
 
 

 



 
 

 

 

: الشكر

" من ال يشكر الناس اليشكر هللا"قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

الدكتورة رقاد حميمة التي ليا الفضل : نتقدم بشكرنا الخاص ألستاذتي المشرفة

 ففي انجاز ىذا العمل المتواضع، لما قدمتو لي من نصائح قيمة ومختل

. المعمومات والتوجييات، فقد يسرت لي الطريق الصحيح، جزاىا هللا كل خير

كما نشكر كل أساتذتنا الكرام الذين أفاضوا عمينا من عمميم ولم يبخموا عمينا 

. بجيدىم في سبيل طمب العمم

 .كما نشكر كل من ساىم في إتمام ىذا العمل من قريب أو بعيد

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

: اإلىداء
 بإتمام ىذا العمل ي علااليسعني في بادئ األمر إال أن أشكر هللا تعالى الذي من

المتواضع وأنار لي الدرب بنوره الذي يضيء الكون كمو، ثم الصالة عمى سيدي 

. خير الخمق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

أىدي مجيودي ىذا إلى أمي وأبي الذي بفضل دعاءىما نجحت في إتمام عممي 

 ماىذا وكانا لي عونا في الحياة وتحدي مع كل الصعوبات، فحفظيما هللا وأدامو

. سندا لنا وأطال هللا في عمرىما

لى إخوتي لى كل العائمتين يعقوب ومقنين دمحم.د:وا  ،رضوان،وأختي سامية، وا 

وبأخص جدي عابد السعيد التي رافقتني دعواتو طوال مشواري الدراسي أدامو 

. هللا فخرا لنا

: أنسى صديقاتي المواتي كانوا لي دعما في عممي ىذاال و

. فاطمة،رجاء،شيماء،نادية،الدكتورة عبير
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 :ممخص الدراسة

حاكلنا مف خالؿ ىذه الدراسة معالجة مكضكع إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي في خمق الحافزية لدػ العماؿ 

بمديرية البيئة بكالية مستغانـ،محاكليف الربط بيف متغيرؼ إستراتيجية االتصاؿ في المنظمة، كتحقيق األىداؼ 

العامة لممؤسسة في إطار تطكير العالقات بيف أطرافيا كتحفيز الفرد عمى تقديماألفضل داخل حيز العمل، 

فكاف بذؿ اليدؼ الجكىرؼ مف ىذا البحث ىك الكشف عف أىداؼ . كذلؾ مف خالؿ الكسائل المتاحة

إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي المتبعة مف قبل مديرية البيئة، كقد اعتمدنا في ذلؾ عمى منيج دراسة الحالة 

مرفقا بأداتي المقابمة كالمالحظة،  كاخترنا في ذلؾ عينة تمثمت في  جزء مف عماؿ المؤسسة بصفة قصدية، 

 . مفردة رأينا أنيا نمطية بالنسبة لإلشكاؿ المطركح12كقد كصل عددىا إلى 

  :كتكصمنا إلى النتائج التالية

إف اإلستراتيجية االتصالية بمديرية البيئة ليست فعالة بالشكل المطمكب، كىذا يعكد الرتباط أؼ إستراتيجية  - 

  .اتصالية أك تحفيزية بكجكد طاقـ مشرؼ ممـ بكل أكضاعيا كىذا ما لـ يتكفر في الحالة المدركسة

إف اإلستراتيجية التحفيزية عمى مستكػ المؤسسة تقتصر عمى تقديـ التحفيز المادؼ فقط لمعماؿ الذيف يتـ  -

  .ترقيتيـ فقط

 .يةاالتصاؿ التنظيمي، اإلستراتيجية، الحافز: الكممات المفتاحية

Résumé de l'étude: 

Dans cette étude, nous avons essayé d'étudier la question de la stratégie de 

communication organisationnelle en créant une motivation parmi les travailleurs 

de la Direction de l’environnement de la wilaya de Mostaganem, en essayant de 

relier les variables de la stratégie de communication dans l’organisation, et  les 

objectifs généraux de l’institution dans le cadre du développement des relations 



 

 
 

entre les parties et en motivant l’individu à fournir des services sur le lieu de 

travail, par rapport aux moyens disponibles. L'objectif principal de cette recherche 

était de révéler les objectifs de la stratégie de communication organisationnelle 

adoptée par la Direction de l'environnement. Nous avons adopté l'étude de cas 

comme méthode scientifique, avec les outils d'entretien et d'observation. Dans cet 

échantillon, nous avons sélectionné un échantillon de 12 employés. 

 Nous sommes arrivés aux conclusions suivantes: 

 - La stratégie de communication de la Direction de l'environnement n'est pas 

efficace, ce qui est dû à l'association de toute stratégie de communication ou 

incitation à la présence d'un superviseur dans toutes ses conditions, ce qui n'était 

pas le cas de notre étude. 

La stratégie d'incitation au niveau de l'institution prévoit une incitation matérielle 

uniquement pour les travailleurs qui sont promus uniquement. 

Mots-clés: communication organisationnelle, stratégie, motivation. 

Summary: 

   In this study, we tried to treat the issue of organizational communication 

strategy by creating motivation among the workers of the Environment Directorate 

of Mostaganem, trying to link the variables of the communication strategy in the 

organization, and the general objectives of the institution in the context of the 

development of relations between the parties and motivating the individual to 



 

 
 

provide services in the workplace, in relation to the available means. The main 

objective of this research was to reveal the objectives of the organizational 

communication strategy adopted by the Directorate of the Environment. We 

adopted the case study as a scientific method, with the tools of interview and 

observation. In this study, we selected a sample of 12 employees.  

 We have reached the following conclusions: 

 - The communication strategy of the Directorate of the Environment is not 

effective, which is due to the combination of any communication strategy or 

incentive to the presence of a supervisor in all its conditions, which was not the 

case of our study. 

- The incentive strategy at the level of the institution provides a material incentive 

only for workers who are promoted only. 

