة  وأهدافالة ـــ دراسة رس
جبميع جوانبها لكيال حيدث تناقض بني  واإلطاحةاملؤسسة وجب دراسة هذه األهداف والرسالة العامة للمؤسسة 

 ى يف مرحلة التطبيق.من جهة أخر  اإلسرتاتيجيةمن جهة، وبينها وبني  واألهدافالسياسيات 

ـــ دراسة سياسات املشروع: تعترب السياسة املوجع الرئيسي لتصرفات املؤسسة واصل مجيع القرارات اإلدارية 
والسياسة يف مستوياهتا الثالث مبا فيها املستوى ككل، واملستوى  اإلسرتاتيجيةوالتشغيلية لذا وجب التنسيق بني 

 2الوظيفي والتشغيلي.

 خطيط االسرتاتيجي االتصايل:ـ عراقيل الت8

 أ ـ معوقات خاصة بنظم االتصال: مبعىن عدم كفاءة نظم االتصال نتيجة نقص او ضعف وسائل االتصال.

ب ـ معوقات تنظيمية: عدم التطابق بني التنظيم املخطط له مع النظام اهليكلي املطبق، جهل اغلب العمال 
قنوات اتصال واضحة لتسر فيها البيانات واملعلومات يف مجيع بتفاصيل االعمال املوكلة إليهم، عدم وجود 

 االجتاهات، النقص يف حتديد املسؤولية لعدم وضوح خطوط السلطة واملسؤولية.

ج ـ معوقات نفسية واجتماعية: كرب عدد العمال يف املؤسسات واختالف العوامل النفسية واالجتماعية فيهم 
ضعف الفهم اجليد والصحيح للعملية االتصالية من طرف اإلدارة العليا يف  وضعف اإلدارة يف عملية التقرب منهم،

املؤسسة مما يؤدي اىل سوء الفهم يف استعماهلا، نقص الفهم لدى افراد املؤسسة وتأويل القرارات والوثائق املختلفة 
 حسب املستعمل وملا يتمتع يه من اجلانب النفسي واالجتماعي.

عوقات اليت حتول دون تطبيق التخطيط االسرتاتيجي بصورة فعالة يف املؤسسة يف كما ميكن حصر اهم هذه امل  
 النقاط التالية:

*سرعة وتقلب البيئة:                                                                                                
اهنا جتعل عملية التخطيط االسرتاتيجي متقدمة قبل ان ان سرعة التحول والتقلب هي اهم ميزة للبيئة احلالية اذ 
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تتم، حيث انه يتزايد الطلب على التخطيط االسرتاتيجي كلما متيزت البيئة بالتقلب وهذا األخري جيعل عملية 
التخطيط االسرتاتيجي صعبة للغاية مما يلي ضرورة متابعة ومسايرة التقلبات احلاصلة يف البيئة عن كثب لرصدها 

 1قلم معها سريعا.والتأ

 *تردد املدراء عن عملية التخطيط: 

وهذا ألهنم يرون انه مضيعة للوقت، يف حقيقة االمر اهنم حيتاجون اىل نوع من تفويض السلطة للقيام ببعض 
 االعغال الروتينية ملرؤوسيهم للتفرغ اىل عملية التخطيط االسرتاتيجي.

 *تعارض بعض السياسات مع االسرتاتيجية: 

مما يرتك انطباع سيئ لدى املدراء حول التخطيط االسرتاتيجي، مما جيعلهم يعتقدون ان التخطيط االسرتاتيجي لن 
يأيت بفائدة على املؤسسة ويف احلقيقة جيب إعادة النظر يف بعض السياسات واإلجراءات اليت ال تتماعى 

 .واإلسرتاتيجية

 *كمية املواد املتاحة:

تفوق موارد املؤسسة  إسرتاتيجيةفال ميكن تبين  اإلسرتاتيجيةوارد الدور الرئيسي يف وضع اذ تؤدي وفرة وندرة امل 
 .وإمكانياهتا

 *كلفة ووقت التخطيط االسرتاتيجي: 

حيث ان وضع وحتديد رسالة املؤسسة يستلزم مناقشات طويلة وعميقة تقوم على كم هائل من املعلومات قد ال 
 2ختصيص املوارد جلمعها ألهنا غري متأكدة من رحبيتها.تستطيع املؤسسة احلصول عليها او 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .82حممد البادي، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .80حممد البادي، مرجع سبق ذكره، ص  2 
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 خاتمة الفصل:
، اإلنساناالتصال يف املؤسسة يشبه الدم الذي جيري يف عروق  أنما ميكن استخالصه من هذا الفصل هو  إن  

فاملؤسسة اليت تطمح للرقي واالزدهار هي اليت هتتم باالتصال وحتاول تطبيقه على أحسن وجه وبالتايل تكون على 
باملسؤولية الن  واإلحسا عالقة مباعرة جبمهورها الداخلي وكذا اخلارجي، وهذه العالقة مبنية على الثقة والتعاون 

 جناحها وتطورها. إىلهلذا فإن باالتصال حتما سيؤدي  إمهال االتصال يف املؤسسة قد يؤثر على مردوديتها
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 :الفصل الثالث: مفاهيم عامة حول إدارة الموارد البشرية

 مقدمة الفصل*

 المبحث األول: تعريف إدارة الموارد البشرية

 المبحث الثاني: التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية

 إدارة الموارد البشرية وأهدافالمبحث الثالث: أهمية 

 الموارد البشريةالمبحث الرابع: العوامل المؤثرة في إدارة 

 المبحث الخامس: التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية

 *خاتمة الفصل
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 مقدمة الفصل:
حتتل إدارة املوارد البشرية صدارة االهتمام باملؤسسة باعتبارها أهم مورد من موارد املؤسسة، كما ان إدارة املوارد  

هذا الن جناح املؤسسة مرتبط مبدى إنتاجية وحتسني أداء العاملني هبا، البشرية أصبحت متثل مسؤولية جد صعبة. 
ولبلوغ هذه الغاية يتطلب من إدارة املوارد البشرية إجياد نظام خاص، وهذا بوضع ميكانيزمات حتكم املوارد البشرية 

 واليت تعترب أداة مساعدة على حتسني األداء وليس احلكم عليه.

 رد البشرية خصصنا هذا الفصل إلدارة اإلطار املفاهيمي اخلاص هبا.وبتزايد أمهية إدارة املوا
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 المبحث األول: مفهوم إدارة الموارد البشرية:
 لقد اختلفت وجهات النظر يف حتديد تعريف موحد إلدارة املوارد البشرية وفيما يلي بعض التعريفات:  

*"جمموعة من النشاطات املتعلقة حبصول املنظمة على احتياجاهتا من املوارد البشرية وتطويرها وحتفيزها واحلفاظ 
 1املنظمة بأعلى مستويات من الكفاءة". أهدافعليها مبا ميكن من حتقيق 

حي البشرية اليت *"هي عبارة عن جمموعة املمارسات والسياسات املطلوبة لتنفيذ خمتلف األنشطة املتعلقة بالنوا
 2اإلدارة ملمارسة وظائفها على أكمل وجه".  إليهاحتتاج 

: "جمموعة من األنشطة تتمثل يف احلصول والتطوير واحلفاظ أهناإدارة املوارد البشرية على  Bélanger ;L*يعرف 
 بيد عاملة منتجة ومستقلة وراضية". األعمالعلى املورد البشري هبدف تزويد منظمات 

ف إدارة املوارد البشرية على اهنا عبارة عن جمموعة أنشطة هتدف لتسيري املواهب والقدرات للمسامهة يف *كما تعر 
 التنظيمية". واألهداف اإلسرتاتيجيةحتقيق الرسالة والرؤية 

بعدا آخر لنشاط املوارد البشرية: "فهي تسعى اىل حتقيق أفضل توافق ممكن  Céteau J_P*يف حني يضيف 
وهياكل، فهي تشارك يف حتقيق نع من املصلحة  وأنشطةملؤسسة، وتفعل ذلك من خالل جمموعة برامج بني الفرد وا

 3بني اجلانبني االجتماعي واالقتصادي للمؤسسة".

إدارة املوارد البشرية بأهنا: "عملية اختيار واستخدام وتنمية وتعويض املوارد البشرية العاملة  French*يعرف 
 4باملنظمة".

 

                                                           
، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 12مجال الدين حممد املرسي، االدراة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية ملنظمة القرن  1

 .23، ص 1002
ملؤسسة اجلزائرية لصناعة األنابيب، الزغودي حممد السايح، مراجعة إدارة املوارد البشرية ودورها يف حتسني أداء املؤسسة االقتصادية دراسة ميدانية  2 

 .2، ص 1021، 1022ورقلة،  ،مذكرة مقدمة الستكمال شهادة املاسرت يف علوم املالية واحملاسبة، جامعة قاصدي مرباح
يل رقام ليندة، دور إدارة الموارد البشرية في تسيير التغيير في المؤسسات االقتصادية الكبرى في والية سطيف، رسالة مقدمة لن 3 

 .11، ص 3112 -3112، 1شهادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية، جامعة سطيف 

 .23صالح الدين حممد عبد الباقي، إدارة املوارد البشرية مدخل تطبيقي معاصر، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ص  4 
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 األفرادبأهنا: "ختطيط، تنظيم، وتوجيه ومراقبة النواحي املتعلقة باحلصول على  Flippo ;Eها *كما يعرف
 1وتنميتهم وتعويضهم واحملافظة عليهم هبدف حتقيق أهداف املنشأة".

العاملني يف خمتلف مستويات او نشاطات املؤسسة، هم  األفرادبان  تؤمن*كذلك تعرف على اهنا: "اإلدارة اليت 
وارد ومن واجبها ان تعمل على تزويدهم بكافة الوسائل اليت متكنهم من القيام بأعماهلم مبا فيه مصلحتها أهم امل

 2ومصلحتهم وان تراقبهم وتسهر عليهم باستمرار لضمان جناح املصلحة العامة وجناحهم وجناحها".

اليت تقوم بوضع اخلطط املستقبلية ** من خالل ما سبق ميكن تعريف إدارة املوارد البشرية على أهنا: "اإلدارة 
للمؤسسة، وتقوم باختيار املوظفني وتعيينهم ضمن شروط هي تضعها، باإلضافة اىل تدريب عامليها لتطوير 

مهاراهتم يف أداء وظائفهم وتقييم أدائهم من خالل اإلجنازات احملققة، وتقدمي احلوافز املادية واملعنوية مقابل هذه 
زهم على العمل وزيادة اإلنتاجية، كما تقوم برسم السياسات والربامج اليت تساعد املنظمة اإلجنازات من اجل حتفي

 3يف حتقيق أهدافها".

من حيث الوظيفة فهي  إليها، وإذا نظرنا األعمال** كذلك هي نشاط من أنشطة التسيري، ومتثل أحد فروع إدارة 
كوحدة تنظيمية ذات طبيعة استشارية تقدم خدماهتا وظيفة كل رئيس يف املؤسسة أيا كان مركزه التنظيمي، وهي  

ومساعداهتا ومقرتحاهتا لكل املديرين والعاملني، ويعترب االستخدام الفعال للمورد البشري أوىل واهم انشغاالهتا يف 
يف  مجيع املستويات التنظيمية، من خالل توفريها للموارد ذات الكفاءات واحملافظة عليها وتطوير قدراهتا ورغباهتا

 4العمل، حىت تساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها بأحسن فعالية ممكنة. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .21، ص 1001العربية، لبنان،  حسن ابراهيم بلوط، إدارة املوارد البشرية من منظور اسرتاتيجية، دار النهضة 1 
 .21حسن ابراهيم بلوط، مرجع سبق ذكره، ص  2
شهادة املاسرت  زكالل ميينة، أثر التكوين يف حتسني أداء املوارد البشرية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة دراسة حالة جممع طهراوي بسكرة، مذكرة لنيل 3 

 .1، ص 1022 -1021يف علوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
 .21رقام ليندة، مرجع سبق ذكره، ص  4 
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 المبحث الثاني: التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية:
فرتات لكي نوضح مراحلها وذلك حسب كتاب إدارة املوارد  2سنقوم بتقسيم تاريخ إدارة املوارد البشرية اىل  

البشرية حملمد سعيد سلطان، وقد جاءت كل مرحلة من مراحل تطورها بتطور أكثر تعقيدا ومشوال إلدارة املوارد 
 1البشرية.

 ـ مرحلة التكوين:2

وبالرغم  ،2م 2000، فقبل 10شطة اخلاصة بإدارة املوارد البشرية قبل بداية القرن ترتبط سنوات التكوين بتلك األن
من وجود حاالت مت االستعانة فيها بأخصائيني يف األنشطة اخلاصة باألفراد يف الصناعات اخلاصة للمساعدة يف 

ان عدد هؤالء  إالالصناعي والتدريب، والنواحي الصحية،  واألمنعملية التعيني، وحتديد مستويات األداء، 
 كان قليال.  األخصائيني

كان ال يتعدى تطبيق التشريعات وهذا من خالل مهامه املتمثلة يف معاجلة   األفرادوميكن القول ان املسؤول عن  
 املشكالت اليومية.

، صدرت قوانني ومت تأسيس مؤسسات بدأت تضع اللبنة األساسية لتنمية برامج 20وجند انه يف أواخر القرن  
ظيت بقبول عام إلدارة املوارد البشرية، ولكن تنفيذ هذه األنشطة كان حيدث غالبا بطريقة عشوائية يف الواقع ح

 3العلمي.  

 ـ مرحلة النمو:1

، فقد 2093و 2000حدثت فرتة النمو، يف التطور النظري والعلمي إلدارة املوارد البشرية يف الفرتة بني عامي 
شؤون املعيشة لألفراد، وتتميز هذه  أخصائيى ب "السكرتري االجتماعي" او بدأت هذه احلقبة بظهور ما يسم

القيام هبا يف كل منظمة،  وأمهية، األفراداملرحلة أيضا باالعرتاف املتزايد بشرعية وضرورة األنشطة اخلاصة بإدارة 
إلنسانية يف إطار التطور حيث أصبحت إدارة املوارد البشرية تتوىل اقرتاح سياسات تتعلق باجلوانب االجتماعية وا

 ،4يأخذ بعني االعتبار األفرادمسؤول  وأصبحاملتوقع للمنظمة مثل سياسات التوظيف والتدريب والرتقية واملكافآت 

                                                           

 .92، ص 2002حممد سعيد سلطان، إدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت،  1 
 .29سيد حممد جاد الرب، إدارة املوارد البشرية، مدخل اسرتاتيجي لتنظيم القدرات التنافسية، ص  2 
 .91حممد سعيد سلطان، مرجع سبق ذكره، ص  3 
 .0، ص 1002عبد الفتاح بومخخم، إدارة املوارد البشرية، مطبوعات جامعة منتوري، فيفري  4 
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 فأصبحبتحديده هلذه السياسات وتطبيقها،  األفرادانعكاسات القرارات ذات الطابع التكنولوجي واالقتصادي على 
 1نفيذية يف املنظمة.يقوم بدور مساعد لإلدارة الت

وختتلف هذه املرحلة عن سابقتها يف كون تنظيمها ال خيتلف اختالفا جوهريا عن األنشطة احلالية إلدارة املوارد 
البشرية والفرق بينها يكمن أساسا يف مدى رقي ودقة هذه األنظمة وليس يف حمتواها، فاألنشطة مل ختتلف ولكن 

 2لة على مستوى اجملتمعات واملنظمات.الربامج تطورت وفقا للتطورات احلاص

 مرحلة النضج: 2

وأيضا التزام احلكومة  2093عام  األمريكيةتبدأ هذه املرحلة بقانون العمل الذي صدر يف الواليات املتحدة  
الفدرالية بفرص عمل مالئمة، ويعتد بالتوسع الكبري لنطاق التدخل احلكومي يف الربامج اخلاصة بإدارة املوارد 

 رية يف كل املنظمات.البش

اخلاصية األساسية والرئيسية ملرحلة النضج املستمر حىت يومنا هذا، وهذه املرحلة هلا عالقة بالتحدي الذي تواجهه  
تسعى اليوم اىل حتقيق التوافق بني متطلبات االختيارات االقتصادية  األفراداليوم، فوظيفة  األعمالمنظمات 

ني مستوى األداء مما يضمن تقوية املركز التنافسي للمنظمة والقدرة على التكيف ومتطلبات التطور لألفراد، وحتس
التطور مل يشمل األنشطة واملفهوم فقط بل امتد اىل  أنملواجهة التغريات السريعة للبيئة اخلارجية، وجتدر اإلشارة اىل 

 أكثرها، فالتسمية اليت كانت شائعة الذين يتولون تسيري  واألفرادالتسميات اخلارجية اليت تطلق على هذه الوظيفة 
 أووهذه التسميات الزالت مستخدمة اىل يومنا هذا على مستوى املنظمة  األفرادهبذه الوظيفة هي تسمية رئيس 

وهذا ناجم عن تطور هذه  األفرادالوحدات التابعة هلا، ولكن مبرور الوقت دخلت مصطلحات جديدة يف وظيفة 
 3الوظيفة وأصبحت مثلها مثل باقي املصاحل األخرى.