Keywords: organizational communication, strategy, motivation. 
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 مقدمة

 

 
  أ

 :مقدمة

يعد االتصاؿ التنظيمي بمثابة عصب التفاعل بيف مكظفي المؤسسة بل ىك ىمزة الكصل الرابطة بيف مختمف 

 ال يمكف ليذه األخيرة تحقيق إذ نظرا ألىميتو داخاللمؤسسة ،لما يقـك بو مف مياـ ككظائف كأطرافيا كأقساميا

،كضماف نجاح التفاعالت الخارجية دكف كجكد شبكة ساءأىدافيا، مف نقل المعمكمات بيف المكظفيف كالرؤ

كتحقيق التكافق كاالنسجاـ كالتنسيق المنظـ مف أساسيات نجاح العممية االتصالية بيف األطراؼ االتصاؿ،

كحتى تنجحالمؤسسة الفاعمة في المؤسسة،كعميو البد مف الحفاظ عمى التكازف في التسمسل اليرمي لممؤسسة،

 اتصالية لتخطيط إستراتيجيةفي التفاعل مع جميكرىا الداخمي كالخارجي بشكل منظـ كاف البد مف كجكد 

كمتابعة كتقييـ االتصاؿ داخميا فنجاحيا كاستمراريتيا يتكقف عمى التخطيط الفعاؿ الذؼ يمكف مف تحسيف 

 تحقيق متطمباتيامف نقل رسائميا كثقافتيا إضافةإلىأداءىا كتحقيق أىدافيا العامة قبل الخاصة 

 ايجابية عف منتجاتيا كمكظفييا كمتطمبات العمل فييا ، كاإلحاطة بجميع ةالتنظيمية،كتككيف صكرة ذىني

متغيراتيا كقكانينياكاتجاىاتيا التي قد تؤثر في أعماؿ المنظمة كنشاطاتياكحتى في طرؽ تحفيز مكظفييا حيث 

 يمثل عامل أساسي يدفع األسمكبحكافز لدػ العماؿ،نظرا الف ىذا اؿتقكـ ىذه األخيرة بخمق نكع مف 

بالمكظفيف إلى بذؿ المزيد مف الجيد في أداء العمل كبغض النظر عف طبيعة ىذا الحافز مادؼ أك معنكؼ 

 لحاجات العماؿ كىذا يزيد مف كفاءة أدائيـ بشكل أفضل كمف ثمة إشباعنو يعتبر كسيمة تشجيع قبل إؼ

 يساىـ بنسبة ترقيات، كامتيازاتفيز الداخمي لمعماؿ مف تقديـ حالتك، المنظمة كاستمراريتياتحقيقأىداؼضماف 

 . االتصالية لممؤسسةةاإلستراتيجيىـ المتكاصل مما يضمف نجاح ا كالتفاإلنتاجكبيرة في زيادة 

 فيو أف ليذه اإلستراتيجية أىمية كدكر فعاؿ في أؼ مؤسسة ميما اختمف نكعيا أك طابع نشاطيا، ؾكمما ال ش

كما ىك الحاؿ بالنسبة لمديرية البيئة بكالية مستغانـ التي تسعى مف خالليا إلى تنظيـ كتسيير نشاطيا 

كمياميا، كىذا ما سنحاكؿ إبرازه في دراستنا محاكليف بذلؾ االلتماس كالتعرؼ عمى كيفية تحفيز ىذه المؤسسة 

 .لعماليا



 

 مقدمة

 

 
  ب

إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي "مف خالؿ إتباعيا إلستراتيجية اتصاؿ معينة كعميو ارتأينا أف نتناكؿ مكضكع 

لمتعرؼ عمى إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي " في خمق الحافزية لدػ العماؿ بمديرية البيئة بكالية مستغانـ

لممديرية ، ككيف يتـ تحفيز العماؿ مف خالؿ إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي كلقد تطرقنا في دراستنا إلى  

 الذؼ تناكلنا فيو إشكالية الدراسة مع طرح تساؤالت ككضع : الجانب المنيجي:ثالث فصكؿ ىي كالتالي

فركض كأسباب اختيار المكضكع، أىمية كأىداؼ الدراسة، ثـ تحديد المنيج كأداة البحث،مجتمع البحث كعينة 

الدراسة حدكد كمجاالت الدراسة،دكف أف ننسى الدراسات السابقة لمكضكعنا التي تناكلت جانب مف دراستنا 

جرائيا  .كتعقيب عمييا كتحديد مصطمحات الدراسة لغة كاصطالحا كا 

 االتصاؿ إستراتيجيةفقد احتكػ عمى فصميف، الفصل األكؿ كاف بعنكاف : الجانب النظري أما فيما يخص 

 مبادئيا، مراحميا، ،مفيـك اإلستراتجية،مدخل مفاىيمي لالتصاؿ التنظيمي كالذؼ تطرقنا فيو إلى التنظيمي

العالقة بينإستراتيجية االتصاؿ التنظيمي، ، أما الفصل الثاني كاف بعنكاف  التنظيـ كأنكاعو، تعريفأىدافيا

حكافز العمل ،أىمية الحافزية،الحافزية بيف المفيـك كاألنكاعكقد تطرقنا فيو إلى كخمق الحافزية لدػ العماؿ 

. داخل التنظيمات

 تناكلنا فيو نشأة المؤسسة،الييكل التنظيمي تفسير كتحميل البيانات ألداتي :الجانب التطبيقيكفيما يخص 

 . المالحظة كالمقابمة،عرض النتائج كفي األخير الكصكؿ إلى خاتمة الدراسة
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 :الدراسة االستطالعية

الدراسة االستطالعية ىي البحكث التي تيدؼ إلى استطالع الظركؼ المحيطة بالظاىرة التي يرغب 

خضاعيا لمبحث العممي صياغة دقيقة  الباحث في دراستيا كالتعرؼ عمى أىـ الفركض التي يمكف كضعيا كا 

تيسر التعمق في بحثيا في مرحمة الحقة أنيا بحكث تتناكؿ مكضكعات جديدة لـ يتناكليا باحث مف قبل أك 

ال تتكافر عنيا معمكمات أك بيانات أك يجيل الباحث الكثير مف جكانبيا كأبعادىا كىي تيدؼ إلى الكشف عف 

مارس 5فيفرؼ إلى 10 دراسة استطالعية، في الفترة الممتدة مف بإجراءقد قمنا 1.حمقات غامضة أك مفقكدة

كالتي كانت لنا فرصة لمالحظة سيركرة العمل فييا، كالتعرؼ عمى أىـ  .،بمديرية البيئة بكالية مستغانـ2019

 .كسائل االتصاؿ المستخدمة فييا، كطريقة تكاصل العماؿ فيما بينيـ

   فقمنا بدراسة استطالعية لممجتمع األصمي لمبحث كالمتمثل في كل المكظفيف بكل مصالح المديرية، كالتي 

مصمحة المحافظة عمى التنكع البيكلكجي كاألنظمة البيئية، :  عامل مكزعا عمى خمسة مصمحات25تضـ 

مصمحة البيئة الحضرية كالصناعية، مصمحة التحسيس كاإلعالـ كالتربية البيئية، مصمحة التنظيـ 

. كالتراخيص، مصمحة اإلدارة كالكسائل

:   األخير إلىبذلؾ في ىادفيف 

 التعرؼ عمى ميداف الدراسة .

 معرفة مدػ قابمية المكضكع لمدراسة. 

 اختيار أداة البحث المناسبة .