     
 

 

 

 
                                                           

 .9عبد الفتاح بوخمخم، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .23محمد سعيد سلطان، مرجع سبق ذكره، ص  2 

مؤسسة االقتصادية العمومية الجزائرية دراسة ميدانية بمؤسسة سوناريك فرجيوة، رسالة هشام بوكفوس، أساليب تنمية الموارد البشرية في ال 3 

 .21، ص 3112 -3112مكملة لنيل شهادة الماجستير تخصص تنمية الموارد البشرية، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، 
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 إدارة الموارد البشرية: وأهدافالمبحث الثالث: أهمية 
 أوال: أهمية إدارة الموارد البشرية:

الفعاليات اليت تتعلق بتوفريه واستخدامه واحلفاظ  وأمهيةتؤكد مجيع الدراسات العلمية على أمهية العنصر البشري،  
العاملني وبالتايل  األفرادعليه وتطويره، من هنا ميكن توضيح أمهية إدارة املوارد البشرية وذلك لعالقاهتا املباشرة مع 

 فأمهيتها بالنسبة للمؤسسات تكمن يف:

 بواسطتها حتدد نوعية املوارد البشرية يف األنشطة الوظيفية يف املؤسسة. إذـ كوهنا مركز جذب مهم يف املؤسسة 2

 ـ اهنا تتعامل مع املورد الوحيد الذي ال ميكن تقليده من قبل املنافسني.1

 ـ ميكن ختفيض تكاليف املوارد البشرية عن طريق حتسني النوعية وزيادة اإلنتاجية.2

 وارد البشرية بتكاليف اقل مقارنة باإلدارات الوظيفية األخرى.ـ ميكن معاجلة اخلطأ يف ممارسات إدارة امل9

ـ تكمن أمهيتها يف كوهنا أحد عناصر اإلنتاج األساسية، والدور اهلام الذي تلعبه إدارة املوارد البشرية يف تنمية 5
 وتطوير األداء اإلنساين للعمل.

لني وثقافتهم، وبالتايل فإن طبيعة رغباهتم وآماهلم ـ النمو والتطور التعليمي والثقايف أدى اىل زيادة وعي العام3
 للمستقبل اختلفت عما عليه يف السابق، مما أدى اىل ضرورة وجود خرباء يقومون بدراسة السلوك اإلنساين.

 ثانيا: أهداف إدارة الموارد البشرية:

برية واخلاصة والعامة هو تزويد اهلدف األساسي إلدارة املوارد البشرية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة والك إن 
بشكل يليب رغبات واحتياجات املؤسسة فإدارة املوارد البشرية تساهم  اإلفراداملؤسسة مبوارد بشرية فعالة، وتطوير 

 بكل وظائفها اىل حتقيق عدة أهداف أمهها:

البشرية وحتديد  عن طريق حتديد مواصفات العمل والبحث عن مصادر املوارد األكفاء األفرادـ احلصول على 2
 1عملها وفق متطلبات العمل لتحقيق االستخدام األمثل للجهود البشرية والقيام بإجراءات االختيار والتعيني.

                                                           

، األردن، 9يف اإلبداع التنظيمي، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، العدد أكثم عبد اجمليد الصرايرية، رويدة خلف الغريب، أثر وظائف املوارد البشرية  1 
 .501، ص 1020
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وحتسني مهاراهتم وقدراهتم من اجل االستفادة من جهودهم باإلضافة اىل تقييم أداء العاملني يف  األفرادـ تنمية 1
 ستمرار يف العمل.فرتات دورية وبشكل موضوعي لتشجيع اال

ـ كما هتدف إدارة املوارد البشرية اىل حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل اإلدارة الفعالة للموارد البشرية، 2
 1حبيث تقوم على تسهيل قدرة املؤسسة على املنافسة.

ل ألية خماطر مثل العمل املناسبة اليت تكفل جوا مناسبا لإلنتاج وعدم تعريض العما وأحوالـ توفري ظروف 9
 املهنة. وأمراضحوادث العمل الصناعية 

 خطة التنمية االقتصادية ودفعهم لبذل جهود ممكنة. أهدافـ توعية العاملني مبدى أمهية دورهم يف حتقيق 5

 املؤسسة. أفرادـ تنمية العالقات الطيبة يف العمل بني مجيع 3

العاملني بكل البيانات اليت حيتاجوهنا واخلاصة باملشروع ومنتجاته وسياساته ولوائحه وتوصيل آرائهم  إمدادـ 7
 2واقرتاحاهتم للمسؤولني قبل اختاذ قرار معني يؤثر عليهم.

 المبحث الرابع: العوامل المؤثرة في إدارة الموارد البشرية:
ء من حيث الناحية النظرية او من الناحية العملية، يتطلب منا ان معرفة الوضع احلايل إلدارة املوارد البشرية سوا 

اىل ما حنن عليه اليوم، فهناك العديد من الظروف والعوامل اليت سامهت ومازالت  أوصلناالتعرض للطريق الذي 
ها تساهم يف البحث الدائم من خالل استعمال األدوات العلمية لتطوير هذه اإلدارة، وهذه األخرية ميكن اعتبار 

أداة ناجحة من اجل التأقلم مع االسرتاتيجيات سواء التنظيمية )الداخلية(، او التأثر باحمليط اخلارجي من 
 أمامضغوطات  إقليمية ودولية، وهذه التأثريات جعلت من املؤسسة تطبق شروطا معينة من اجل املقاومة والوقوف 

تؤثر على إدارة املوارد البشرية عديدة، وسنوجزها يف املنافسة والتحديات حىت ال ختسر مشروعها والعوامل اليت 
 النقاط التالية:

 

 

 
                                                           

 .501أكثم عبد اجمليد الصرايرية، رويدة خلف الغريب، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .10مجال الدين حممد مرسي، مرجع سبق ذكره، ص  2 
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 ـ التطور السوسيوثقايف:2

يف املؤسسة معناه وجود قيم خمتلفة لكن بالتطور السوسيوثقايف لألفراد يف املؤسسة أدى اىل  أفرادوجود  إن 
 1املوارد البشرية هو معرفة طبيعة تفكرياقتناعهم ووعيهم بوجودهم داخل النسق الواحد، وبالتايل فإن هدف إدارة 

وقدراهتم واجتاهاهتم، وكيفية تكوينهم وتدريبهم وتعليمهم، وأيضا كيفية حتفيزهم وترقيتهم، وتوفري جو تشوبه  األفراد
 2بينهم. األفرادالعالقات االجتماعية، ومعرفة طرق االتصال وتطويرها، وتسيري نزاعات 

 :اآليتوهناك اعتبارات اجتماعية وجب مراعاهتا نلخصها يف  

بني املشتغلني واليت تنعكس آثارها على  األميةاملستوى الثقايف ومستوى التعليم مبراحله املختلفة، وكذا درجة انتشار 
 اليت يزاولوهنا. األعمالانتاجيتهم وعلى 

، وتوافر األطباء واألمراضاملستوى الصحي، كالصحة العامة للمشتغلني والقوى اجلسمانية، ومدى انتشار األوبئة  
على اجناز  األفرادواملمرضني واملستشفيات واألجهزة واملعدات الطبية، حيث ينعكس املستوى الصحي على قدرة 

 املهام املوكلة إليهم.

شكل املرأة نسبة كبرية من املوارد البشرية فيزداد حجم القوى العاملة كلما ارتفع مدى مسامهة املرأة العاملة حيث ت 
معدل مشاركتها يف العمل، وال شك ان العادات والتقاليد يف اجملتمع تؤثر يف درجة استخدام هذا اجلزء من املوارد 

 3البشرية.

 ـ التطور التكنولوجي:1

التكنولوجيا اليت فرضت آليات متطورة، ففي الوقت الذي كانت تعيش املؤسسات تطورا متسارعا وتغري من حيث  
اآليل، يف حني يوجد يف املصانع آالت متعددة  اإلعالمفيه آالت راقنة مستخدمة يف املكاتب أصبح مكاهنا 

الوظائف، وبالتايل دخلت يف احلسبان ظروف ومعايري غريت املؤسسة، منها تغري الكفاءات من حيث التكوين، 
ف العمل، حتقيق نوع من الديناميكية يف سياسة املؤسسة حنو أفرادها وإعادة النظر يف املستخدمني، كما تغري ظرو 

 احلديثة. اآللياتفرض هذا على املسؤولني ان يكونوا جاهزين للتأقلم مع 

                                                           

 .90حممد سعيد سلطان، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .90حممد سعيد سلطان، مرجع سبق ذكره، ص  2 
تصادية، جامعة رأفت بوفرحانة، أمهية املوارد البشرية يف استقطاب أمناط التنمية يف الدول العربية، أطروحة مقدمة لنيل املاجستري، معهد العلوم االق 3 

 .9، ص 2005 -2009اجلزائر، 
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 ومن نتائج تطور التكنولوجيا: 

 ـــ نقصان عدد الوظائف،

 1ـــ نقصان ضمان الوظيفة،

 املتخصصني،ـــ نقصان العمال 

 ـــ الرقابة املستمرة للعمال،

 ـــ إعادة توزيع السلطة،

 ـــ عزلة العمال.

وأصبح من الضروري تدخل مسؤويل املوارد البشرية من اجل احلد من قوة املشكل وحماولة إجياد احللول الناجحة  
 لتوزيع وترتيب االفراد داخل التنظيم.

 ـ التطور االقتصادي:2

انية أصبحت حمط انظار كل املتخصصني يف العامل من اجلانب التكنولوجي او البشري، ومل تكن ان التجربة الياب 
 األسطورة اليابانية يف العمل جمرد نظرية بل دعمتها ظروف منها:

عالقة الفرد باملؤسسة اليت دعمت عملية العمل وكونت لدى الفرد الياباين دافعا قويا للعمل، ومنه ظهور التطور 
والنوعي للمنتجات اليابانية، هذا باإلضافة اىل املنافسة الدولية اليت أتت بظروف جديدة منها العوملة واليت الكمي 

 هندست االقتصاد الدويل.

 وهناك اعتبارات اقتصادية وجب مراعاهتا نذكر منها: 

ذي يتوقف على حجم أ ـ مدى توفر املوارد البشرية: يتوقف االستخدام األمثل هلا على حجم القوى العاملة وال
السكان، توزيعهم العمري واجلنسي، العادات السائدة يف اجملتمع، ومدى توفر القوى العاملة املؤهلة كالعلماء 

 واألساتذة اجلامعيني، والباحثني واملهندسني، ...

                                                           
 ..23هشام بوكفوس، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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درجة خصوبتها، ب ـ األراضي الزراعية: يتوقف االستخدام األمثل للموارد البشرية هنا على مساحة الرقعة الزراعية 
ونفقات استصالحها، باإلضافة اىل توفر اخلدمات األساسية يف الريف: كوسائل النقل، املياه، الكهرباء، ...، وأثر 

 1وغري ذلك. واألمطارالعوامل الطبيعية كاملناخ 

 ـ التنظيم السياسي القانوين:9

تقننا، فتدخل التشريعات  أكثران تدخل الدولة يف االتفاقيات اجلماعية والعالقات الفردية واجلماعية أصبح  
 والقوانني حددت دور املنظمات العمالية وحقوقها واحلد األدىن لألجور، واحلد األقصى لساعات العمل.

ات واجلماعات األخرى اخلاصة باملصاحل يف وبات على إدارات املؤسسات ان ال تنسى األدوار اليت تلعبها النقاب 
 2.أفرادهافهم خمتلف وظائف وأدوار القانون والسياسة اليت تنتهجها املؤسسة اجتاه 

 المبحث الخامس: التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية:
 هذه التحديات ما يلي: أهمتواجه املنظمات العديد من التحديات يف بيئة العمل الداخلية واخلارجية، ومن  

 ** التحديات الداخلية:

منو املنظمة، ويرجع السبب يف ذلك اىل  أمامتعد املوارد البشرية من أهم التحديات والعوائق الداخلية اليت تقف 
 املتعلقة بالعمل واملتمثلة يف: األفرادالتغري يف اجتاهات 

 مما ينعكس على والئهم وانتمائهم اىل املنظمة. يف األجور واملزايا املمنوحة هلم األفراد رضا_ اخنفاض 

 بنقص املعلومات الالزمة واملتاحة هلم ألداء العمل بالشكل املأمول. األفراد_ شعور 

 بعدم استغالل املنظمة لقدراهتم استغالال كامال. األفراد_ اعتقاد 

 بعدم الوضوح يف طرق تقييم أدائهم. األفراد_ شعور 

 ** التحديات اخلارجية:

ملواردها  اإلسرتاتيجيةتواجه املنظمة العديد من التحديات يف بيئة العمل اخلارجية اليت تؤثر بدورها على اإلدارة 
 تلك التحديات ما يلي: أهمالبشرية ومن 

                                                           
 .22، 23فوس، مرجع سبق ذكره، ص هشام بوك 1 

 .5رأفت أبو فرحانة، مرجع سبق ذكره، ص  2 
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 _ التطور التكنولوجي السريع والتحوالت العالية يف جمال املعلومات والعالقات الدولية.

 1لنظام العاملي اجلديد وتعدد القوانني احلكومية املنظمة ألنشطة املنظمات املختلفة._ حرية انتقال العمالة يف ظل ا

 _ زيادة يف حدة املنافسة لدرجة اهنا أصبحت عاملية مما أدى اىل إعادة تنظيم املنظمات.

 2_ البطء يف منو األسواق وما يصاحب ذلك من تغري مستمر يف أذواق ورغبات املستهلكني.

 كذلك تواجه إدارة املوارد البشرية الكثري من التحديات يف ظل تطور األهداف من أمهها:  

 ** إدارة اجلودة الشاملة:

انتشار تطبيق إدارة اجلودة الشاملة خاصة يف البلدان املتقدمة كالواليات املتحدة االمريكية واليابان من خالل 
ر مفاهيم جديدة كمسامهة العاملني، حتقيق رضى الرتكيز على العنصر البشري مما صاحب ذلك من ظهو 

 املستهلكني والتحسني املستمر.

هذه املنطلقات جعلت املؤسسات تعطي إلدارة املوارد البشرية أدوارا شاملة يف االستجابة ملتطلبات التغري حنو  
 حتقيق األهداف املراد بلوغها.

 ** العوملة التنافسية:

شامل يف األسواق العاملية حبيث أصبح العامل قرية صغرية، مما سهل التبادل لقد سامهت العوملة يف خلق توسع 
السلعي يف مجيع الدول، وكذلك التعامل مع خمتلف الثقافات اإلنسانية وافرازاهتا، حبيث ان سبل احلصول على 

كما ان التنافسية املوارد البشرية خضعت للعديد من االعتبارات اليت نصت عليها االتفاقيات واملعايري الدولية،  
املستخدمة بني املؤسسات املتعددة اجلنسيات جعلت من سبل اختيار العاملني العديد من اآلثار واملتغريات 

 3التشريعية املختلفة.