                                                           

، 1مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، ط، أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعيةمركاف عبد المجيد إبراىيـ،1-
 38،ص2000
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 ما مدػ تأثير إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي :قمنا بصياغة تساؤل عام مبدئي بالشكل التالي 

 المتبناة مف قبل المؤسسة في خمق الحافزية لدػ العماؿ؟

 صياغة ثالث تساؤالت فرعية معتمديف في ذلؾ بدرجة كبيرة عمى المالحظة األكلية: 

 ماىي إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي التي تتبناىا المؤسسة؟ 

 ماىي الكسائل المستخدمة لتنظيـ االتصاؿ في المؤسسة؟ 

 ما مدػ نجاح اإلستراتيجية االتصالية المتبعة مف طرؼ المؤسسة في خمق الحافزية لدػ العماؿ؟ 

  القياـ بتصميـ استمارة خاصة باالختبار القبمي متككنة مف ثالث محاكر ثـ اعتماد التساؤالت السابقة في

" بناءىا إضافة إلى محكر البيانات الخاصة بالمبحكثيف مع تكزيعيا عمى أفراد عينة الدراسة األكلية 

 1".االستطالعية

  بعد جمع االستمارات قمنا بعممية التفريغ كتحميل النتائج باستخداـ أساليب اإلحصاء كاستخداـ النسب

 .المئكية

  امتد المجاؿ الزمني الخاص بالدراسة االستطالعية مف شير فيفرؼ إلى شير مارس كالتي دامت حكالي

 .أسبكع

 نتائج الدراسة االستطالعية: 

  كسائل التقميدية إضافة إلى اإليميلتعتمد مديرية البيئة لكالية مستغانـ عمى. 

 تقـك المديرية باستخداـ اإلستراتيجية االتصالية في تسيير أكضاعيا الداخمية. 

 الحكافز التي تمنحيا المديرية لممكظفيف ىي شبو منعدمة. 

                                                           
(1)أنظر للملحق رقم - 

1
 



 المنهجيالجانب 

 

 15 

   زادت الدراسة االستطالعية المتكاضعة مف تحمسنا لممكضكع، حيث استطعنا أف نقـك بجممة مف 

التعديالت عمى مستكػ البناء العاـ لممكضكع كطريقة طرحو، كانطالقا مف النتائج التي أسفر عنيا ىذا 

: البحث االستطالعي قررنا

  ،تغيير نكع الدراسة مف دراسة كمية مف خالؿ االعتماد عمى أداة استمارة االستبياف لجمع المعطيات

إلى دراسة كيفية مف خالؿ اعتمادنا عمى أداتي المقابمة كالمالحظة بيدؼ جمعنا لمبيانات التي تخدـ 

. مكضكعنا محل الدراسة

  تحفيز العماؿ"ك" إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي" اإلبقاء عمى المتغيريف األساسيف في الدراسة" 
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 :بناء اإلشكالية، وطرح التساؤالت -1

   إف الظاىرة االتصالية أقدـ عممية في الحياة البشرية، كقد لقيت اىتماما كاضحا مف طرؼ الباحثيف، 

. فأصبحت عبارة عف الكسيمة التي مف خالليا يحقق اإلنساف أىدافو كبيا يتكاصل مع األفراد المحيطيف بو

فاالتصاؿ لو أىمية بالغة كدكر ميـ، كال يمكف تجاىمو سكاء إذا تعمق بالجماعة كاستمرار كجكدىا، أك تعمق 

بحياة األفراد أنفسيـ، ذلؾ أف االتصاؿ يحثيـ عمى تبادؿ المعمكمات كاآلراء كما يعد مف أبرز العكامل التي 

أنشأت عالقات االجتماعية بيف األفراد ككذا المؤسسات عمى حد سكاء، كالحاجة إليو جعمتو الركيزة كاألساس 

. الذؼ تقاـ عميو المؤسسات عمكمية كانت أك خاصة ميما اختمفت أنكاعيا كطبيعة نشاطيا

    كبيذا األخير تجرؼ عممية التخطيط كتنسيق ككذا التنظيـ لمكصكؿ إلى األىداؼ المنشكدة، كمما سبق 

ذكره فاالتصاؿ التنظيمي غالبا ما ييدؼ إلى تسير المؤسسة ما يضمف تحقيق استمرارىا، إال أنو يحتاج في 

عممية التسيير إلى كجكد استراتيجيات اتصالية تحدد مسار المؤسسة في كال الجانبيف الداخمي أك الخارجي، 

كفيما يخص الجانب الداخمي تقـك المؤسسة بتبني إستراتيجية تسير عمى خطكاتيا تحقق مف خالليا أىداؼ 

 .المرجكة

كعمى ىذا األساس تبنى إستراتيجية اتصالية تنظيمية عديدة كمف بيف ىذه االستراتيجيات نذكر اإلستراتيجية 

االتصالية التنظيمية التي تقـك عمى أساس خمق الحافزية لمعامميف في المنشأة بحيث ييدؼ االتصاؿ 

التنظيمي إلى تحقيق التكامل بيف الطاقات البشرية متاحة لممنظمة كما يحقق تنسيق بيف جيكدىـ كقدراتيـ 

لالعتماد عمى فكرة تحديد المسؤكليات، كتفكيض الصالحيات في مستكيات اإلدارية، كمف خالؿ ىذه الدراسة 

سكؼ نركز عمى إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي في خمق الحافزية لدػ العماؿ في مديرية البيئة لكالية 

 :مستغانـ، كمنو نطرح اإلشكاؿ
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ثر إستراتيجية االتصال التنظيمي المتبناة من قبل مديرية البيئة لوالية مستغانم في خمق الحافزية ؤكيف ت

لدى العمال؟ 

 حيث يتفرع عن اإلشكال العام التساؤالت األتي ذكرىا: 

مستخدمة لتنظيـ االتصاؿ في المؤسسة؟ اؿماىي الكسائل كالتقنيات - 1

 طرفيا؟ماىي األىداؼ التي تسعى مديرية البيئة تحقيقيا مف خالؿ االتصاؿ التنظيمي المتبع مف - 2

كيف يتـ تفعيل اإلستراتيجية االتصالية المتبعة مف طرؼ المديرية في إطار خمق الحافزية لدػ - 3

األعضاء المنتسبيف إلييا؟ 

: الفرضيات. 2

داخل مصالح لتكاصل بيف العماؿ كاإليميمفي ا مديرية البيئة بكالية مستغانـ ـتستخد: األولىالفرضية 

.المؤسسة  

 ىناؾ عالقة بيف اإلستراتيجية االتصاؿ التنظيمي كخمق الحافزية لدػ العماؿ في مديرية :الفرضية الثانية

.  البيئة بمستغانـ

: أسباب اختيار الموضوع الدراسة .3

 األسباب الموضوعية: 

 تطكير المعرفة اإلدارية في مجاؿ االتصاؿ التنظيمي كمدػ خمق الحافزية لدػ العماؿ .

 التعرؼ عمى إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي في المديرية .

 محاكلة معرفة أنكاع الحكافز المتاحة لممكظفيف في المديرية. 
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 األسباب الذاتية :

 ارتباط طبيعة مكضكع الدراسة بمجاؿ تخصصنا  .

 معرفة االتصاؿ التنظيمي ككل مجالتو في تسيير المديرية  .

 إثراء المكتبة الجامعية بمكضكع في تخصص االتصاؿ التنظيمي. 

 :أىمية الموضوع .4

مراد دراستو، كعمى القيمة العممية كما يمكف أف تحققو اؿ   إف أىمية أؼ دراسة تتكقف عمى أىمية المكضكع 

 :مف نتائج يمكف االستفادة منيا كعميو فإف أىمية الدراسة تكمف في

 ضركرة التعرؼ عمى طبيعة االتصاؿ التنظيمي في المديرية. 

 إبراز أىمية إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي في المديرية .

  عالقة بيف إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي كخمق حافزية لدػ العماؿاؿمعرفة. 

 : أىداف البحث .5

   إف عممية اختيار مكضكعات البحكث تتضمف بالضركرة تحديد أىدافيا فالباحث عندما يختار مكضكعا 

 :لدراستو يسعى مف خاللو لتحقيق أىداؼ معينة نذكر منيا

  متبعة مف قبل المديرية البيئةاؿالكشف عف أىداؼ إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي. 

 معرفة الجكانب التي تخمق حافزية لدػ العماؿ مديرية البيئة  .

  مشاكل التي تكاجو المديرية في اتصاؿ التنظيمياؿتعرؼ عمى . 

  معرفة كيفية نجاح اإلستراتيجية التي تتبعيا المديرية محط الدراسة في تحقيق الحافزية لدػ جميكرىا

 . الداخمي

 

 



 المنهجيالجانب 

 

 19 

 :منيج الدراسة .6

يعد اختيار الباحث لممنيج المناسب لدراسة مكضكع بحثو خطكة أساسية كضركرية يمجأ إلييا لتحدؼ أساليب 

 .كأدكات البحث كجمع المعمكمات كالطريقة المثمى التي يتعامل بيا مع مكضكع الدراسة

حالة، فقد اقتضت اؿبما أف دراستنا دراسة كيفية فإف المنيج المالئـ ليذا النكع مف الدراسات ىك منيج دراسة ك

: متمثل فياؿالدراسة كطبيعة المكضكع االستعانة بيذا المنيج الذؼ نعتبره أكثر مالئمة فيما يتعمق بمكضكعنا 

 . إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي في خمق الحافزية لدػ العماؿ

أنو مجمكعة منظمة مف "حيث عرفيا مكريس أنجرس في كتابو منيجية البحث في العمـك اإلنسانية عمى 

 1".العمميات تسعى لبمكغ ىدؼ

 المتعمقة بأية كاحدة كيستخدـ مف أجل ممية العفمنيج دراسة الحالة ىك المنيج الذؼ يتجو إلى جمع البيانا

 2.الحصكؿ عمى المعمكمات كالحقائق التفصيمية بفرد ما أك مكقف معيف أك فريق

كنظرا لعدـ تمكننا مف دراسة مختمف المؤسسات قمنا باالستعانة بمنيج دراسة الحالة بيدؼ اختيار كحدة 

مؤسساتية نسمط عمييا الدراسة دكف غيرىا لنقكـ بعدىا بجمع البيانات المرتبطة بيذه الكحدة في عالقة 

إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي في خمق الحافزية داخل مديرية البيئة بكالية مستغانـ مع عممنا المسبق بعدـ 

 يعكد سبب اختيارنا اكـ. إمكانية تعميـ النتائج المتكصل إلييا كالتي تبقى خاصة فقط بالحالة التي تـ اختيارىا

 .لمنيج دراسة الحالة إلى دقة نتائج ىذا المنيج كأيضا إلى العدد المحدكد لمكظفي مديرية البيئة

 

                                                           
، ر، دار القصبة لمنشتدريباتالعممية: منيجية البحث في العموم اإلنسانيةمكريس أنجرس، تر، بكزيد صحراكؼ كآخركف، -1

 .466 ص،2004الجزائر،
، 2000،1،مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع، عماف،طأسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية،إبراىيـمركاف عبد المجيد -2

 .133ص
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 :أدوات جمع البيانات .7

يتكقف اختيار األداة الالزمة لجمع البيانات عمى عدة عكامل، فاألداة ىي الكسيمة التي تمكف الباحث مف 

قد اعتمدنا في دراستنا عمى أداة المقابمة كالمالحظة لمحصكؿ الحصكؿ عمى البيانات مف مجتمع الدراسة، ؼ

.   بالمؤسسةكالمعمكمات المتعمقةعمى البيانات 
 

: المقابمة. أ

  تدخل المقابمة ضمف البحث العممي، حيث يستخدميا الباحث في جمع المعمكمات مف األشخاص الذيف 

كالمقابمة ىي . يممككف ىذه المعمكمات كالبيانات غير المكثقة في أغمب األحياف، في إطار إنجازه لمبحث

أؼ مقابمتو كجيا لكجو،مف أجل التحدث إليو في شكل طرح . المكاجية،مف حيث قياميا عمى مكاجية الشخص

 1.أسئمة مف طرؼ الباحث، كتقديـ األجكبة مف طرؼ المبحكث حكؿ المكضكع المدركس

كما أنيا تعتبر مف الكسائل كاألساليب الشائعة االستعماؿ في البحكث الميدانية،ألنيا تحقق أكثر مف غرضفي 

نفس الباحث،باإلضافة إلى ككنيا األسمكب الرئيسي الذؼ يختاره الباحث إذا كاف األفراد المبحكثيف أك عدد 

منيـ ليس لدييـ إلماـ في القراءة كالكتابة أك أنيـ يحتاجكف إلى تفسير كتكضيح ألسئمة الباحث أك أف الباحث 

 2.يحتاج لمعرفة ردكد الفعل النفسية عمى كجكه أفراد الفئة المبحكثة

                                                           
، 2005، 2، ط، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر البحث العممي في عموم اإلعالم واالتصال مناىجمرسمي،أحمد بف - 1

 .213ص
، 2009، عماف، ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع البحث العممي في العموم اإلنسانية واالجتماعية أساليبدمحم المغربي،كامل - 2

 .126ص
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دراسة " نكع المقابمة التي كقع عمييا اختيارنا، المقابمة المقننة ككنيا األنسب لمكضكع دراستنا كفيما يخص

، حيث قمنا باالحتكاؾ المباشر بمكظفيف المديرية لالطالع عمى أىـ المعمكمات التي تخص مكضكعنا "حالةاؿ

 1:حيث قسمنا دليل المقابمة إلى ثالث محاكر

. الكسائل كالتقنيات المستخدمة لتنظيـ االتصاؿ في المؤسسة:المحور األول

. األىداؼ التيتسعىمديريةالبيئةتحقيقيامنخالؿ االتصاؿ التنظيمي المتبع مف طرفيا: المحور الثاني

 اإلستراتيجية االتصالية المتبعة مف طرؼ المديرية في إطار خمق الحافزية لدػ تفعيل:المحور الثالث