 

                                                           

ة، جملة آفاق للعلوم، سلمى رزق اهلل، مساك أمينة، اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية ودورها يف خلق امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائري 11 
 .201 -207، ص ص 1027، مارس 7جامعة اجللفة، العدد 

 

 .201سلمى رزق اهلل، مرجع سبق ذكره، ص  2 
 .13 -19، ص ص 1007ياسني كاسب خرشة، إدارة املوارد البشرية، دار امليسرة للنشر والتوزيع، بريوت، خضري كاظم حممود،  3 
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 ** التحديات التكنولوجية:

لقد لعبت التطورات التكنولوجية حتديات ثورة املعلومات واالتصاالت دور بارز يف احداث العديد من التطورات  
على الصعيد االقتصادي واالجتماعي واحلضاري حبيث أدت هذه التغريات التكنولوجية اىل تغري جذري يف أنواع 

التوسع يف استخدام التكنولوجيا اىل االستغناء عن  املؤسسة، وكذلك أدى هذا إليهاواملهارات اليت حتتاج  األعمال
 1العديد من العاملني.

 :** التحديات البيئية

يف الواقع العلمي بيئة ديناميكية  أفرزتالبيئة اخلارجية اليت جتسدت معانيها من خالل املتغريات املتسارعة  إن 
 ظاهرة طبيعية، هذه املتغريات أثرت على سوقحيث ان اإلطار العام للتعامل مع البيئة يقوم على اعتبار التغري 

العمل والقوى العاملة، لذا فإن البناء االسرتاتيجي والتنظيمي ملنظمات القرن احلادي والعشرين ركزت على ضرورة  
 االستجابة والنوعية الشاملة هلذه املعطيات من خالل التحلي باملرونة.

 واالقتصادية والثقافية: اإلسرتاتيجية** التحديات 

املؤسسة، اما  إسرتاتيجيةإدارة املوارد البشرية واليت تعد جزءا من  إسرتاتيجيةتتمثل هذه التحديات يف وضع  
االقتصادية فتظهر يف الظروف السائدة من رواج او كساد، كذلك الثقافية تتمثل يف التنوع الثقايف والذي يعود اىل 

 2ملني من حيث العمل، املهنة، ...الفروقات املدركة بني العا

 ** التغريات يف تركيب القوى العاملة:

لقد لوحظ تغري يف تركيب القوى العاملة احلالية ملختلف املنشآت خاصة احلكومية، ومن التغريات يف زيادة نسبة 
ديدا على إدارة عبئا ج ألقىالنساء العامالت حيث أصبحت املرأة تنافس الرجل يف العديد من الوظائف، وهذا ما 

املوارد البشرية فتزايد معدالت النساء يف املشاركة يف العمل خلق متطلبات جديدة لزيادة املساواة يف الدفع وفرص 
 التلقي الوظيفي.

                                                           

 .92، ص 1020حمفوظ أمحد جودة، إدارة املوارد البشرية، دار وائل للنشر، األردن،  1 
 .22محفوظ أحمد جودة، مرجع سبق ذكره، ص  2 
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دور  وإنشاءسياسات خاصة هبم خاصة لألمهات  وإعدادكذلك تتطلب الزيادة يف معدالت النساء العامالت   
ى إدارة املوارد البشرية ان يكون مستعدة لتوفري خطط أفضل للمستقبل الوظيفي احلضانة وإجازات احلمل، وعل

 اخلاص بالعمالة من اجلنس اآلخر.

 ** العائد والتعويض املايل للعاملني:

 أعلىيؤدي التضخم االقتصادي اىل طلب العاملني أجورا أعلى وعدم قدرة الكثري من املنشآت على دفع أجور 
إضافية خارج  أعمالمستوى التضخم، وقد يؤدي ذلك اىل عدم االنتظام والبحث عن للعاملني تتناسب مع 

 1العمل الرمسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .21زكالل يمينة، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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 خاتمة الفصل:
كما سبق الذكر فإن إدارة املوارد البشرية حقا حتتل مركز الصدارة يف االهتمام على مستوى العامل املعاصر باعتبارها   

أهم عنصر من عناصر التنمية، بل أصبحت تعد مبثابة استثمار مربح للغاية، وإذا كانت املنافسة هي املبدأ الذي 
السعي لكسب الرهان أصبح مشروعا، هلذا فإن املؤسسات  فيه انك عليه اقتصاديات اليوم، فمما ال شتقوم 

املهارات البشرية واختيارها وتكوينها  أحسنمهما كانت طبيعتها صارت تبذل قصارى جهدها من اجل استقطاب 
وتقدمي احلوافز هلا، وتوفري فرص التأهيل والرتقية وذلك للمحافظة عليها من اجل مواجهة التحديات اليت تطرحها 

 لتنافسية.القوى ا
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 :نبذة تاريخية عن والية قالمة :المبحث األول
الوالية كهيئة مجاعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستقالل مايل وهلا اختصاصات سياسية واجتماعية  

 وثقافية، وهي تكون أيضا منطقة إدارية للدولة.

 **نشأهتا:

ـ  49املؤرخ يف  91/419مبوجب القانون رقم  4791ظهرت والية قاملة على إثر التقسيم اإلداري اجلديد سنة  
حبيث تفرغت عنها والييت الطارف وسوق اهراس  إقليمهاوقد عرفت هذه الوالية تعديالت يف  4791ـ  79

 1اإلقليمي للبالد.واملتعلق بالتنظيم  4741ـ  70ـ  1املؤرخ يف  41/77وذلك مبوجب القانون 

 **مميزاهتا:

تتميز هذه  4777دوائر وهذا حسب التقسيم اإلداري اجلديد لسنة  47بلدية موزعة على  41ـــ تضم والية قاملة 
من  %17هكتار بنسبة  44714الوالية بالطابع الفالحي حيث تبلغ املساحة الصاحلة للزراعة املستغلة حوايل 

 املساحة االمجالية.

احملددة  4771جويلية  04الصادر يف  71/042ة هيكل خاص وضع مبوجب مرسوم تنفيذي رقم ـــ للوالي
ألجهزة اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها حيث نص يف مادته الثانية على أنه تشمل اإلدارة العامة يف الوالية 

حتت سلطة الوايل كما يلي: األمانة املوضوعة حتت نص يف مادته على انه تشمل اإلدارة العامة يف الوالية املوضوعة 
العامة ــ املفتشية العامة ــ الديوان ورئيس الدائرة ــ أضف اىل ذلك للوالية جملس تنفيذي يضم مجيع املديريات 

 التنفيذية. 

 

 

 

 

 
                                                           

 .150، ص 0991عمار عوابدي، القانون اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1 
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 الوالي  

مديرية االتصاالت 
 الوطنية

 المفتشية العامة األمانة العامة الديوان

اإلعالم اآلليمصلحة   

 مصلحة الراديو

 مصلحة الصيانة

مصلحة اإلدارة 

 والتشريع

 مصلحة الوثائق مصلحة التلخيص

 مكتب

 مكتب الصفقات

 مكتب التوثيق

 مكتب الوثائق

 مكتب التلخيص

 مكتب األرشيف

 مكتب اإلعالم

 مكتب الحفظ

 مديرية التنظيم واإلدارة العامة

 املكتب اإلداري ومداوالت الوالية

 مكتب العقود اإلدارية واملداوالت

 مكتب المنازعات

 مصلحة الشؤون واملنازعات
 مصلحة التنظيم

يميةمكتب املؤسسات والنشاطات التنظ  

 مكتب حركات السيارات

اتمكتب اجلمعيات واالنتخاب  

 مصلحة حركة األشخاص

 مكتب حركة الموظفين

 مكتب حركة األجانب

 مكتب احلالة املدنية واخلدمة

 الهيكل التنظيمي للوالية
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 المبحث الثاني: تنظيم مهام مديرية اإلدارة:
 مصاحل: 4تتكون مديرية اإلدارة احمللية من  

 ـــ مصلحة املوظفني،

 امليزانيات واملمتلكات،ـــ مصلحة 

 .اآليل واإلعالمشيط احمللي والصفقات والربامج نـــ مصلحة الت

 مبا يلي: 4772ـ 72ـ 76املؤرخ يف  72/062وتكلف كل هذه املصاحل حسب املرسوم 

 _ تقدمي ميزانية التسيري والتجهيز مع املصاحل األخرى،

 ى املصاحل الثالثة،_ دراسة واقرتاح ووضع الكيفيات لتسيري املستخدمني لد

 _ مجع الوثائق الضرورية لسري مصاحل البلديات سريا منتظما وحتليلها وتوزيعها،

_ ضبط الوثائق املتعلقة بتسيري ممتلكات الوالية عن طريق دراسة امليزانيات واحلسابات اإلدارية يف البلديات 
 واملؤسسات العمومية واملوافقة عليها.

 نظيمي لإلدارة المحلية:المبحث الثالث: الهيكل الت
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 مديرية اإلدارة المحلية

ليمصلحة التنشيط احمل مصلحة املوظفني مصلحة امليزانية  
 واملمتلكات

مكتب تسيير موظفي 

 البلديات

مكتب تنشيط ممتلكات 

 البلدية

 مكتب ميزانية الوالية

 

مكتب تسيير موظفي 

 الوالية

 اإلعالم اآلليمكتب 
 مكتب الميزانية

 مكتب الممتلكات مكتب الصفقات

 4772افريل  47املؤرخ يف  72/474اهليكل التنظيمي وفقا للمرسوم التنظيمي 
 املتضمن التنظيم العام للوالية



 الفصل الرابع: اإلطار التطبيقي للدراسة:

 

57 
 

 :ـ مصلحة الموظفين1

لتسيري املستخدمني لكل املصاحل الداخلية التابعة لوزارة الداخلية من مهام هذه املصلحة اقرتاح وخلق ميكانيزمات  
واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية، كما تقوم أيضا بدراسة وتوفري كل عمليات حتسني مستوى املستخدمني 

 وتكوينهم، وتتكون هذه املصلحة من مكتبني:

رك األساسي لتسيري مصلحة املوظفني حبيث يضم كل وميكن تعريفه على انه احمل أ ـ مكتب املوظفني اإلداريني:
 الفروع املكلفة مبتابعة ملفات املستخدمني مقسمة كالتايل:

 _ فرع الوظائف واملناصب العليا،

 _ فرع سلك املتصرفني اإلداريني واملهندسني التطبيقيني واملستشارين التقنيني الوالئيني،

 اريني،_ فرع املساعدين اإلداريني واملعاونني اإلد

 الرقن، وأعوان_ فرع أعوان املكاتب 

 املؤقتني، األعوان_ فرع 

 التقنيني، واألعوانالسيارات  وسائقي_ فرع العمال املهنيني 

 ،واألمنالوقاية  وأعوان_ فرع احلرس البلدي 

 _ فرع خاص مبتابعة جلان املستخدمني،

 _ فرع خاص بالعطل والعقوبات.

 وظفني مكتبني:باإلضافة اىل ذلك يضم مكتب امل 

 _ مكتب خمصص لإلعالم اآليل،

 _ مكتب خمصص ألعوان الرقابة.

 ** مهام مكتب املوظفني اإلداريني:

 ــ التعيني او التوظيف،



 الفصل الرابع: اإلطار التطبيقي للدراسة:

 

58 
 

 ــ التنصيب والتثبيت،

 ــ الرتقية يف السلك ويف الدرجة،

 ــ إعداد املخطط السنوي إلدارة وتسيري املستخدمني،

 )داخلية، خارجية(،ــ فتح مسابقات التوظيف 

 ــ إعداد القوائم االمسية للمستخدمني،

 ــ ترتيب امللفات اإلدارية،

 ــ اإلحالة لالستدعاء والتقاعد.

يعترب املنسق واملراقب ملختلف عمليات تسيري املستخدمني للبلديات ومن بني  ب ـ مكتب املوظفني البلديني: 
 مهامه األساسية:

لصاحل التوظيف العمومي لتأشريها من الناحية الشكلية او املطابقة مع  إرساهلامراقبة صحة القرارات البلدية قبل 
اخلاصة بتأطري البلديات ومعرفة احتياجاهتا  اإلحصائياتجدول تعداد املستخدمني لكل بلدية، يقوم كذلك بعملية 

 عضاء.والسهر على السري احلسن والنظم للجان املتساوية األ

 ـ مصلحة الميزانيات والممتلكات:2

وتكلف هذه املصلحة بتحضري وتنفيذ خمتلف امليزانيات التابعة للوالية وتسيري وصيانة املمتلكات الثابتة واملتحركة،  
 مكاتب: 4ومكلفة أيضا بالتجهيز مبختلف العتاد وتتكون هذه املصلحة من 

 مقسم اىل قسمني: أ ـ مكتب ميزانية الوالية:

 سم التسيري ــــ قسم التجهيز ويتكون من أربعة فروع:ق

*فرع التعهدات: يقوم بتصفية كل املصاريف ومراقبة سندات الطلب اليت تأيت من كل مصاحل الوالية وكذا مراقبة 
 االعتمادات املسجلة واملقسمة اىل الفصول الرئيسية والفصول الفرعية وكذا املواد.

ل احلواالت ومراقبة االعتمادات املسجلة واملقسمة اىل الفصول الرئيسية والفصول *فرع احلواالت: يقوم بتصفية ك
 الفرعية وكذا املواد.
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 *فرع األجور: يقوم هذا املكتب مبخالصة املستخدمني الدائمني واملؤقتني وضبط االعتمادات السنوية.

ربامج املسجلة لفائدة الوالية حيث يقوم *فرع التجهيز واالستثمار: وهو مكتب له أمهية كبرية من حيث املشاريع وال
بإجراء االلتزامات اخلاصة بالوالية كما يقوم مبتابعة برامج التجهيز ومسك احملاسبة العامة، وكذا يتابع االعتمادات 

املسجلة داخل الربامج وهي مفصلة اىل فصول رئيسية وفصول فرعية، كما يقوم بإجراءات التحقيق اخلاص بإصدار 
 ت املالية وانشاء احلساب.رخص النفقا

 **مهام مكتب ميزانية الوالية:

 ـــ حتضري وتنفيذ ميزانية التسيري والتجهيز للوالية،

 ـــ إجراء إلتزامات من أجل تصفية نفقات التسيري والتجهيز للوالية،

 ـــ حماسبة االلتزامات والدوافع،

 ـــ إجراء التحقيق الصادر من رخص النفقات املالية،

 إنشاء احلساب اإلداري.ـــ 

يكلف بتنفيذ وثيقة امليزانية الصادرة عن وزارة الداخلية اليت تتكون من مصاريف ب ـ مكتب ميزانية الدولة: 
خمصصة للتسيري وتشمل أجور املوظفني وخمتلف العالوات ودفع فاتورة املاء والكهرباء واهلاتف ومصاريف التجهيز 

 وتسيري اجلهاز اإلداري.

فتح ملفات خاصة باحملاسبة على مستوى كل موظف مكلف بدفع األجور وذلك لتتمكن من مراقبة كما يتم   
 مراحل الرتقية وضبط احلساب اإلداري السنوي وترتيب مجيع احلواالت املدفوعة وحفظها يف األرشيف.

، وفرع خاص يتكون من فرع مكلف بتقومي أمالك الوالية وتسجيلها يف سجل خاص ج ـ مكتب ممتلكات الوالية:
بصيانة هذه املمتلكات وتنظيفها، ويوجد هبا خمازن خاصة خمصصة للصيانة ومتوين اإلدارة بالوسائل العامة املادية 

 للعمل مثل خمزن خمصص لقطع الغيار وجتهيز املكاتب.
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 اآللي: واإلعالمـ مصلحة التنشيط المحلي والصفقات والبرامج 3

 وتتكون من ثالث مكاتب: 

يدرس ويراقب امليزانيات واحلسابات اإلدارية يف  متلكات وامليزانيات البلدية واملؤسسات العمومية:أ ـ مكتب امل
 البلديات واملؤسسات العمومية.

 املطلوبة من خمتلف اجلهات. اإلحصائياتكذلك دراسة املداوالت من الناحية القانونية وإعداد 

 ة واملصادق عليها،دراسة الصفقات العمومي ب ـ مكتب النفقات والربامج:

 وحتضري الصفقات اخلاصة بالوالية وتقدميها اىل اللجنة الوالئية للصفقات املصادقة عليها.