. األعضاء المنتسبيف إلييا

: المالحظة. ب

أما تقنية المالحظة فستككف أداة مساعدة في ىذه الدراسة مف خالؿ فترة التربص بالمديرية، كالتي تمكننا مف 

جمع معمكمات التي ال يمكف الحصكؿ عمييا مف خالؿ المقابمة باعتمادنا عمى التسجيل بكاسطة الياتف 

 .النقاؿ لتسجيل المقابالت حتى يتـ تذكر كل اإلجابات التي تحصمنا عمييا مف قبل العماؿ

تعتبر مف أقدـ أدكات جمع البيانات،كتتمثل أساسا في استخداـ حكاس الباحث كمياراتو لمالحظة كرصد 

 2.األشياء كالكقائع كاألشخاص كلكي تككف صالحة عمميا يجب أف تككف قصدية

كما أف المالحظة في البحث العممي، فيي مشاىدة الظاىرة محل الدراسة عف كثب، في إطارىا المتميز ككفق 

ظركفيا الطبيعية، حيث يتمكف الباحث مف مراقبة تصرفات كتفاعالت المبحكثيف، كمف التعرؼ عمى أنماط 

 1.كطرؽ معيشتيـ كمشاكميـ اليكمية

                                                           
(2)أنظر للملحق رقم - 

1
 

 207ص، 2014،رىكمو، الجزاغر، داواالجتماعيةمدخل إلى منيجية البحث في العموم اإلنسانية  فضيل دليك،-2
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كقد استخدمنا المالحظة البسيطة المباشرة، كمالحظة أسمكب تعامل المسؤكليف مع المكظفيف داخل المؤسسة 

. ضيـ البعض،كالكسائل المستخدمة في عممية االتصاؿمع بعككيفية التكاصل 

:  وعينة الدراسةمجتمع البحث. 8

إف أساس نجاح يقـك أكال عمى تحديد حجـ مجتمع البحث األصمي،كما يحتكيو مف مفردات،إلى جانب التعرؼ 

مجمكعة عناصر ليا خاصية " تككينو الداخمي تعرفا دقيقا، يشمل طبيعة كحداتو، حيث يعرؼ عمى أنوعمى 

 2"أك عدة خصائص مشتركة تميزىا عف غيرىا مف العناصر األخرػ كالتي يجرػ عمييا البحث

بما أننا اخترنا مسبقا منيج دراسة الحالة فقد كجب عمينا دراسة مجمكع العامميف المنتميف لمديرية البيئة بكالية ك

 .مستغانـ كدراستيـ دراسة معمقة تسمح بالكصكؿ إلى إجابات عف اإلشكالية المطركحة

تقـك عمى التقدير الشخصي لمباحث في أما بالنسبة لممعاينة الدراسة، فقد كانت غير احتمالية، قصدية كالتي 

 ىذا المجتمع مف يحتكؼ اختيار مفردات مجتمع البحث، كىذا انطالقا مف دراستو الكاممة كالمفصمة لما 

 اختيار تمؾ التي ليا كبيانات، كبالتالي حيث ما تتضمنو مف معمكمات األخيرة، مفمفردات كلطبيعة ىذه 

 3. عينة البحثالمذككر، لتشكل الصعيد بالبحث، عمىصمة 

بعض أفراد المديرية البيئة بكالية مستغانـ باعتبار ليـ عالقة كتمثمت المفردات التي تـ اختيارىا في 

ت مقننة  إجراء معيـ مقابالتـ)12( االتصاؿ التنظيمي في المؤسسة كقد بمغ عدد أفراد العينة بإستراتيجية

 .باختيارات كحدات ممثمة لممجتمع الكمي لمدراسة

 

                                                                                                                                                                                           

 203، ص2010، 4، ط المطبكعات الجامعيةف، ديكا البحث العممي في عموم اإلعالم واالتصالج مناه، أحمد بف مرسمي1-
 467مكريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص- 2
 180، 172، ص سبق ذكرهع، مرج أحمد بف مرسمي-3
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 :الدراسةحدود ومجال . 10

 المجاؿ المكاني في البحث العممي عمى أنو اإلطار الجغرافي الذؼ يطبق بو البحث ؼ يعر:المكانيالحد 

 .العممي،كقد طبقت ىذه الدراسة عمى مديرية البيئة بكالية مستغانـ

 تمثل في بعض العامميف بمديرية البيئة بمستغانـ التي ليـ عالقة بإستراتيجية االتصاؿ :الحد البشري 

. التنظيمي

أفريل  8مارس إلى غاية 15يكـ، مف 15 قد استغرقت مدة التربص بالمديرية فترة :الحد الزمني

نحاكؿ أف نتعرؼ مف خالؿ ىذه الدراسة عمى أىـ األفكار التي حاكلت تحديد مفيـك : الحد الموضوعاتي

إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي ككيفية خمق حافزية لدػ العماؿ إضافة إلى ذلؾ نحاكؿ أف نطبق ما جاء في 

. الجانب النظرؼ عمى الجانب التطبيقي

 :الدراسات السابقة. 11

مف خالؿ إطالعنا عمى عدد مف الدراسات األكاديمية كانت ىناؾ عدة دراسات يتمقى مضمكنيا محل لدراستنا 

: نذكر مف بينيا

العربي بف داكد تحت " العمكميةالجزائرية في المؤسسة التنظيمي االتصاؿ فعالية" عنكاف ت تح:األولىالدراسة 

 2008 سنة  بف نكارحصاؿ. دإشراؼ 

قسنطينة، لنيل شيادة الماجستير،  – عيف السمارة – G.P. C دراسة ميدانية بمركب الرافعات كالمجارؼ

المؤسساتي، كما إذا كانت المؤسسة محل "حيث سعت ىذه الدراسة إلى التطرؽ لفاعمية االتصاؿ التنظيمي 
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ما مدػ  :الدراسة تيتـ فعال في تحقيقالعممية االتصالية، حيث طرحت اإلشكالية الدراسة الرئيسية كالتالي

 1اىتماـ المؤسسة الصناعية محل الدراسة بمسألة االتصاؿ التنظيمي؟ 

، كما ركز الباحث عمى أساليبالتحميل الذؼ يعتبر أسمكب مف التحميميث استخدـ الباحث المنيج الكصفي ؼح

 الخاصة بالدراسة المالحظة، البيانات، كمف أىـ األدكات التي اعتمدىا الباحث في جمع بالعينة المسح تقنية

 بالكثائق كالسجالت لمحصكؿ عمى المعمكمات أيضاستعافكا ،البيانات لجمع البسيطةفاعتمد عمى المالحظة 

األكلى طبقيا عمى أفراد إدارة :  بالمؤسسة، أما االستمارة فقد اعتمد الباحث عمى استمارتيفبالعامميفالمتعمقة 

المكارد البشرية، أما الثانية عمى العماؿ باختالؼ رتبيـ، إضافة إلى ذلؾ اعتمد عمى أداة المقابمة  

حيث تكصل الباحث في األخير في ىذه  .غير مقننة كالمقابمة الحرة، حيث اختار الباحث عينةعشكائيةطبقية