تلبية كافة احتياجات الوالية يف جمال االعالم اآليل كاالنتخابات واألجور وكذلك له  ج ـ مكتب االعالم اآليل:
 جمال االعالم اآليل والعمل على حتسني مستواهم. عدة مهام منها: متابعة صيانة األجهزة، تكوين أعوان يف

 المبحث الرابع: وسائل االتصال في المؤسسة )مديرية اإلدارة المحلية(: 
تقوم اإلدارة احمللية بتحرير مراسالت اىل األشخاص قصد افادهتم بالنجاح يف مسابقات التوظيف والقيام  

 باإلجراءات الضرورية والتقرب من اإلدارة لتوضيح بعض املسائل.

لنظري واليت للرسالة اإلدارية أمهية بالغة كما مت التطرق إليها يف اجلانب ا أ ـ املراسالت اإلدارية فيما بني املصاحل:
 ميكن تقسيمها اىل ما يلي:

*رسالة تذكري: وهي من أهم الرسائل اإلدارية املستعملة مبديرية اإلدارة احمللية ومن خالهلا تذكر جهة معينة او 
موظفا تابعا ملصلحة من مصاحلها وجهت اليه مراسلة سابقة حىت جييب على رسالة، فتذكره بأنه قد تأخر يف الرد 

م به يف أقرب اآلجال، وإال فاإلدارة ستتخذ إجراءات قانونية بنص النظام العام األساسي الداخلي وعليه االلتزا
 عليها.

*رسالة تنبيه: هذه الرسالة غالبا تأيت رسالة تذكري يف حالة عدم اإلجابة عليها وتضطر اإلدارة احمللية اىل ضرورة تنبيه 
 الذي مل يستجب للتذكري. اجلهة املرسل إليها واملقتصرة حىت ترد او املوظف

عبارة عن وثيقة تسجل فيها خمتلف الوثائق واألوراق الرمسية املرسلة عددها واملالحظات املتعلقة  ب ـ جدول ارسال:
 هبا واملرسلة اىل جهة أخرى.
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ة جلدول االرسال أمهية بالغة يف عملية االتصال يف اإلدارة احمللية حيث انه سجل فيه مجيع الوثائق من مصلح 
املوظفني باإلدارة احمللية لوالية قاملة فبواسطته ميكنها ان ترسل العديد من الوثائق كأن ترسل جمموعة من القرارات 

 وغريها، لذلك فهو وسيلة اتصالية داخل املديرية الواحدة او بينهما وبني إدارات أخرى.

ارة احمللية لفائدة األشخاص املستخدمني ميكن التحدث عن اإلعالنات بكوهنا وثيقة موجهة من اإلد ج ـ اإلعالن:
 عندها او اجلمهور اخلارجي، نعلمهم فيها عن مسائل هتم املوظفني.

واالعالن يساعد اإلدارة احمللية يف عملية االتصال فهو تلك الوثيقة اليت توجه اىل املوظفني إلعالمهم بأمور  
ع متعددة هتم مصاحل املوظفني او اجلمهور اخلارجي، جديدة، حيث ان اإلدارة احمللية تلجأ اليه لغرض نشر مواضي

فهو يسهل العالقة بني املوظفني واإلدارة وختتصر فيه الوقت واجلهد أي انه حيقق اهلدف بفاعلية جيدة وبدون 
 تكلفة.

 **أنواع اإلعالنات: ان اإلدارة احمللية تستعمل األنواع التالية:

 ـــ إعالنات التوظيف الداخلي،

 ت التوظيف اخلارجي بالصحافة الوطنية،ـــ إعالنا

 ـــ اإلعالنات عن مواقيت استقبال املوظفني من قبل اإلدارة.

هو وثيقة إدارية تستعمل داخل مديرية اإلدارة احمللية، حترر من طرف املوظفني وترفع اىل الرئيس اإلداري  د ـ التقرير:
 املسؤول عن املوظف ويتضمن عرضا لوضعية موظف او مشكلة.

اما أمهيته من حيث عملية االتصال فهو يأيت خامسا بعد جدول االرسال من حيث ضمانه لنقل املعلومات  
واحلاالت اليت حتدث للموظف او سلوكه وصفاته أثناء أدائه للعمل، فهو يضمن اتصاال دائما بني املرؤوس والرئيس 

 فهو يطور عملية االتصال وخيلق قناة صاعدة بني املوظف ورئيسه.

 *أنواع التقارير: *

 التقارير األسبوعية، التقارير الشهرية والتقارير السنوية.

عبارة عن مراسلة تتضمن طلب حضور توجه اىل جهة او شخص معني ليحضر اجتماع، ندوة او  ه ـ االستدعاء:
 حماضرة يف مكان معني وتاريخ حمدد.
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التصايل املرجو بأقل تكاليف وهذا ما تبحث عنه أي تستعمل اإلدارة احمللية االستدعاء لكونه حيقق هلا اهلدف ا 
 إدارة او منظمة الن اختصار الوقت واجلهد لتحقيق أهداف اإلدارة شيء يطمح اليه اجلميع ويسعى اىل حتقيقه.

تتعامل مديرية اإلدارة احمللية بنوعني من الربقيات كما متت مالحظته فهناك الربقيات الصادرة وهناك و ـ الربقية: 
قيات الواردة، فالصادرة هي تلك الوثيقة اليت حتمل رسائل بشكل مستعجل سواء ملصاحل معينة كالبلدية او الرب 

 الدائرة او رسائل معينة تتضمن اعتذارات او رسائل انذار ملوظف قام بالتغيب لفرتة ما عن عمله.

 حمللية ختص شأن من اختصاصاهتا. اما الربقية الواردة فهي حتمل رسائل معينة مت إرساهلا ملديرية اإلدارة ا 
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 المبحث الخامس: نتائج الدراسة:
 ـ حتليل اجلداول:4

 ميثل نوع الوسائل املستخدمة يف االتصال باملسؤولني:الجدول الخامس: 

 ـ الوسائل الشفوية:1

 المتغيرات          
 

 الخيارات

 الجنس
 

 انثى ذكر المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %27 42 %44 47 %49 72 املقابلة

 %44 1 %47 74 %4 74 اهلاتف

 %49 44 %47 77 %9 70 االجتماعات

 %477 47 %94 00 %09 74 المجموع

 التحليل:

نالحظ من خالل اجلدول املمثل لنوع الوسائل الشفوية املستخدمة يف االتصال باملسؤولني ان خيار املقابلة 
لدى   %49لدى كال املتغريين انثى وذكر ليليه متغري االجتماعات بنسبة  %27أكرب نسبة وهي حاز على 

 .%44كال املتغريين كذلك ليحل متغري اهلاتف يف املرتبة األخرية بنسبة 

ويعود السبب يف ذلك اىل ان كل من املقابلة واالجتماعات تتم بصورة مباشرة أكثر من اهلاتف باعتبار ان 
راد مناقشته يتم بصفة مباشرة أكثر مما يعطي فاعلية أكرب وإمكانية استماع أكرب، كذلك ميكن املوضوع امل

اعتبار سبب حلول اهلاتف يف املرتبة األخرية هو اعتباره شخصي أكثر من الوسيلتني السابقتني وحبكم موقع 
 العامل يف املؤسسة قد ال يتمكن من استعماله للتواصل مع املسؤول عنه.
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 الوسائل الكتابية:ـ 2

 المتغيرات       
 

 الخيارات

 الجنس
 

 أنثى ذكر المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %44 47 %06 4 %9 70 رسائل عادية

 %29 49 %17 40 %49 72 تقارير

 %47 4 %9 0 %4 74 بريد الكرتوين

 %477 47 %94 00 %09 4 المجموع

 التحليل:

اجلدول املمثل لنوع الوسائل الكتابية املستخدمة يف االتصال باملسؤولني ان خيار التقارير نالحظ من خالل 
، %44، ليأيت بعده خيار الرسائل العادية بنسبة %29حاز على املرتبة األوىل لدى كال املتغريين بنسبة 

 .%47لتكون وسيلة الربيد االلكرتوين هي األخرية بنسبة 

 ون التقارير هي الوسيلة األكثر اعتمادا وثقة يف اإلدارات بصفة عامة.ويعود السبب يف ذلك اىل ك
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 ميثل الوسائل املناسبة لإلعالم العمال بنشاطات املؤسسة:الجدول السادس: 

 المتغيرات        
 

 الخيارات

 الجنس
 

 انثى ذكر المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %47 4 %9 0 %4 4 احملاضرات

 %24 46 %46 44 %49 2 االجتماعات

 %49 44 %47 7 %9 0 االتصال الشخصي

 %477 47 %94 00 %09 4 المجموع

 التحليل:

نالحظ من خالل اجلدول املمثل للوسائل املناسبة لإلعالم العمال بنشاطات املؤسسة ان األغلبية حسب 
 %47اختيار االتصال الشخصي بنسبيت ليليه  %49و %46متغري اجلنس اجابوا االجتماعات بنسبيت 

 لكل من االناث والذكور على التوايل ليحيل اختيار احملاضرات أخريا. %9و

وهذا التباين راجع اىل فعالية االتصال الشخصي يف إيصال املعلومة وكذلك احلال بالنسبة لالجتماعات واليت 
 لديها هي األخرى فعالة مقبولة.
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 تقييم سيولة املعلومات يف املؤسسة: ميثلالجدول السابع: 

 المتغيرات
 

 الخيارات

 الخبرة
 

 11الى  5من  سنوات 5اقل من  المجموع
 سنوات

 11أكثر من 
 سنوات

 ن ك النسبة التكرار النسبة التكرار

 %47 7 %47 4 %49 2 %4 4 سيئة

 %67 44 %04 9 %47 7 %9 0 مقبولة

 %47 4 %9 0 7 7 %4 4 جيدة

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع

 التحليل:

يتضح لنا من خالل اجلدول املمثل لتقييم سيولة املعلومات يف املؤسسة ان نسبة اخليار مقبولة حتصل 
 %04سنوات و 47اىل  2ألصحاب العمل من  %47على النسبة األكرب حسب متغري اخلربة ب 

 كل من اخليارين سيئة ومقبولة.  سنوات ليكون التقارب بني 47ألصحاب العمل ألكثر من 

وهذا راجع اىل حكم االسبقية يف العمل من حيث الوصول للمعلومات ومعرفة طرق الوصول او احلصول 
 عليها وبالتايل التعامل معها.
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 ميثل عملية تقييم وضع اإلعالنات على اللوح: الجدول الثامن:

 المتغيرات        
 

 الخيارات

 الخبرة
 

 11الى  5من  سنوات 5اقل من  المجموع
 سنوات

 11أكثر من 
 سنوات

 ن ك النسبة التكرار النسبة التكرار

 %44 47 %44 1 %49 2 %4 4 منتظمة

 %99 07 %09 4 %47 7 %47 4 غري منتظمة

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع

 التحليل:

اإلعالنات على اللوح ان أصحاب اخلربة من العمل من نالحظ من خالل اجلدول املمثل لعملية تقييم وضع 
 %47سنوات كانت لديهم النسبة األكرب يف اخليار غري منتظمة ب  47سنوات وأكثر من  47اىل  2
بينما نسبة منتظمة فقد كانت متقاربة هي األخرى بني مجيع  %99على التوايل ليكون اجملموع  %09و

سنوات كالتايل:  47سنوات اىل أكثر من  2 من اقل من أصحاب سنوات العمل لتكون على التوايل
 .%44وليكون جمموعها  44%،49%،4%

 وهذا راجع اىل االشهار العشوائي عرب خمتلف مصاحل املؤسسة يف غياب أماكن خمصصة هلذا الغرض.
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 ميثل مدى مالئمة الوسائل املستخدمة ملوضوع الرسالة: الجدول التاسع:

 المتغيرات        
 

 الخيارات

 الخبرة
 

 11أكثر من  سنوات 11الى  5من  سنوات 5اقل من  المجموع
 سنوات

 ن ك النسبة التكرار النسبة التكرار

 %9 0 7 7 %9 0 7 7 دائما

 %67 44 %07 6 %47 7 %47 4 أحيانا

 %44 47 %07 6 %47 4 %4 4 ابدا

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع

 التحليل:

نالحظ من خالل اجلدول املمثل ملدى مالئمة الوسائل املستخدمة ملوضوع الرسالة ان النسبة األكرب كانت للخيار 
 47سنوات مث أكثر من  47اىل  2سنوات اىل من  2أحيانا لدى خمتلف املتغريات اخلاصة باخلربة من اقل من 

، مث يليه اختيار أبدا مبجموع %67ليكون اجملموع بنسبة على التوايل  %07مث  %47مث  %47سنوات بنسب 
 لدى مجيع املتغريات. %44نسبة 

ويعود السبب يف ذلك اىل ضعف فهم الرسالة هذا اىل جانب رمبا عدم وجود عدد كايف من الوسائل اليت تساعد 
 على نقل الرسالة اىل خمتلف العمال باختالف مناصبهم.
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 :مساح املؤسسة للعمال بالتعبري حبرية عن اقرتاحاهتم ميثل مدى :الجدول العاشر

        
 المتغيرات

 

 الخيارات

 الخبرة
 

 5أكثر من  سنوات 11الى  5من  سنوات 5أقل من  المجموع
 سنوات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %4 4 7 7 %4 4 7 7 دائما

 %14 44 %44 1 %09 4 %4 4 أحيانا

 %21 46 %09 4 %49 2 %47 4 أبدا

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع

 التحليل:

يتبني لنا من خالل اجلدول املمثل ملدى مساح املؤسسة للعمال بالتعبري عن آرائهم بكل حرية ان خيار ابدا حاز  
 %14لدى مجيع املتغريات اخلاصة باخلربة، ليليها اخليار أحيانا مبجموع نسبة  %21على أكرب نسبة مبجموع 

 .%4لدى كل املتغريات ليحل اخليار دائما يف األخري بنسبة 

يعود السبب يف ذلك اىل ان املديرية ال تقوم مبد جسور التواصل واالتصال مع موظفيها نظرا لثقل وزن بعض و 
 امللفات اليت ختص الوزارة الوصية ونقصد هبا الوزارة الداخلية واجلهات احمللية والتهيئة العمرانية.
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 شكلة:ميثل امكانية تقدمي شكوى يف حالة مواجهة مالجدول الحادي عشر: 

 المتغيرات      
 

 الخيارات

 الجنس
 

 انثى ذكر المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %29 49 %14 44 %4432 1 نعم

 %14 44 %47 7 %4432 1 ال

 %477 47 %94 00 %09 4 المجموع

 التحليل:

مشكلة ان اإلجابة نعم حازت  يتضح لنا من خالل اجلدول املمثل إلمكانية تقدمي العمال شكوى يف حالة مواجهة
كذلك لكال   %14لدى كال اجلنسني، ولتحل اإلجابة بال يف املرتبة الثانية بنسبة  %29على أكرب نسبة ب 

 اجلنسني.

وبالتايل جند ان األغلبية يقدمون شكاوى يف حالة مواجهة مشكلة وذلك حىت ال تتكرر هذه املشكالت وال تتفاقم 
 وتؤثر على العمل.وبالتايل تتحول اىل أزمات 
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 :يف حالة اإلجابة بنعم :الجدول الثاني عشر

 المتغيرات
 

 الخيارات

 الجنس
 

 انثى ذكر المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 97% 40 %24 7 %49 4 اتصال مباشر

 47% 2 %44 4 %40 0 طلب خطي

 / / / / / / صندوق الشكاوى

 %477 49 %94 40 %07 2 المجموع

 التحليل:

وهذا  49مفردة اىل  47أوال وقبل القيام بأي حتليل البد من ذكر ان جمموع العينة يف هذه اإلجابة قد تغري من 
 نظرا اىل عدد اإلجابة بنعم.

يتبني لنا من خالل اجلدول الذي ميثل العاملني الذين أجابوا بنعم كيفية تقدميهم لشكاويهم ان االتصال املباشر 
لدى كال اجلنسني لينتهي صندوق  %47، مث خيار طلب خطي بنسبة %97أكرب جمموع بنسبة  حاز على

 الشكاوى بون أي خيار.