: التاليةالدراسة إلى النتائج 

 كمما كاف االتصاؿ فعاال كمما كاف العماؿ عمى عمـ بكل القرارات كاألكامر كالتعميمات- 

 كمما كاف االىتماـ باالتصاؿ الصاعد كمما كانت ىناؾ فعالية اتصالية-  

 2.كمما كاف ىناؾ اتصاؿ أفقي كمما أدػ إلى تدعيـ المناخ التنظيمي-  

 االتصاؿ الداخمي في المنظمة قابيمي حياة تحت إشراؼ عمي زياف محند كاعمر ة إستراتيجي:الثانيةالدراسة 

 2007سنة 

تناكلت الباحثة في ىذه الدراسة االتصاؿ كجعمو اليـك أحد العكامل اليامة المساعدة عمى تنفيذ إستراتيجية 

المنظمة مما استدعى كضعو في إطار استراتيجي كالذؼ يمثل كضع في تعاكف مختمف أشكاؿ االتصاؿ 

حيث اعتمدت الباحثة عمى المنيجيف التحميمي . الداخمي في المنظمة مف أجل تمبية أىداؼ المصمحة العامة
                                                           

 عمـ ـ قسالماجيستر،أطركحة لنيل شيادة ، العموميةالجزائرية في المؤسسة االتصااللتنظيميفعالية، العربي بف داكد- 1
 2008-2007صالح بف نكار، قسنطينة، .االجتماع، تخصص تنمية المكارد البشرية، إشراؼ د

 عمـ ـ قسالماجيستر،أطركحة لنيل شيادة ، لتنظيمي في المؤسسة العموميةالجزائريةاالتصاالفعالية، العربي بف داكد- 2
 2008-2007صالح بف نكار،قسنطينة، .االجتماع، تخصص تنمية المكارد البشرية، إشراؼ د
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الكصفي كىذا ما يسمح بشرح عممية االتصاؿ الداخمي كأىدافو ككيفية الكصكؿ إلى خطة اتصاؿ متكاممة 1

. كما اعتمدت في الجانب التطبيقي عمى أسمكب دراسة الحالة. قابمة التنفيذ

يتطمب االتصاؿ الداخمي التنظيـ في إطار تبني إستراتيجية كاضحة تتضمف مجمكع ما : نتائج الدراسة أىميا

تريد المنظمة القياـ بو مف أعماؿ كنشاطات كجمع أكبر قدر مف المعمكمات المساعدة في إعداد خطة 

. االتصاؿ

يعتبر االتصاؿ الداخمي إستراتيجية في خدمة تحقيق غايات كأىداؼ اإلستراتيجية العامة لممنظمة لذلؾ البد 

مف التعريف الكاضح كالمسبق لمتكجييات اإلستراتيجية لممنظمة قبل البدء في تحقيق أىداؼ االتصاؿ 

. الداخمي

يعتبر الجميكر عنصر أساسي لتخطيط عممية االتصاؿ، فيك يمثل مجمكعة األفراد كالجماعات المتجانسة 

التي تكجو ليا رسائل االتصاؿ كلكف يجب عمى المنظمة أف تحسف اختيار الجميكر كفق الرسائل التي تريد 

 2.إيصاليا

 2013التحفيز كأداء الممرضيف الطاىر الكافي تحت إشراؼ ياسمينة غضابنة فرشيشي سنة : الدراسة الثالثة

اإلشكالية تدكر حكؿ أىمية العنصر البشرؼ في المؤسسة كاالىتماـ بو كتكفير لو الحكافز التي تدفعو لمعمل 

 العالقة بيف الحكافز المقدمة لمممرضيف كمستكػ أدائيـ اـ: اإلشكاؿكترفع لو معنكياتو ككفاءة األداء تحت 

في المؤسسة العمكمية االستشفائية؟ 

كاعتمدت الباحثة عمى أداة المالحظة .  عميو المنيج الكصفي فكاف مالئـ لمدراسةتالمنيج الذؼ اعتمد

. كالمقابمة كاستبياف كالكثائق كالسجالت

                                                           
 

 .2007، أطركحة لنيل شيادة الماجيستر، جامعة أحمد بكقرة ببكمرداس  االتصال الداخمي في المنظمةإستراتيجيةقابمي حياة،-2
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أنو ىناؾ عالقة خاصة ذات داللة إحصائية بيف الحكافز : نتائج أىميااؿكقد تكصمت الباحثة إلى جممة مف 

التي تقدميا المؤسسة كأداء الممرضيف، يتضح مف خالؿ نتائج الدراسة في ضكء الفرضيتيف الجزئيتيف أف 

الفرضية العامة محققة إلى درجة كبيرة مف خالؿ ما تبينو الشكاىد الكمية كالبيانات اإلحصائية المكجكدة في 

 1.الجداكؿ، خاصة الجدكؿ الذؼ يبيف أف األداء الكظيفي لمممرضيف يرتبط بالحكافز إلى حد كبير

 التعميق عمى الدراسات السابقة : 

مف خالؿ اطالعنا عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة كالتي تتمثل في ثالث دراسات متعمقة بمكضكع محل 

 سابقا مفدراسة تمكنا مف جمع كتحديد مجمكعة مف أكجو التشابيكاالختالؼ بيف دراستنا كالدراسات المذككرة 

 :يميحيث اليدؼ، المنيج، العينة، كاألدكاتالتي سنقكـ بعرضيا فيما 

 :أوجو التشابو

 تعتبر دراستنا استكماال لمدراسات السابقة، التي تطرقت إلى اإلستراتيجية االتصالية كالحافزية  . 

 تتشابو الدراسات السابقة مع دراستنا في تشابو أحد متغيرات الدراسة. 

  مؤسسة عمكمية " تشابو في نكع." 

 تشابو دراسات السابقة مع دراستنا في الخطكات المنيجية. 

: أوجو االختالف

  التي تحميمي الكصفي عكس دراستنااؿاختالؼ في المنيج حيث اقتصرت الدراسات السابقة عمى المنيج  

 .حالةاؿعمى المنيج دراسة  فييا اعتمدنا

                                                           
 ة بجامعكعمل، لنيل شيادة الماجيستر في عمـ االجتماع تنظيـ أطركحة، التحفيز وأداء الممرضينالطاىر الكافي، - 1

 .2013-2012،قسنطينة
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  كيفية أغمب الدراسات كانت دراسات كمية اعتمدت عمى أداة االستمارة، أما دراستنا فيي دراسة

 .اعتمدنا فييا عمى أداة المقابمة

 اختالؼ في المكاف الذؼ أجريت فييا الدراسات السابقة مما يجعل اختالؼ في النتائج. 

 اختالؼ في عينة الدراسات السابقة مع عينة دراستنا. 