ويرجع السبب يف اختيار االتصال املباشر اىل ان االتصال املباشر باملسؤول له فعالية كبرية من حيث نقل الشكاوى 
 وكذلك من حيث ضمان وصوهلا.
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 :ميثل إمكانية إعطاء املؤسسة فرصا عادلة لشكاوى العمال :الجدول الثالث عشر

 المتغيرات        
 

 لخياراتا

 الخبرة
 

 11الى  5من  سنوات 5أقل من  المجموع
 سنوات

 11أكثر من 
 سنوات

 ن ك النسبة التكرار النسبة التكرار

 %09 4 %9 0 %49 2 %4 4 نعم

 %94 00 %44 47 %47 7 %47 4 ال

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع

 التحليل:

نالحظ من خالل اجلدول املمثل إلمكانية تقدمي املؤسسة فرصا عادلة للعمال لتقدمي شكاويهم ان اإلجابة بال  
  %09لدى مجيع متغريات اخلربة، لتكون نسبة اإلجابة بنعم  %94حتصلت على احلصة األكرب مبجموع نسبته 

 كذلك لدى اجلميع حسب متغري اخلربة.

 االعتبارات سنطلع عليها يف اجلدول الذي يليه. ويرجه هذا التباين اىل عدد من 
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 :ميثل يف حالة اإلجابة بال :الجدول الرابع عشر

 المتغيرات      
 

 الخيارات

 الخبرة
 

 5اقل من  المجموع
 سنوات

 11الى  5من 
 سنوات

 11أكثر من 
 سنوات

 ن ك النسبة التكرار ن ك

طبيعة وظيفة 
 العامل

7 7 2 04% 2 04% 47 16% 

العالقات 
 الشخصية

4 2% 9 40% 1 49% 40 21% 

 %477 00 %17 7 %22 40 %2 4 لمجموعا

 التحليل:

وهذا بسبب  47مفردة بدل  00قبل املباشرة يف حتليل اجلدول البد من الذكر ان العينة هنا تغريت لتصبح  
 أصحاب اإلجابة بال.

فرص تقدمي شكوى لدى مجيع العمال ان العالقات  يتضح لنا من خالل اجلدول الذي ميثل سبب عدم تساوي
حيث انه إذا كان للعامل عالقات شخصية جيدة مع اإلدارة او املكان  %21الشخصية هي السبب بنسبة 

املخصص لتقدمي شكاوى فلديه فرص أفضل يف االستماع ملشاكله وحللها، نالحظ كذلك ان إجابة طبيعة وظيفة 
ويعود السبب يف ذلك اىل ان العمال البسطاء ال يتم االهتمام  %16 العامل حتصلت على نسبة جيدة ب

 مبشاكلهم وميكن القول كذلك ان حقوقهم اقل من أصحاب الرتب اإلدارية العالية.
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 ميثل إمكانية مواجهة مشكالت أثناء عقد االجتماعات الرمسية:الجدول الخامس عشر: 
 

 المجموع

 المتغيرات           الخبرة

  
 

 الخيارات

 10أكثر من 
 سنوات

 10الى  5من 
 سنوات

 سنوات 5اقل من 

 التكرار النسبة التكرار النسبة ك ن

 دائما 2 %6,5 2 9% 2 %7 6 20%

 أحيانا 2 %6,5 8 09% 7 %23 17 57%

 أبدا 0 0 4 %13 3 %10 7 23%

 المجموع 4 %13 14 %47 12 17% 30 100%

 التحليل:

يتبني لنا من خالل اجلدول املمثل إلمكانية مواجهة مشكالت اثناء عقد االجتماعات الرمسية ان اغلبية املوظفني  
 %04و %07، ليكون هناك تقارب بني االجابتني دائما وابدا بنسبيت %29اتفقوا على اإلجابة أحيانا بنسبة 

 على التوايل.

عتبارات ميكن اجيازها يف ان قاعة االجتماعات ال تتالءم مع ويرجع السبب يف هذا التباين اىل مجلة من اال 
تطلعات املوظفني واملديرين على حد سواء، هذا اىل جانب قدم هياكلها وعدم التحضري اجليد من طرف العمال 

 للمواضيع املراد مناقشتها قبل االجتماع.
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 ميثل إمكانية مواجهة مشكلة سببها عدم نشر اإلعالن يف الوقت املناسب: الجدول السادس عشر:

 المتغيرات        
 

  الخيارات

 الجنس
 

 انثى ذكر المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %49 2 %9 0 %47 4 دائما

 %67 44 %27 42 %47 4 أحيانا

 %04 9 %46 2 %9 0 أبدا

 %477 47 %94 22 %09 8 المجموع

 التحليل:

من خالل اجلدول السادس عشر املمثل إلمكانية مواجهة مشكلة سببها عدم نشر اإلعالن يف الوقت املناسب ان 
على  %04و %49، ليكون هناك تقارب بني االجابتني دائما وابدا بنسبيت %67األغلبية اجابوا بأحيانا بنسبة 

 التوايل.

 ويرجع السبب يف هذا التباين اىل ان أحيانا فقط ما يتم التأخر يف نشر اإلعالن وبالتايل تكون هناك مشكالت. 
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 ميثل انتشار االشاعات يف املؤسسة: الجدول السابع عشر:

 المتغيرات    
 

 الخيارات

 المستوى التعليمي
 

 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي المجموع

 ن ك ن ك ن ك ن ك

 %29 49 %14 44 %9 0 %9 0 / / نعم

 %14 44 %44 47 %4 4 / / / / ال

 %477 47 %96 04 %2 2 %9 0 / / المجموع

 التحليل:

نالحظ من خالل اجلدول املمثل النتشار االشاعات يف املؤسسة اىل ان أكثر من نصف مفردات البحث كانت  
 .%14، ونسبة اإلجابة بال كانت %29اجابتهم نعم بنسبة 

ويرجع السبب يف ذلك اىل انه يف أي مؤسسة مهما كان نوعها هناك اشاعات يتم نشرها فيها وسنعرف من  
 دول الذي يليه.املسؤول عنها يف اجل
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 :ميثل يف حالة اإلجابة بنعم ما هو مصدرها :الجدول الثامن عشر

 المتغيرات      
 

 الخيارات

 المستوى التعليمي
 

 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي المجموع

 ن ك ن ك ن ك ن ك

 %6 4 / / / × %6 4 / / اإلدارة العليا

 %07 2 %44 0 %40 0 %6 4 / / النقابة

 %62 44 %19 4 %40 0 %6 4 / / العمال

 %477 49 %24 47 %01 1 %44 4 / / المجموع

 التحليل:

مفردة  49مفردة اىل  47قبل البدء يف قراءة اجلدول وحتليله البد من التنويع اىل ان مفردات العينة قد تغريت من  
 وذلك حسب اإلجابة بنعم.

، مث %62نالحظ من خالل اجلدول املمثل ملصدر الشائعات ان اإلجابة العمال حتصلت على النسبة األكرب ب  
 .%6، لتكون اإلدارة العليا يف األخري بنسبة %07النقابة بنسبة 

ويعود السبب يف ذلك ان العمال هم من حيبون نشر اشاعات قد تكون بسبب املشكالت اليت تواجههم او  
 تغيري وضعية معينة. رغبتهم يف
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 ميثل كيفية االلتحاق بالعمل: الجدول التاسع عشر:

 المتغيرات     
 

 الخيارات

 الجنس
 

 انثى ذكر المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %24 46 %14 44 %47 4 مسابقة

 %44 47 %04 9 %47 4 طلب مباشر

عالقات 
 شخصية

/ / / / / / 

عقد ما قبل 
 التشغيل

0 9% 0 9% 1 41% 

 %477 47 %94 00 %09 4 المجموع

 التحليل:

يتضح لنا من خالل اجلدول املمثل لطريقة االلتحاق بالعمل يف املؤسسة ان األغلبية اتفقوا على اإلجابة مسابقة  
 .%41، ليحل اجلواب عقد ما قبل التشغيل يف األخري بنسبة %44، مث طلب مباشر بنسبة %24بنسبة 

ويعود السبب يف ذلك اىل قانون الوظيفة العمومية واليت ألزمت خمتلف اهليئات العمومية واملديريات التنفيذية اىل  
 ضرورة وضع وتسطري برنامج خيص تسيري خمطط املوارد البشرية من خالل فتح مناصب توظيف وفق شروط حمددة.
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 ميثل تكيف العمال مع طبيعة العمل: الجدول العشرون:

 المتغيرات      
 

 الخيارات

 الجنس
 

 انثى ذكر المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %67 44 %14 44 %49 2 نعم

 %17 40 %47 7 %47 4 ال

 %477 47 %94 00 %09 4 المجموع

 التحليل:

، %67نالحظ من خالل اجلدول املمثل لتكيف العمال مع طبيعة العمل ان األغلبية كانت اجابتهم بنعم بنسبة  
 .%17لتكون نسبة اإلجابة بال 

ويعود السبب يف ذلك اىل تعود العمال على اجلو العام للعمل وكذلك اىل تعود العمال على بعضهم البعض، اما 
  فسوف نعرف السبب يف اجلدول الذي يليه.بالنسبة لألشخاص الذين اجابوا بال
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 :يف حالة اإلجابة بال هل يعود ذلك اىل :الجدول الحادي والعشرون

 المتغيرات    
 

 الخيارات

 الجنس
 

 انثى ذكر المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار

املعارف حول 
 العمل ناقصة

4 4302% 2 10% 6 27% 

اهتمامك 
 ضعيف

0 4632% 4 4% 4 02% 

 %02 4 %49 0 %4302 4 كثافة العمل

 %477 40 %69 4 %44 1 المجموع

 التحليل:

مفردة وذلك هو عدد  40مفردة ليصبح  47أوال البد من التطرق اىل ان عدد مفردات العينة قد تغري من  
 األشخاص الذين أجابوا بال.

نالحظ من خالل اجلدول املمثل لسبب عدم تكيف العمال مع طبيعة العمل ان األغلبية قد أجابوا بأن املعارف  
، ليكون هناك تساوي بني نسب االجابتني ضعف االهتمام وكثافة العمل ب %27حول العمل ناقصة بنسبة 

02%. 

ات اليت حيتاجوهنا إلجناز العمل وبالتايل على ويرجع السبب يف ذلك اىل عدم قدرة العمال اىل الوصول اىل املعلوم 
 اإلدارة العمل على حل هذا املشكل.
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 :ميثل إمكانية وجود جماالت لتطوير املهارات داخل املؤسسة :الجدول الثاني والعشرون

 المتغيرات     
 

 الخيارات

 المستوى التعليمي
 

 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي لمجموعا

 ن ك ن ك ن ك ن ك

 %47 7 %07 6 %47 4 / / / / نعم

 %97 04 %26 49 %49 0 %9 0 / / ال

 %477 47 %96 04 4%0 2 %9 0 / / المجموع

 التحليل: 

يتبني لنا من خالل اجلدول املمثل إلمكانية وجود جماالت لتطوير املهارات داخل املؤسسة ان األغلبية اجابوا بال  
 .%47، بينما نسبة اإلجابة بنعم كانت %97بنسبة 

 ويرجع السبب يف ذلك اىل عدم اهتمام اإلدارة بتطوير مهارات عماهلا داخل املؤسسة. 
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 يف حالة اإلجابة بال يرجع ذلك اىل: والعشرون:الجدول الثالث 

 المتغيرات     
 

 الخيارات

 المتوسط التعليمي
 

 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي المجموع

 ن ك ن ك ن ك ن ك

عدم وجود 
 وسائل

/ / 7 7 4 1392% 4 42% 1 47% 

عدم اهتمام 
 اإلدارة 

/ / 4 2% 0 732% 44 20% 41 69% 

 %41 4 %1 4 %1392 4 %2 4 / / ضيق الوقت

 %477 04 %94 42 %47 1 %47 0 / / المجموع

 التحليل:

 04مفردة لتصبح  47أوال وقبل االنطالق يف حتليل هذا اجلدول البد من ذكر ان مفردات العينة قد تغريت من  
 مفردة وهذا بسبب عدد األشخاص الذين أجابوا بال.

نالحظ من خالل اجلدول املمثل للسبب وراء عدم وجود جماالت لتطوير املعارف داخل املؤسسة ان األغلبية  
، وبالتايل على اإلدارة منح أمهية أكرب هلذا اجلانب باعتباره %69أجابوا بسبب عدم اهتمام اإلدارة بنسبة 

 سيحسن من العمل املنجز.
 

 

 

 

 



 الفصل الرابع: اإلطار التطبيقي للدراسة:

 

83 
 

 :إمكانية وجود جماالت لتطوير املهارات خارج املؤسسةميثل  :الجدول الرابع والعشرون

 المتغيرات    
 

 الخيارات

 المستوى التعليمي
 

 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي المجموع

 ن ك ن ك ن ك ن ك

 %67 44 %14 44 %47 4 %9 0 / / نعم

 %17 40 %44 47 %9 0 7 7 / / ال

 %477 47 %96 04 %49 2 %9 0 / / المجموع

 التحليل:

نالحظ من خالل اجلدول املمثل لوجود جماالت لتطوير املهارات خارج املؤسسة ان األغلبية الساحقة كانت  
 .%17، اما نسبة اإلجابة بال فكانت %67اجابتهم بنعم بنسبة 

ويعود السبب يف ذلك اىل اهتمام الفرد بتطوير مهاراته والبحث عن أماكن تساعده على ذلك وسنعرفها من  
 خالل اجلدول الذي يليه.
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 يف حالة اإلجابة بنعم يعود ذلك اىل:لجدول الخامس والعشرون: ا
 

 المجموع

 المتغيرات       المستوى التعليمي
 

  الخيارات

 ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

 ك ن ك ن ك ن ك ن

فروع تابعة  / / 7 7 4 9% 1 00% 2 07%
 للمؤسسة

 مراكز التكوين / / 0 44% 0 47% 7 27% 44 94%

 المجموع / / 0 44% 4 49% 44 90% 44 477%

 التحليل:

مفردة  47مفردة بدل  44أوال البد من التطرق اىل االختالف الذي طرأ على عدد مفردات العينة حيث أصبح  
 والسبب يف ذلك ان هذا اجلدول يهتم فقط بعدد األشخاص الذين كانت اجابتهم بنعم.

نالحظ من خالل اجلدول املمثل الماكن تطوير املهارات خارج املؤسسة ان اإلجابة مراكز التكوين حتصلت على  
 .%07وهي النسبة األكرب، بينما اخليار فروع تابعة للمؤسسة فنسبته  94%

لعامل ان يبحث ويرجع السبب يف ذلك اىل قله الفروع التابعة للمؤسسة واليت تعتم بتكوين عماهلا وبالتايل على ا 
 عن أماكن أخرى لتطوير مهاراته والسبيل الوحيد هي املراكز اخلاصة بالتكوين.
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 ميثل أساس اختيار زمالء العمل:الجدول السادس والعشرون: 

 المتغيرات    
 

 الخيارات

 الجنس
 

 انثى ذكر المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %9 0 7 7 %9 0 السن

 %46 44 %44 47 %4 4 العالقات اخلاصة

 %29 49 %17 40 %49 2 التقارب الوظيفي

 %477 47 %94 00 %09 4 المجموع

 التحليل:

نالحظ من خالل اجلدول املمثل ألساس اختيار زمالء العمل ان األغلبية كانت اجابتهم التقارب الوظيفي بنسبة  
 .%9، ليحل خيار السن يف املرتبة األخرية بنسبة %46الثانية بنسبة ، لتكون العالقات اخلاصة يف املرتبة 29%

ويعود السبب يف اختيار التقارب الوظيفي اىل ان العمال جتمعهم عالقة أكرب إذا كانوا ميارسون نفس العمل حيث  
فهي  حيتاجون ويساعدون بعضهم أكثر وبالتايل تنشأ بينهم نوع من الصداقة، كذلك إجابة العالقات اخلاصة

 األخرى تلعب دورا مهما يف اختيار الزمالء.
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 ميثل تعاون زمالء العمل مع بعضهم البعض:الجدول السابع والعشرون: 

 المتغيرات    
 

 الخيارات

 الخبرة
 

 11الى  5من  سنوات 5اقل من  المجموع
 سنوات

 11أكثر من 
 سنوات

 ن ك ن ك ن ك

 %47 7 %47 4 %44 1 %632 0 نعم

 %97 04 %47 7 %41 47 %632 0 ال

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع

 التحليل: 

نالحظ من خالل اجلدول املمثل لتعاون زمالء العمل مع بعضهم البعض ان اإلجابة ال حتصلت على أكرب تكرار  
 .%47، بينما نعم فقد حتصلت على %97بنسبة 

ويرجع السبب يف عدم تعاون العمال فيما بينهم هو بسبب وجود منافسة بينهم ورغبة كل شخص يف اجناز عمله  
 أحسن من زميله.
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 :ميثل االلتقاء مع الزمالء خارج العمل :الجدول الثامن والعشرين

 المتغيرات   
 

 لخياراتا

 الجنس
 

 انثى ذكر المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %24 46 %17 40 %4432 1 نعم

 %19 41 %44 47 %4432 1 ال

 %477 47 %94 00 %09 4 المجموع

 التحليل:

نالحظ من خالل اجلدول املمثل اللتقاء العمال مع بعضهم خارج العمل ان اإلجابة نعم حتصلت على أكرب  
 .%19، بينما اإلجابة بال فتحصلت على %24نسبة ب 

ويعود السبب يف ذلك اىل انه نظرا لساعات العمل الطويلة اليت يقضيها العمال مع بعضهم ذلك جيعلهم يكونون  
 صداقات وعالقات بينهم وهذه العالقات حيملوهنا اىل خارج املؤسسة.
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 ميثل إمكانية مساعدة العمال بعضهم يف حالة وجود مشكلة: الجدول التاسع والعشرون:

 المتغيرات    
 

 لخياراتا

 الخبرة
 

 5اقل من  المجموع
 سنوات

 سنوات 11أكثر من  سنوات 11الى  5من 

 ن ك ن ك ن ك

 %04 9 %47 4 %47 4 %4 4 إدارة املؤسسة

 %99 04 %47 7 %49 44 %47 4 الزمالء

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع

 التحليل:

ملن يساعد العامل يف حالة وجود مشكلة ان اإلجابة الزمالء حتصلت على  نالحظ من خالل اجلدول املمثل 
 .%04، وإدارة املؤسسة كانت نسبة اجابتها %99أكرب جمموع بنسبة 

 ويعود السبب يف ذلك اىل مساعدة العمال بعضهم البعض نظرا للتقارب فيما بينهم. 
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 :عيميثل سعي اإلدارة جلعل العمل مجا :الجدول الثالثون

 المتغيرات
 

 الخيارات

 الخبرة
 

 سنوات 11أكثر من  سنوات 11الى  5من  سنوات 5اقل من  المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %49 2 %47 4 %9 0 %632 0 نعم

 %44 02 %49 44 %17 40 %632 0 ال

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع

 التحليل:

، %44نالحظ من خالل اجلدول املمثل لسعي اإلدارة جلعل العمل مجاعي ان األغلبية كانت اجابتهم بال بنسبة  
 .%49اما نسبة اإلجابة بنعم فكانت 

ويرجع السبب يف ذلك اىل ذهنية املسؤولني بدرجة األوىل مث يليه ضعف قنوات االتصال بني املباشر واملوظفني  
 باإلضافة اىل اعتبارات أخرى يتقدمها مدى معرفة واملام املسؤول بالثقافة التنظيمية.
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 ميثل رد فعل اإلدارة يف حالة هتاون العمال:الجدول الواحد والثالثون: 

 المتغيرات   
 

 الخيارات

 الخبرة
 

 11أكثر من  سنوات 11الى  5من  سنوات 5اقل من  المجموع
 سنوات

 ن ك ن ك ن ك

 %97 04 %44 47 %09 4 %47 4 تقوم بإنذارهم

 %47 7 %9 0 %07 6 %4 4 ال هتتم

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع

 التحليل:

يتبني لنا من خالل اجلدول املمثل لردة فعل اإلدارة يف حالة هتاون العمال ان قيام اإلدارة بإنذارهم حتصلت على  
 .%47ال هتتم فتحصلت على نسبة  واإلجابة، %97أكرب جمموع بنسبة 

ا بإجناز ويعود السبب يف ذلك اىل انه ان مل تقم بإنذارهم فسوف يتعودون على التهاون يف العمل ولن يقومو  
 أعماهلم املوكلة إليهم وبالتايل فسوف يكون هناك العديد من املشاكل. 
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 ميثل طبيعة عالقة املوظف مع اإلدارة:الجدول الثاني والثالثون: 

 المتغيرات  
 

 الخيارات

 المستوى التعليمي
 

 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي المجموع

 ن ك ن ك ن ك ن ك

 %47 4 %4 4 %4 4 %432 4 / / جيدة

 %94 00 %64 47 %9 0 %432 4 / / حسنة

 %49 2 %47 4 %9 0 7 7 / / سيئة

 %477 47 %96 04 %49 2 4%9 0 / / المجموع

 التحليل:

نالحظ من خالل اجلدول املمثل لطبيعة عالقة العامل مع اإلدارة ان اإلجابة حسنة حتصلت على أكرب جمموع  
 .%47، ليحل اخليار جيدة يف األخري بنسبة %49بنسبة ، مث اخليار سيئة %94بنسبة 

ويعود السبب يف هذا التباين اىل ان عالقة العامل مع اإلدارة تكون حمصورة فقط يف نطاق العمل املوكل اليه  
 والذي البد له من إجنازه.
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 :العملميثل تشجيع املؤسسة العاملني لتقدمي أفكار يف  :والثالثون الجدول الثالث

 المتغيرات   
 

 الخيارات

 المستوى التعليمي
 

 جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي المجموع

 ن ك ن ك ن ك ن ك

 %47 7 %07 6 %47 4 / / / / نعم

 %97 04 %26 49 %9 0 %9 0 / / ال

 %477 47 %96 04 %49 2 %9 0 / / المجموع

 التحليل:

يتضح لنا من خالل اجلدول املمثل لتشجيع املؤسسة العاملني من أجل تقدمي أفكار يف العمل ان األغلبية  
 .%47، لتكون نسبة نعم %97الساحقة كانت إجابتهم بال بنسبة 

ويرجع السبب يف ذلك اىل عدم فتح املؤسسة اجملال امام العمال لتقدمي أفكار جديدة من أجل حتسني العمل   
 را ملركزية اختاذ القرار.كذلك نظ
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 :ميثل منح املؤسسة مكافأة للعامل املبدع :الجدول الرابع والثالثون

 المتغيرات
 

 لخياراتا

 المستوى التعليمي
 

 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي المجموع

النس التكرار النسبة التكرار
 بة

 ن ك ن ك

 7 7 7 7 7 7 7 7 / / نعم

 %477 47 %96 04 %49 2 %9 0 / / ال

 %477 %47 96 04 %49 2 %9 0 / / المجموع

 التحليل:

نالحظ من خالل اجلدول املمثل إلمكانية منح املؤسسة مكافأة للعامل املبدع ان اجلميع كانت اجابتهم بال  
 .%7، لتكون نسبة اإلجابة بنعم %477بنسبة 

ويرجع السبب يف ذلك اىل ضعف املوارد املالية للمؤسسة بالتنسيق مع جلنة اخلدمات االجتماعية للوالية، كذلك  
 عدم اهتمام املؤسسة بإبداع العمال نظرا لكوهنا عمومية أكثر منها اقتصادية.
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 :ميثل ما هناك تسرت على بعض املعلومات يف الشركة :الجدول الخامس والثالثون

    
 المتغيرات

 

 الخيارات

 الخبرة
 

 5اقل من  المجموع
 سنوات

 سنوات 11أكثر من  سنوات 11الى  5من 

 ن ك ن ك ن ك

 %99 07 %44 47 %09 %4 632 0 نعم

 %04 47 %9 0 %07 %6 632 0 ال

 %477 47 %17 40 %19 %41 44 1 المجموع

 التحليل:

لوجود تسرت على بعض املعلومات يف الشركة ان أغلبية املبحوثني يتضح لنا من خالل اجلدول املمثل حلالة 
 بال. %04أجابوا بنعم، فيما أجاب ما يعادل  %99وبنسبة قدرها 

 ويرجع السبب يف ذلك اىل سلوكيات املسؤولني ومناصبهم اإلدارية اليت ختول هلم االحتفاظ باملعلومات.
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 :حالة اإلجابة بنعمميثل يف  الجدول السادس والثالثون:

 المتغيرات      
 

 الخيارات

 الخبرة
 

 

 المجموع
 5اقل من 
 سنوات

 11أكثر من  سنوات  11الى  5من 
 سنوات

 ن ك ن ك ن ك

احلفاظ على 
 النفوذ

0 47% 4 2% 0 47% 2 02% 

عدم الثقة يف 
 تصرفات العمال

4 2% 4 17% 4 2% 47 27% 

نقص يف املركز 
 الوظيفي للعمال

0 47% 4 2% 0 47% 2 02% 

 %111 07 %02 2 %27 47 %02 2 المجموع
 

 التحليل:

مفردة  07مفردة اىل  47قبل االنطالق يف حتليل اجلدول البد من لتطرق اىل ان عينة البحث قد تغريت من 
 وذلك الن هذا اجلدول خيص أصحاب اإلجابة بنعم فقط.

اجلدول أعاله ان اخليار عدم الثقة يف تصرفات العمال حاز نالحظ من خالل اجلدول املمثل لإلجابة بنعم عن 
 .%02، ليتعادل كال اخليارين الباقيني بنسبة %27على أكرب نسبة ب 

ويعود السبب يف ذلك اىل ان اإلدارة ختشى ان يسرب املوظفني بعض املعلومات اهلامة مما يوقعهم يف مشاكل 
 وبذلك فهي تتسرت عليها.
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 :ميثل تكوين العمال وتنمية قدراهتم :والثالثونالجدول السابع 

 المتغيرات  
 

 الخيارات

   الخبرة

 5اقل من  المجموع
 سنوات

 سنوات 11أكثر من  سنوات 11الى  5من 

 ن ك ن ك ن ك

 / / / / / / / / كافية جدا

 %64 47 %04 9 %41 47 %632 0 كافية نسبيا

 %49 44 %49 2 %44 1 %632 0 غري كافية

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع
 

 التحليل:

يبني لنا اجلدول املمثل لتكوين العمال وتنمية قدراهتم ان اخليار بدرجة كافية نسبيا حتصل على أكرب نسبة ب 
، اما بالنسبة للخيار كافية جدا فقد كانت %49، ليكون اخليار بدرجة غري كافية ثانيا بنسبة قدرت ب 64%

 عليه منعدمة.اإلجابة 

وهذا راجع اىل ان اإلدارة ال تقوم بإعداد خمطط اتصايل يتضمن القيام بدورات تكوينية لتنمية قدرات املوظفني او 
 لتحسينها بالدرجة الالزمة.
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 :ميثل التحفيز االتصايل للموظفني :الجدول الثامن والثالثون

 المتغيرات    
 

 الخيارات

 الخبرة
 

 5اقل من  المجموع
 سنوات

 سنوات 11أكثر من  سنوات  11الى  5من 

 ن ك ن ك ن ك

 %14 44 %9 0 %44 47 %4302 4 املساعدة املالية

 %29 49 %44 47 %41 1 %7392 4 التوعية املعرفية

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع
 

 التحليل:

للعاملني ان اخليار التوعية املعرفية حتصل على نالحظ من خالل اجلدول الذي يوضح طريقة التحفيز االتصايل 
 .%14، بينما اخليار املساعدة املالية حتصل على نسبة قدرها %29أكرب نسبة 

وهذا راجع للجهود املبذولة للجهات الوصية والرامية من خالهلا اىل حتسني األداء الوظيفي ورفع قدراهتم وكذا 
 بات االقتصادية الراهنة.حتسني ظروف املعيشة مبا يتالءم مع املتطل
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 املعلومات للمسار التنظيمي يعيق الوصول للمعلومات يف الوقت املناسب: إتباعميثل الجدول التاسع والثالثون: 

 المتغيرات  
 

 الخيارات

 الخبرة
 

 5اقل من  المجموع
 سنوات

 11أكثر من  سنوات 11الى  5من 
 سنوات

 ن ك ن ك ن ك

 / / / / / / / / دائما

 %99 07 %09 4 %41 47 %632 0 أحيانا

 %04 47 %44 1 %44 1 %632 0 أبدا

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع
 

 التحليل:

اخليار أحيانا حتصل على أكرب  أناملعلومات للمسار التنظيمي  إلتباعنالحظ من خالل اجلدول أعاله واملمثل 
بالنسبة للخيار دائما فلم خيرته أي من  أما، %04، فيما حتصل اخليار أبدا على نسبة قدرت ب %99نسبة ب 

 املبحوثني وبالتايل كانت نسبته معدومة.

ا بشكل ويعود السبب يف ذلك اىل ضعف يف قنوات االتصال واحنصار املعلومة يف أعلى مستويات اإلدارة وانسياهب
 ضعيف اىل املستويات الدنيا.
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 على أساليب االتصال يف املؤسسة: الرضاميثل مدى : األربعونالجدول 

 المتغيرات

 الخيارات

 الخبرة
 

 5اقل من  المجموع
 سنوات

 11الى  5من 
 سنوات

 11أكثر من 
 سنوات

 ن ك ن ك ن ك

 %97 04 %47 7 %41 47 %632 0 نعم

 %47 7 %47 4 %44 1 %632 0 ال

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع
 

 التحليل:

على أساليب االتصال يف املؤسسة حيث أن اإلجابة بنعم كانت هلا النسبة األكرب  للرضاميثل اجلدول أعاله واملمثل 
 .%47، مقارنة باإلجابة بال اليت حتصلت على %97ب 

املوظفني يف العمل من جهة، وخمتلف األساليب والتقنيات االتصالية اإلدارية املعتمدة  أغلبيةوهذا راجع اىل أقدمية 
 واملذكرات...، وغري ذلك من وسائل االتصال املؤسسايت. واإلعالناتيف املديرية كالتقارير 
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 ميثل دور االتصال الفعال يف إشاعة روح الفريق والتعاون:: واألربعونالجدول الحادي 

    
 المتغيرات

 

 الخيارات

 الخبرة
 

 سنوات 11أكثر من سنوات 11الى 5من سنوات5أقل من  المجموع

 ن ك ن ك ن ك

 %99 07 %09 4 %41 47 %6.2 0 نعم

 %04 47 %44 1 %44 1 %6.2 0 ال

 %477 47 %17 12 %19 41 %44 1 المجموع
 

 التحليل:

معظم إجابات املوظفني   أننالحظ من خالل أعاله واملمثل لدور االتصال الفعال يف إشاعة روح الفريق والتعاون 
 .%04، مقارنة باإلجابة بال واليت حتصلت على نسبة %99كانت بنعم بنسبة 

ويعود ذلك اىل املبادرات اليت يقوم هبا املوظفني من وقت آلخر واملتمثلة يف عقد اجتماعات دورية وكذا التنسيق 
قانون الصفقات العمومية وكذا تقدمي  أووالقيام بإلقاء حماضرات حول القضايا اليت هتم تسيري املالية احمللية 

 احد.شروحات واقرتاحات تتجلى يف غرس وبعث روح الفريق الو 
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 ميثل استغالل العامل للموارد املتاحة لديه:: واألربعونالجدول الثاني 

     
 المتغيرات

 

 الخيارات

 الخبرة
 

 5اقل من  المجموع
 سنوات

 11الى  5من 
 سنوات

 11أكثر من 
 سنوات

 ن ك ن ك ن ك

 %29 49 %17 40 %44 1 %4 4 نعم

 %14 44 7 7 %41 47 %47 4 ال

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع
 

 التحليل:

القيام مبختلف وظائفه  أثناءنالحظ من خالل اجلدول أعاله واملتمثل يف استغالل العامل لكافة املوارد املتاحة لديه 
باإلجابة بنعم فيما حتصلت اإلجابة بال على نسبة قدرت ب  %29على أكمل وجه، انه مت تسجيل ما نسبته 

14%. 