 :تحديد المفاىيم. 12

 االتصاؿ، كىك ما اتصل : الكصمة:  جاء في لساف العرب البف منظكر في باب كصلكما: االتصال لغة

كممة مشتقة مف مصدر  (كل شيء اتصل بشيء فما بينيما كصمة، كالجمع كصل،كاالتصاؿ: بالشيء، قاؿ الميث

 1)، الذؼ يعني أساسا الصمة كبمكغ الغاية"كصل"

 كىك نفس األصل communisé أف كممة مشتقة مف األصل اإلغريقي :اصطالحااالتصال 

أؼ كجكد " مادة كصل "  تعني األكثر مف كاحد أؼ عاـ كفي المغة العربية أصميا التيCommonلكممة

اتصاؿ بيف اثنيف أك أكثر ككانت تستخدـ بمعنى نقل أك تبادؿ ما يمكف تكصيمو مثل رسالة أك محتكاىا، بينما 

 2. تعني اليـك إعطاء كأخذ كتقاسـ األفكار كالمعارؼ كالمشاعر عف طريق الكالـ أك الكتابة أك اإلشارة

االتصاؿ ىك تمؾ العممية التفاعمية بيف المرسل كالمستقبل في إطار بيئة اجتماعية معينة، كىذا التفاعل يجعل 

مف غير الممكف فيـ جانب كاحد مف جكانب تمؾ العممية بمعزؿ عف الجكانب األخرػ، كأف ىذا التفاعل 

 3. كالمشاركة بيف المرسل كالمستقبل

 

 

                                                           
 .17، 16، ص1 نفائس لمنشر كتكزيع، األردف، ط، داراآلخرين االتصال مع إستراتيجيةفاركؽ ناجي محمكد، -1
 .55ص،2011، 1، مدرسية، صفية، داراليازكرؼ،األردف، طاإلدارة تربويةعدناف بدرؼ االبراىيـ، -2
 .7، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، صاالتصال في المؤسسة دراسة نظرية وتطبيقيةناصر قاسيمي،- 3
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 االتصال التنظيمي: 

 االتصاؿ التنظيمي ىك تمؾ الكسائل المنظمة أك المديركف أك األفراد العاممكف بيا :التحديد االصطالحي

 1لتكفير المعمكمات لباقي األطراؼ األخرػ 

ىك االتصاؿ الذؼ يتـ في المؤسسات فيما بينيا كبيف جماىيرىا أؼ الداخمي : عرفو عبد الرحمف مشابقة بأنو

 2كالخارجي  

 ىك عممية اإلدارية تككف داخل الييكل التنظيمي لممنظمة، تساىـ في نقل المعمكمات بيف :التحديد اإلجرائي

.  مختمف أقساـ المؤسسة مف أجل تحقيق أىداؼ معينة، كخمق التماسؾ بيف أطرافيا كخمق جك تحفيزؼ لمعمل

 كل شيء :  كرد في معجـ لساف العرب البف منظكر في فعل أس األس كاألسس كاألساس:مؤسسة لغة

مبتدأ كاألسس أصل البناء كأس اإلنساف قمبو ألنو أكؿ متككف في الرحـ كأس البناء يؤسسو تأسيسا كأست دار 

 3.ا بنيت حدكدىا كرفعت قكاعدىاذا

 المؤسسة بصكرة عامة ىي التركيبة يبتدعيا اإلنساف بالتعاكف مع األفراد اآلخريف في :المؤسسة اصطالحا

 4.المجتمع

تعرؼ المؤسسة كمنظمة اقتصادية كاجتماعية مستقمة نكعا ما تؤخذ فييا القرارات حكؿ تركيب الكسائل " 

 5"البشرية،المالية، المادية كاإلعالمية بغية خمق قيمة مضافة حسب األىداؼ في نطاؽ زمكاني

                                                           
 .365، ص1997، 7اإلسكندرية، ط، الدار الجامعية، السموك التنظيمي مدخل بناء المياراتأحمد ماىر، -1
 .103، ص1،2011، دار أسامة، األردف طنظريات االتصالبساـ عبد الرحماف، مشابقة،-2
 .27، ص 2003، دار اليكمة لمنشر، الجزائر،4، جالوسيط في الدراسات الجامعية،كآخركف الطاىر بف خرؼ هللا - 3
4.  9، ص 1998، دار الدمحمية العامة،الجزائر، اقتصاد المؤسسة لطمبة الجامعيينناصر دادؼ عدكف،-

 

 92.5، ص1985، جمعية المطابع التعاكنية، عماف األردف، المعاصرة بين النظرية والتطبيقاإلدارةدمحم قاسـ القريكتي،
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 المؤسسة عبارة عف تجمع ألشخاص ذكؼ كفاءات متنكعة تستعمل قدرات كمجيكد :تعريف المؤسسة إجرائيا

في مؤسسة معينة تخضع لييكل تنظيمي معيف تيدؼ إلى تنمية المؤسسة كتطكيرىا كلمكصكؿ إلى تمؾ 

. األىداؼ البد مف تكفير بعض حكافز لمعماؿ سكاء كانت حكافز معنكية أك مادية

 1.   فف مف الفنكف العسكرية يتناكؿ الكسائل التي يجب األخذ بيا في قيادة الجيكشىي: اإلستراتيجية لغة 

 في المعنى العاـ، ىك عمـ كفف استخداـ القكػ السياسية كاالقتصادية ة اإلستراتيجي:اصطالحااإلستراتيجية 

 2.كالعسكرية لدكلة ما مف أجل تكفير أقصى الدعـ لمسياسة التي تتبناىا الدكلة سكاء في زمف السمـ أك الحرب

ىي خطة مكحدة كمتكاممة كشاممة تربط بيف المزايا التنافسية لممنظمة، كالتحديات : كما يعرفيا جمكيؾ كجاكش

البيئة كالتي تـ تصميميا لمتأكد مف تحقيق ألىداؼ األساسية لممنظمة مف خالؿ تنفيذىا الجيد بكاسطة 

 3.المنظمة

 ىي العممية تقـك عمى تخطيط كتحديد كتطبيق المياـ لممنظمة فيي تساعد ة اإلستراتيجي:إجرائيااإلستراتيجية 

 .في تطكير مختمف المياديف مما تخمق حافزا كدافعا لدػ العماؿ

 كمنو يتضح أف التحفيز يدؿ عمى تمؾ العكامل الخارجية التي .  قكؿ حفز حفزا حثو كحركو:الحافزية لغة

 4.تدفع الفرد إلى الحركة كالقياـ بعمل ما

مجمكعة العكامل التي تييئيا اإلدارة لمعامميف لتحريؾ قدراتيـ "  تعرؼ الحكافز عمى أنيا :الحافزية اصطالحا

اإلنسانية، بما يزيد مف كفاءة أدائيـ ألعماليـ عمى النحك أكبر كأفضل كذلؾ بالشكل الذؼ يحقق ليـ حاجاتيـ 

 1".كأىدافيـ كرغباتيـ 

                                                           
 .63، بيركت، ص2، دار المشرؽ المطبعة الكاثكليكية، طالمجند األبجدي-1
 .44، ص1992، ، القاىرة4، دار الفكر العربي، ط االقتصادية الموسوعة،حسيف عمر-2
 .53، ص1992، الدار الجامعية،أساسياتاإلدارةاإلستراتيجيةعبسى السالـ، أبك قحف،-3
 .3، ص2000، 38، ط، بيركت، دار المشرؽ العربيواإلعالمالمنجد في المغة -4
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مجمكعة العكامل كاألساليب التي تحفز العامميف إلى بذؿ الجيد األكبر كالعمل بصكرة " كما تعرؼ كذلؾ بأنيا 

أفضل، فيي تحرؾ قدرات العامميف نحك مزيد مف كفاءة األداء اتجاه أعماليـ تحقيقا ألىداؼ رسالة المنظمات 

 2. التابعة ليا

 كىك الدافع الذؼ يدفع العماؿ إلى عمل شيء ما سكاء كاف التحفيز بكسائل مادية أك معنكية :الحافزية إجرائيا

مف أجل إشباع الحاجات كالرغبات لألفراد مما يؤدؼ برفع مستكػ أداءه في عممو كذلؾ مف خالؿ كضع 

. مؤسسة اإلستراتيجية االتصالية تسعى فييا لتحفيز المكظفيف

                                                                                                                                                                                           
 .20، ص1979، دار النيضة، مصر،الحوافز في قوانين العاممين والقطاع العامنبيل أرسالف،-1
، 1998، ، البناء االجتماعي لممجتمع، المكتب الحديث، اإلسكندرية اإلدارية في خدمة االجتماعية التنمية،خيرؼ خميل الجممي-2

 .122ص
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إستراتيجية االتصال التنظيمي  : الفصل األول

.  مدخل مفاىيمي لالتصال التنظيمي:األولالمبحث

 .وأىدافيا مفيوم اإلستراتجية، مبادئيا، مراحميا، :الثانيالمبحث 

. التنظيم وأنواعوفتعري : الثالثالمبحث
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: تمييد

تعد إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي مف أىـ الركائز التي تعتمد عمييا المنظمة في الحفاظ عمى سيركرة العمل 

كتحقيق الكفاءة المطمكبة مف أجل نجاح أىداؼ المؤسسة المسطر عمييا حيث يتـ بكاسطة االتصاؿ التنظيمي 

نقل المعمكمات كالبيانات كالرسائل المراد تكصيميا بيف مختمف مكظفيف عامميف بالمؤسسة،كمف خالؿ ذلؾ 

مدخل مفاىيمي لالتصاؿ التنظيمي، مفيـك اإلستراتجية، مبادئيا، مراحميا، سنتناكؿ في ىذا الفصل إلى 

كأىدافيا،تعريف التنظيـ كأنكاعو 
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.  مدخل مفاىيمي لالتصاؿ التنظيمي:المبحث األول

 :مفيوم االتصال التنظيمي

قد تعددت تعارفو كاختمفت باختالؼ التخصصات العممية كالمدارس إال أنا أغمبيا اتفق عمى أف االتصاؿ 

ىك ذلؾ النكع مف االتصاالت المرتبطة بكل المعمكمات المتداكلة داخل التنظيـ، كمف بيف ىذه . التنظيمي

: التعريفات

عد االتصاؿ التنظيمي كسيمة ىادفة مف الكسائل الرئيسية التي تستخدميا المنظمة في تحقيق أىدافيا إذ أف ؼ

كافة األفراد العامميف في المنظمة يتعاممكف مع بعضيـ مف خالؿ كسائل االتصاؿ المختمفة مف أجل تسيير 

كافة األنشطة المراد تحقيقيا، إذ أف االتصاؿ بمثابة الكسيمة االجتماعية التي يحقق مف خالليا األفراد سبل 

 1.التفاىـ كالتفاعل البناء في إطار تحقيق األىداؼ المبتغى إنجازىا

فإف المصطمح المالئـ ىك االتصاؿ التنظيمي حيث يرػ بعض الباحثيف مثل كمكد ىيبركبكرتزكيتسف كليزنياؾ 

باف البحكث الميدانية أثبتت إسياـ االتصاؿ التنظيمي في حل مشاكل التنسيق كالتخطيط كالعالقات اإلنسانية 

. إلى جانب تنمية المكارد البشرية لممنظمة

مف ىذا المنطمق يعرؼ االتصاؿ بأنو عممية ىادفة تتـ بيف طرفيف أك أكثر لتبادؿ المعمكماتكاآلراء كلمتأثير في 

المكاقف المختمفة كما يقصد باالتصاؿ التنظيمي عمكما تمؾ العممية التي تيدؼ إلى تدفق البيانات 

كالمعمكمات األزمة الستمرار العممية اإلدارية عف طريق تجميعيا كنقميا في مختمف 

                                                           

 .116ص،2002،1، دار صفاء لمنشر كتكزيع، عماف، طالسموك التنظيميخضير كاضـ محمكد، -1
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داخل الييكل التنظيمي كخارجو بحيث تيسر عممية التكاصل المطمكبة بيف  (ىابطة،صاعدة، أفقية)1االتجاىات

. سكاء أكاف االتصاؿ رسمي أك غير رسمي (رؤساء كمرؤكسيف)مختمف المتعامميف 

 عممية ىادفة تتـ بيف طرفيف ءسكاأف االتصاؿ التنظيمي الذؼ يحدث ضمف التنظيـ، ما ىك : كيرػ ركجرز

 2.أك أكثر لتبادؿ المعمكمات كاآلراء كالتأثير في المكاقف كاالتجاىات

إف االتصاؿ التنظيمي ىك مف أىـ مياـ التنظيـ اإلدارؼ ألنو يسيل مف تدفق المعمكمات لصنع القرارات 

الرشيدة، فيك بمنزلة المصدر كالمكرد الرئيسي لممعمكمات بيف مراكز اتخاذ القرار بالمؤسسة كما يمكف مف 

 3.معرفة مشاعر الفاعميف العامميف كاتجاىاتيـ في مختمف المستكيات اإلدارية

فاالتصاؿ التنظيمي يعني تبادؿ معمكمات بيف طرفيف أك أكثر لمكصكؿ إلى فيـ مشترؾ حكؿ مكضكع 

 4.الرسالة

ال يمكف تصكر أؼ مؤسسة خالية مف أؼ شكل مف أشكاؿ االتصاؿ، فاالتصاؿ ىك جكىر نشاط المؤسسة 

 :تتجمى أىميتو فيكىك الركح التي تحركيا، فيك محكر كل العمميات رسمية كانت أـ غير رسمية بحيث 

. فعالية األداء مف حيث اتخاذ القرارات -

 5.حركية الجماعة كالدافعية-

 .المساىمة في خمق كعي جماعي متكافق  -

 .المساىمة في بمكرة اتجاىات كسمككيات تعزز الركح المعنكية لمنتسبي المؤسسة-
                                                           

 .95، ص2013 