ويرجع السبب يف ذلك ملدى ارتفاع وعي املوظفني مبختلف االلتزامات امللقاة على عاتقهم من خالل االستثمار 
 الكامل ملختلف مهاراهتم االتصالية وكذا اخلربة يف العمل. 
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 ميثل االلتزام بأوامر اإلدارة:: واألربعونالجدول الثالث 

         
 المتغيرات

 

 الخيارات

  الخبرة

 5اقل من  المجموع
 سنوات

سنوات الى 5من 
 سنوات  11

 11أكثر من 
 سنوات

 ن ك ن ك ن ك

 %49 44 %9 0 %09 4 %4 4 دائما

 %16 41 %06 4 %44 1 %9 0 أحيانا

 %49 2 %9 0 %9 0 %4 4 أبدا

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع
 

 التحليل:

، مث تلتها %16حازت اإلجابة بأحيانا على نسبة  أينميثل الدول أعاله املوضح اللتزام املوظفني بأوامر اإلدارة 
 .%49على نسبة  أبدا، فيما حتصلت اإلجابة %49اإلجابة دائما بنسبة 

الواردة من  امرواألو وهذا راجع اىل حصر املسؤول األول واملباشر على املؤسسة بالقيام بتنفيذ خمتلف التعليمات 
 اجلهات العليا اىل املستويات الدنيا.
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 ميثل إمكانية تنقل العامل اىل مؤسسة أخرى يف حالة طلب ذلك:: واألربعونالجدول الرابع 

      
 المتغيرات

 

 المتغيرات

 الخبرة
 

 5اقل من  المجموع
 سنوات

 سنوات 11أكثر من  سنوات 11الى  5من 

 ن ك ن ك ن ك

 %17 40 %9 0 %09 4 %6.2 0 نعم

 %67 44 %44 47 %07 6 %6.2 0 ال

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 مجموع
 

 التحليل:

يتضح من خالل اجلدول أعاله املمثل إلمكانية تنقل املوظف اىل مؤسسة أخرى بناءا على اقرتاح وطلب اجلهات 
 .%17اإلجابة بنعم على نسبة باإلجابة بال فيما حتصلت  67الوصية كانت النسبة األكرب %
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 ميثل السبب وراء اإلجابة بال:: واألربعونالجدول الخامس 

 المتغيرات

 الخيارات

 الخبرة
 

 سنوات 11أكثر من  سنوات 11الى  5من  سنوات 5اقل من  المجموع

 ن ك ن ك ن ك

االقدمية يف 
 العمل

44 64% 7 7 0 44% 44 90% 

تربطك عالقة 
وطيدة 

 بزمالئك

4 232% 0 44% 7 7 4 49% 

املؤسسة تليب 
 مجيع رغباتك

4 232% 4 6% 7 7 0 44% 

 %477 44 %44 0 %49 4 %90 44 المجموع
 

 التحليل:

يتضح من خالل اجلدول أعاله واملمثل لسبب اإلجابة بال أن اخليار االقدمية يف العمل حتصل على أكرب نسبة ب 
نسبة للخيار  آخرفيما كانت  %49فيما حتصل خيار تربطك عالقة وطيدة مع زمالءك على نسبة  90%

وهذا راجع اىل اخلربة املهنية يف العمل اليت مكنته من إعطاء األولوية  %44املؤسسة تليب مجيع رغباتك على نسبة 
 للبقاء يف املنصب واملكان على حد سواء.
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 ميثل إمكانية وجود مشرف يقيم األداء:: واألربعونالجدول السادس 

 المتغيرات     
 

 الخيارات

 الخبرة
 

 

 المجموع
 5أقل من 
 سنوات

 11الى  5من 
 سنوات

 11أكثر من 
 سنوات

 ن ك ن ك ن ك

 %24 46 %44 47 %44 1 %632 0 نعم

 %19 41 %9 0 %41 47 %632 0 ال

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع
 

 التحليل:

يتضح من خالل اجلدول أعاله واملمثل لوجود مشرف مباشر يقيم أداء املوظفني يف املؤسسة كانت معظم 
وهذا يعود اىل وجود  19، فيما حتصلت اإلجابة بال على نسبة %%24اإلجابات بنعم حيث قدرت نسبتها ب 

تلف فروع التكوين اليت وتقدمي املعلومات الكافية حول خم وإرشادإطارات وكفاءات تسهر وحترص على توجيه 
 متنحها املديرية قصد ترقية اخلدمة العمومية والعمل اإلداري.
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  :ميثل معرفة املوظف بوجود طريقة لتقييم أداءه :واألربعونالجدول السابع 

 المتغيرات   
 

 الخيارات

 الخبرة
 

 5أقل من  المجموع
 سنوات

 11أكثر من  سنوات 11الى  5من 
 سنوات

 ن ك ن ك ن ك

 %94 06 %46 44 %11 44 %632 0 نعم

 %44 1 %1 4 %4 4 %632 0 ال

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع
 

 التحليل:

يبني اجلدول أعاله املمثل لوجود علم مسبق بوجود طريقة لتقييم أداء العاملني باملؤسسة اين كانت أكرب إجابة بنعم 
 .%44بنسبة  فيما كانت اإلجابة بال %49بنسبة 
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 :ميثل منح املؤسسة اهتمام بتطبيق هذا النظام :واألربعونالجدول الثامن 

       
 المتغيرات

 

 الخيارات

 الخبرة
 

 11الى  5من  سنوات 5أقل من  المجموع
 سنوات

 11أكثر من 
 سنوات

 ن ك ن ك ن ك

 %67 44 %07 6 %41 47 %632 0 نعم

 %17 40 %07 6 %44 1 %632 0 ال

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع
 

 التحليل:

 %67ميثل اجلدول أعاله واملمثل الهتمام املؤسسة بتطبيق نظام التقييم واملتابعة كانت معظم اإلجابة بنعم بنسبة 
 .%17فيما حتصلت اإلجابة بال على نسبة قدرت ب 
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 :عن املتابعة يف حالة اإلجابة بنعماملصلحة املسؤولة  :واألربعونالجدول التاسع 

 املتغريات     
 

 اخليارات

 اجملموع اخلربة

 2اقل من 
 سنوات

 47اىل  2من 
 سنوات

 47أكثر من 
 سنوات

 ن ك ن ك ن ك

 / / / / / / / / املدير

رئيس مصلحة 
 املوظفني

1 44% 4 14% 6 17 44% 477% 

 %477 %44 17 6 %14 4 %41 1 اجملموع
 

 التحليل:

ميثل اجلدول أعاله واملمثل للمصلحة املغنية واليت تقوم مبتابعة املوظفني أن خيار رئيس مصلحة املوظفني حاز على 
وهذا يتضح جليا من خالل الدراية والعلم املسبق للموظفني مبختلف اإلجراءات القانونية  %477النسبة الكاملة 

 واليت يتخذها رئيس مصلحة املوظفني.
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 :تقييمه أهدافميثل إمكانية معرفة املوظف  :الجدول الخمسين

 المتغيرات     
 

 الخيارات

 الخبرة
 

 

 المجموع
 11الى  5من  سنوات  5اقل من 

 سنوات

 11أكثر من 
 سنوات

 ن ك ن ك ن ك

 %67 44 %07 6 %44 1 %6.2 0 نعم

 %17 40 %07 6 %41 47 %632 0 ال

 %111 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع
 

 التحليل:

أكرب نسبة حتصلت عليها اإلجابة بنعم حيث  أناملمثل ملعرفة املوظف ألهداف التقييم  %27ميثل اجلدول رقم 
 .%17فيما قدرت اإلجابة بال بنسبة  %67قدرت ب 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع: اإلطار التطبيقي للدراسة:

 

110 
 

 :ميثل اهلدف األساسي من التقييم يف حالة اإلجابة بنعم :الجدول الحادي والخمسين

 المتغيرات    
 

 الخيارات

 الخبرة
 

 11أكثر من  سنوات 11الى  5من  سنوات 5اقل من  المجموع
 سنوات

 ن ك ن ك ن ك

حساب 
العالوات 
 واملكافئات

7 7 0 47% 4 9% 4 49% 

حتسني مستوى 
 أداء العاملني

7 7 4 49% 0 44% 47 22% 

الكشف عن 
االحتياجات 

 التدريبية

0 44% 7 7 7 7 0 44% 

اختيار 
األعضاء 

 املؤهلني للرتقية

7 7 7 7 4 07% 4 49% 

 %477 44 %17 6 %19 47 %44 0 المجموع

 التحليل:

يتضح من خالل اجلدول أعاله واملمثل للهدف الرئيسي من وراء تقييم األداء الوظيفي للموظفني أن أكرب نسبة 
فيما تليها اإلجابة حبساب العالوات  %22حتصلت عليها اإلجابة بتحسني مستوى أداء العاملني بنسبة 

ويف األخري  %49واملكافئات واختيار األشخاص واملؤهلني للرتقية بنفس النسبة واملقدرة بنفس النسبة واملقدرة ب 
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وذلك العتبارات عديدة أبرزها سعي اجلهات املعنية  %44اإلجابة بالكشف عن االحتياجات التدريبية بنسبة 
 يها لتطوير الكفاءة املهنية.ملتابعة إطاراهتا وموظف

 :ميثل طريقة التعرف على نتائج التقييم املتحصل عليها :الجدول الثاني والخمسين

        
 المتغيرات

 

 الخيارات

 الخبرة
 

 5اقل من  لمجموعا
 سنوات

 سنوات 11أكثر من  سنوات 11الى  5من 

 ن ك ن ك ن ك

مقابلة مباشرة 
 مع الرئيس

1 44% 41 19% 40 17% 47 477% 

رئيس مصلحة 
 املوظفني

7 7 7 7 7 7 7 7 

 %477 47 %17 40 %19 41 %44 1 المجموع
 

 التحليل:

اإلجابة باملقابلة املباشرة  أنمن خالل اجلدول أعاله املمثل لكيفية التعرف على نتائج التقييم املتحصل عليها تبني 
 لكونه اجلهة املخولة واملسؤولة على خمتلف القرارات اإلدارية. %477مع الرئيس حازت على نسبة املطلقة 
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 نتائج الدراسة:
من خالل الدراسة والبحث يف موضوع دور االتصال املؤسسايت يف إدارة املوارد البشرية وذلك مبديرية اإلدارة احمللية  

 ية قاملة اجانبه النظري والتطبيقي، واليت من خالهلا خلصنا اىل النتائج التالية:لوال

املقابلة هي أحسن الوسائل الشفوية املستخدمة يف االتصال باملسؤولني  أنـ يؤكد ما يقارب نصف املبحوثني 4
 داخل التنظيم.

 كتابية املستخدمة يف االتصال باملسؤولني.التقارير من أحسن الوسائل ال أنـ يؤكد ما يفوق النصف من املبحوثني 0

الوسيلة األنسب إلعالم  أهناـ حتصل متغري االجتماعات على ما يفوق النصف من إجابات املبحوثني على 4
 املوظفني بنشاطات املؤسسة.

 سيولة املعلومات يف املديرية مقبولة. أنـ يؤكد أكثر من نصف املبحوثني 1

بية الساحقة للمبحوثني يرون أن عملية وضع اإلعالنات على اللوحات املخصصة األغل أن اإلحصائياتـ تشري 2
 لذلك تتم بطريقة غري منتظمة.

أن ما يفوق النصف من املبحوثني يرون أنه أحيانا ما تتالءم الوسائل املستخدمة مع موضوع  اإلحصائيات. تبني 6
 الرسالة.

 ية تسمح هلم بالتعبري بكل حرية عن اقرتاحاهتم.العينة أن املدير  أفراد. ينفي ما يفوق النصف من 9

العينة عن استعدادهم لتقدمي شكوى يف حالة مواجهة مشكلة والوسيلة  أفراد. يعرب ما يفوق النصف من 4
 األنسب لذلك هي االتصال املباشر.

ذلك بسبب املؤسسة ال تعطيهم فرصا عادلة لتقدمي الشكاوى و  أنـ يؤكد األغلبية الساحقة من املبحوثني 7
 العالقات الشخصية مع اإلدارة.

 العينة انه أحيانا ما تواجههم مشكالت أثناء عقد االجتماعات. أفرادـ يرى ما يفوق النصف من 47

ـ تشري اإلحصاءات اىل ان ما يفوق نصف املبحوثني يرون انه أحيانا ما يواجهون مشكالت سببها عدم نشر 44
 اإلعالنات يف الوقت املناسب.



 الفصل الرابع: اإلطار التطبيقي للدراسة:

 

113 
 

يف املؤسسة وعادة ما يكون املصدر  إشاعاتؤكد ما يفوق نف املبحوثني من أفراد العينة على انتشار ـ ي40
 األساسي النتشارها هو املوظفني.

ـ تبني اإلحصاءات ان ما يفوق النصف من أفراد العينة ان طريقة التحاقهم بالعمل كانت عن طريق مسابقة 44
 توظيف.

 حوثني عن تكيفهم مع طبيعة العمل.ـ يؤكد ما يفوق النصف من املب41

ـ ينفي األغلبية الساحقة من املبحوثني عن وجود إمكانية لتطوير مهاراهتم داخل املديرية ويعود السبب يف ذلك 42
 اىل عدم اهتمام اإلدارة.

 يقومون بتطوير مهاراهتم خارج املديرية وذلك يف مراكز التكوين. أهنمـ يؤكد ما يفوق النصف من أفراد العينة 46

 اىل ان ما يفوق نصف املبحوثني خيتارون زمالء العمل على أساس التقارب الوظيفي. اإلحصائياتـ تشري 49

 ـ ينفي األغلبية الساحقة من املبحوثني عن وجود تعاون بني املوظفني داخل التنظيم.44

 ف من املبحوثني عن إمكانية التقاءهم خارج العمل.ـ أكد ما يفوق النص47

 الزمالء هم من يساعدون بعضهم يف حالة وجود مشكلة. أنـ يؤكد األغلبية الساحقة من أفراد العينة 07

 ـ ينفي األغلبية الساحقة من املبحوثني عن عدم سعي اإلدارة الوصية جلعل العمل مجاعي.04

 اإلدارة تقوم بإنذار العمال يف حالة اكتشاف هتاوهنم يف العمل. أنـ يشري ثالثة أرباع املبحوثني 00

 عالقاهتم حسنة مع اإلدارة. أناملبحوثني  أرباعـ يرى ثالثة 04

 املديرية ال تشجع املوظفني على تقدمي أفكار جديدة يف العمل. أنـ تؤكد األغلبية الساحقة من املبحوثني 01

 املديرية ال تقوم مبنح مكافئات للموظف املبدع. أن. تؤكد النسبة املطلقة للمبحوثني 02

ـ يؤكد أغلبية املبحوثني عن وجود تسرت عن بعض املعلومات املتداولة يف املؤسسة وذلك بسبب عدم الثقة يف 06
 تصرفات العمال.

 تكوين العمال وتنمية قدراهتم تتم بدرجة كافية نسبيا. أنـ يرى ما يفوق النصف من املبحوثني 09

 التحفيز االتصايل للموظفني يكون عن طريق التوعية املعرفية. أنى ما يفوق النصف من املبحوثني ـ ير 04
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املعلومات للمسار التنظيمي يعيق الوصول هلا يف الوقت  إتباعاملبحوثني أنه أحيانا عند  أرباعـ يؤكد ثالثة 07
 املناسب.

 تصال يف املؤسسة.على أساليب اال رضاـ يؤكد أغلبية أفراد العينة عن وجود 47

ان األغلبية الساحقة للمبحوثني على الدور الفعال الذي يلعبه االتصال يف إشاعة روح  اإلحصائياتـ تشري 44
 الفريق والتعاون.

 ـ يرى ما يفوق النصف من املبحوثني أ، املوظف يستغل املوارد املتاحة لديه ألداء مهامه على أكمل وجه.40

املبحوثني عن إمكانية تنقلهم اىل مؤسسة أخرى وهذا يعود اىل حكم االقدمية يف  ـ ينفي ما يفوق النصف من44
 العمل.

 ـ يؤكد نصف املبحوثني عن وجود مشرف يقيم أدائهم.41

 الساحقة من املبحوثني على معرفتهم بوجود طريقة لتقييم أدائهم. األغلبيةـ يؤكد 42

د العينة يؤكدون على اهتمام املؤسسة بتطبيق هذا النظام ما يفوق النصف من أفرا أناىل  اإلحصائياتـ تشري 46
 )تقييم األداء(، واجلهة املسؤولة عن ذلك هي رئيس مصلحة املوظفني.

ـ يؤكد ما يفوق النصف من املبحوثني على درايتهم باألهداف من وراء تقييمهم حيث اهلدف األساسي من 49
 ذلك هو حتسني مستوى أداء املوظفني.

سبة املطلقة من أفراد العينة ان طريقة التعرف على نتائج التقييم املتحصل عليها تكون عن طريق ـ تؤكد الن44
 مقابلة مباشرة مع املدير.

 نتائج الدراسة على ضوء التساؤالت:

 ما هي أهم وسائل وأساليب االتصال املؤسسايت يف مديرية اإلدارة احمللية بوالية قاملة؟ **التساؤل األول:

 اإلجابة على السؤال األول من خالل اجلداول التالية مرفقني بنتائجها:متت 

*اجلدول اخلامس: الذي ميثل نوع الوسائل الشفوية والكتابية املستخدمة يف االتصال باملسؤولني واليت كانت نتائجه  
 كالتايل:
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 .%27إجابة قدرها املقابلة من أحسن الوسائل الشفوية املستخدمة يف االتصال باملسؤولني بنسبة  -

 .%29_ التقارير من أحسن الوسائل الكتابية املستخدمة يف االتصال باملسؤولني بنسبة إجابة قدرها 

*اجلدول السادس: الذي ميثل الوسائل املناسبة إلعالم العمال بنشاطات املؤسسة والذي كانت نتائجه بإمجاع أكثر 
 . %24ن أحسن الوسائل بنسبة من نصف املبحوثني على اإلجابة بان االجتماعات م

_ اجلدول التاسع: ميثل مدى مالئمة الوسائل املستخدمة ملوضوع الرسالة حيث كانت إجابة املبحوثني هنا بأحيانا 
 .%67بنسبة 

وسائل االتصال يف املؤسسة مقبولة وختدمهم بشكل جيد مما  أنما يفوق نصف املبحوثني يرون  أنوبالتايل جند  
 أعماهلم. يسهل عليهم أداء

ما هي التقنيات واملهارات املعتمدة لتحسني أداء إدارة املوارد البشرية مبديرية اإلدارة احمللية بوالية  **التساؤل الثاين:
 قاملة؟

 متت اإلجابة على هذا التساؤل من خالل اجلداول التالية مرفقة بنتائجها:

 .%24كون اإلجابة عن طريق مسابقة بنسبة *اجلدول التاسع عشر: الذي ميثل كيفية االلتحاق بالعمل لت

*اجلدول العشرين: ميثل تكيف العمال مع طبيعة العمل واليت كانت إجابة ما يفوق نصف املبحوثني عنه بنعم 
 .%67بنسبة 

*اجلدول الثاين والعشرين: ميثل إمكانية وجود جماالت لتطوير املهارات داخل املؤسسة كانت اإلجابة عنه بالنفي 
 .%69، ويرجع السبب يف ذلك حسب إجابات املبحوثني اىل عدم اهتمام اإلدارة بذلك بنسبة %97بنسبة 

كيف يساهم االتصال املؤسسايت يف تفعيل إدارة املوارد البشرية يف مديرية اإلدارة احمللية بوالية **التساؤل الثالث:  
 قاملة؟

 ني بنتائجهم:متت اإلجابة على هذا التساؤل من خالل اجلداول التالية مرفق

*اجلدول السابع والثالثون: ميثل تكوين العمال وتنمية قدراهتم حيث كانت إجابة املبحوثني عنه بكافية نسبيا 
 .%64بنسبة قدرت ب 
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*اجلدول الثامن والثالثني: ميثل التحفيز االتصايل للعاملني وكانت إجابة ما يفوق النصف من املبحوثني بالتوعية 
 .%29املعرفية بنسبة 

أي  %97على أساليب االتصال يف املؤسسة وكانت اإلجابة عنه بنعم بنسبة  الرضا*اجلدول األربعني: ميثل مدى 
 املبحوثني. أرباعما يفوق ثالثة 

 .%29*اجلدول الثاين واألربعني: ميثل استغالل العامل للموارد املتاحة لديه وكانت نسبة اإلجابة بنعم بنسبة 

: ميثل معرفة إذا ما كان املوظف على دراية باهلدف من التقييم وكانت اإلجابة بنعم *اجلدول احلادي واخلمسني
بالنسبة للهدف األساسي من هذا التقييم فكانت إجابة املبحوثني عنه بتحسني مستوى أداء  أما، %67بنسبة 

 .%22املوظفني بنسبة 

االتصال املؤسسايت يلعب دورا  أنفادها _ ومن هنا وبعد اإلجابة على التساؤالت الفرعية خلصنا اىل نتيجة م
هاما ورئيسيا يف إدارة املوارد البشرية من خالل األساليب والوسائل االتصالية الفعالة ومن خالل التحفيز االتصايل 

ينمي قدرات املوظفني ويكوهنم، كذلك استغالل املوظف للموارد املتاحة لديه مبا خيدم توجهات  أنمن شأنه  يالذ
 .األحسناإلدارة كل هذا يؤدي اىل خلق جو مناسب لتقدمي 
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 الخاتمة:
نستشف من ثنايا هذه املذكرة الدور الفعال الذي يلعبه االتصال املؤسسايت يف تفعيل إدارة  أنيف األخري ميكننا 

املوارد البشرية يف املؤسسة، كونه القلب النابض وجسر التواصل بني مجيع أطرافها لذا أصبح لزاما على كل منظمة 
بكل ما من شأنه ن يعيق هذه  االتصالية وان حتيط أساليبهاتعمل على تطوير  أنمهما كان نوعها وحجمها 

من حيث البيئة التنظيمية وذلك من أجل حتقيق أهدافها مبا يضمن  أوالعملية سواء من حيث نفسية املوظف 
واستمراريتها يف ظل الظروف والتحديات الراهنة اليت تفرضها اإلدارة احلديثة من جهة والتأقلم وعصرنة  دميومتها

اإلجراءات ضمان التكيف مع  أومومية من جهة أخرى، ومن شأن هذه التدابري املرفق العام وحتسني اخلدمة الع
 املتطلبات اليت تفرضها البيئة احلالية.

جناح أي مؤسسة يعتمد باألساس على اسرتاتيجيات اتصالية فعالة وعلى وضع خمطط  أنومن هنا يتضح جليا 
وكذا باعتبار االتصال الذي يعترب عملية إدارية حمضة  إدارة املوارد البشرية ليتالءم مع األهداف املسطرة للمنظمة،

هتدف اىل إحداث تغيري يف أراء وسلوكيات املوظفني مبا يتماشى مع اهتمامات اإلدارة املعاصرة، ولعل االتصال 
داخل املؤسسة من أهم نظم التحفيز اليت تؤثر على تكوين أمناط العالقات اإلنسانية حيث عن طريقه ميكن 

وحاجاهتم ويتم ذلك بعدة طرق وأساليب أمهها: املقابالت واالجتماعات والتقارير  األفرادى رغبات التعرف عل
 والشكاوي.

فاالتصال الناجح الذي يأخذ الصبغة اإلنسانية تكون نتائجه واضحة على سلوك املرؤوسني، كما تستند العملية 
ل اإلداري يعتمد الكثري من الرؤساء على السلطة  االتصالية على اجلوانب النفسية السلوكية للموظفني ففي اجملا

كقوة رمسية اىل حد بعيد يف اتصاالهتم مبرؤوسيهم هبدف إحداث تغيري يف سلوكهم، والسلطة من وجهة نظر 
 ممارسيها وهي أداة لضبط سلوك املوظفني وحتقيق نظام متجانس بينهم.
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  5491ماي  8جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 واالتصال وعلم المكتبات اإلعالمقسم علوم 

 تخصص: اتصال وعالقات عامة
 
 

 استمارة استبيان حول: 
 

 

 دور االتصال المؤسساتي في إدارة الموارد البشرية
 -قالمة بمديرية اإلدارة المحلية لوالية  -

 

 
 األستاذ:  إشرافحتت 

 مبارك زودة                                                                        
 :إعدادمن 

 *مكاسة بثينة
 *قريف بشرى

 أمني*محدي حممد 
 

 
يف إطار اجناز هذه املذكرة، نرجو منكم ملء هذه االستمارة مقدمني بذلك يد العون  مالحظة:   

 البحث العلمي. إثراءللباحث، واهلدف من هذه االستمارة هو 
 * املعلومات املقدمة من طرفكم ستحظى بكامل السرية وال تستخدم إال لألغراض العلمية.

 
  



 7158ـ  7152السنة الجامعية:
 األول: محور البيانات الشخصية: المحور

 ( اجلنس: ذكر         أنثى 1
 سنة  03سنة(       أكثر من  03اىل  01سنة(        ) 03اىل  01)         03( السن: أقل من 2
 ( املستوى التعليمي: ابتدائي         متوسط           ثانوي            جامعي      0
 سنوات 13سنوات      أكثر من  13ـ  0سنوات        من  0ملؤسسة: أول من ( مدة عملك با0
 

 أساليب ووسائل االتصال المؤسساتي المعتمدة بمديرية اإلدارة المحلية لوالية قالمة: المحور الثاني:
 هي الوسائل اليت تستعملها يف اتصالك باملسؤولني؟ ( ما0

 اجتماعات    اهلاتف          *وسائل شفوية: املقابلة       
 *وسائل كتابية: رسائل عادية         تقارير         بريد الكرتوين       وسائل أخرى ....

 هي الوسائل اليت تراها مناسبة إلعالمك بنشاطات املؤسسة؟ ( ما6
 احملاضرات          االجتماعات          االتصال الشخصي  

 ( كيف تقيم سيولة املعلومات يف مؤسستك؟ 7
 سيئة             مقبولة          جيدة  

 ( كيف تقيم عملية وضع اإلعالنات على اللوح؟8
 منتظمة              غري منتظمة 

 ( هل ترى ان الوسائل املستخدمة يف العملية االتصالية مالئمة ملوضوع الرسالة؟9
 أحيانا              أبدا    دائما             

 ( هل تسمح املؤسسة للعمال بالتعبري بكل حرية عن اقرتاحاهتم؟13
 دائما             أحيانا                أبدا  

 ( عندما تواجهك مشكالت يف العمل هل تقدم شكاوى؟ 11
 نعم                 ال 

 ك؟*يف حالة اإلجابة بنعم بأي طريقة تقدم شكاوي
 االتصال املباشر           طلب خطي           صندوق الشكاوى  
 



 واملناقشة لشكاوى العمال؟ اإلنصات( هل تعطي مؤسستك فرصا عادلة من 12
 نعم                 ال  

 *يف حالة اإلجابة بال هل يعود ذلك اىل:
 طبيعة وظيفة العامل               العالقات الشخصية 

 أثناء عقد االجتماعات الرمسية هل واجهتكم مشكالت؟( 10
 دائما              أحيانا              أبدا

 ( هل سبق وأن واجهتك مشكلة سببها عدم نشر إعالن يف الوقت احملدد؟10
 دائما             أحيانا               ابدا 

 يف مؤسستكم؟ اإلشاعات( هل سبق ان انتشرت بعض 10
 نعم                          ال 

 *يف حالة اإلجابة بنعم ما هو مصدرها يف رأيك؟
 اإلدارة العليا                 النقابة              العمال

 
: التقنيات والمهارات المعتمدة لتحسين أداء الموارد البشرية بمديرية اإلدارة المحلية لوالية المحور الثالث

 قالمة:
 التحقت بالعمل هل عن طريق؟ ( كيف16

 مسابقة        طلب مباشر          العالقات الشخصية           عقد ما قبل التشغيل
 ( هل جتد نفسك متكيف مع طبيعة العمل؟17

 نعم                   ال
 *يف حالة اإلجابة بال هل هذا راجع اىل:

 ضعيف               كثافة العمل املعارف حول العمل ناقصة          اهتمامك
 ( هل هناك جماالت لتطوير مهاراتك داخل معارفك داخل املؤسسة؟18

 نعم                  ال
 *يف حالة اإلجابة بال يرجع ذلك اىل:

 عدم وجود وسائل            عدم اهتمام اإلدارة                 ضيق الوقت
 راتك خارج املؤسسة؟( هل هناك جماالت لتطوير مها19



 نعم                 ال
 *يف حالة اإلجابة بنعم هل يكون ذلك:

 فروع تابعة للمؤسسة                 مراكز التكوين
 ( هل ختتار زمالئك يف العمل على أساس؟23

 السن           العالقات اخلاصة               التقارب الوظيفي
 متعاونون مع بعضهم البعض؟( هل زمالئك يف العمل 21

 نعم                       ال
 ( هل تلتقي مع زمالئك خارج العمل؟22

 نعم                       ال
 ( إذا واجه أحد العمال مشكلة معينة من يقوم مبساعدته؟20

 إدارة املؤسسة            زمالئه            جملس اإلدارة
 ( هل تسعى اإلدارة جلعل العمل مجاعي؟20

 نعم                       ال
 ( إذا اكتشفت اإلدارة ان بعض العمال يتهاونون يف العمل ماذا تفعل؟20

 تقوم بإنذارهم                          ال هتتم
 ( كيف هي عالقتك مع اإلدارة؟26

 حسنة                 سيئة                 جيدة
 ( هل تشجع املؤسسة العاملني من اجل تقدمي أفكار جديدة يف العمل؟27

 نعم                         ال
 ( هل متنح املؤسسة مكافآت وحوافز للعامل املبدع؟28

 نعم                       ال 
 
 
 
 
 



 سساتي في تفعيل إدارة الموارد البشرية بالمديرية المحلية بوالية قالمة:مساهمة االتصال المؤ المحور الرابع: 
 هناك تسرت على بعض املعلومات يف املؤسسة؟ أنهل جتد -( 29

 نعم                                      ال
 

 *يف حالة اإلجابة بنعم هل يرجع ذلك اىل:
 لثقة يف تصرفات العمال        نقص يف املركز الوظيفي للعمالرغبة املسؤول يف احلفاظ على النفوذ     عدم ا

 هل يتم تكوين العمال وتنمية قدراهتم بدرجة:-03
 كافية جدا        كافية نسبيا               غري كافية

 كيف يتم التحفيز االتصايل للعاملني عن طريق:-01
 املساعدة املالية              التوعية املعرفية

 املعلومات للمسار التنظيمي يعيق الوصول هلا يف الوقت املناسب؟ إتباع أنهل ترى -01
  أبدادائما              أحيانا               

 راض على أساليب االتصال يف املؤسسة؟ أنتهل -02
 نعم                             ال     

 ح الفريق والتعاون؟لالتصال دور فعال يف إشاعة رو  أنهل ترى -00
 نعم                                ال

 أدائه الوظيفي؟ أثناءهل يقوم العامل باستغالل كافة املوارد املتاحة لديه -00
 نعم                                         ال

 هل ترى ان زمالءك ملتزمون بأوامر اإلدارة؟-00
 أبداأحيانا                        دائما                      

 لو طلب منك التنقل اىل مؤسسة أخرى هل تقبل؟-06
 نعم                               ال    

 *يف حالة اإلجابة بال هذا راجع اىل:
 االقدمية يف العمل          تربطك عالقة وطيدة مع زمالءك      املؤسسة تليب مجيع رغباتك

 ؟أداءكمشرف مباشر يقيم  هل يوجد-07
 نعم                       ال

 *يف حالة اإلجابة بال هل يعود ذلك اىل:



 بساطة العمل           عدم مباالة املسؤول
 هل تعلم بوجود طريقة لتقييم أداء العاملني باملؤسسة؟-08

 نعم                             ال
 

 بتطبيق ومتابعة هذا النظام؟هل توىل مؤسستك اهتمام -09
 نعم                          ال

 م باملتابعة:و هي املصلحة اليت تق *يف حالة اإلجابة بنعم ما
 املدير             رئيس مصلحة املوظفني                   أخرى تذكر

 ؟أداءكتقييم  أهدافهل تعرف -03
 نعم                              ال

 *يف حالة اإلجابة بنعم ما هو اهلدف الرئيسي من بني هذه األهداف؟
حساب العالوات واملكافئات      حتسني مستوى أداء العاملني            الكشف عن االحتياجات التدريبية     

 اختيار األشخاص املؤهلني للرتقية
 كيف يتم التعرف عن نتائج التقييم املتحصل عليها؟-01
 ة مباشرة بينك وبني الرئيس                رئيس مصلحة املوظفني    مقابل

 

 


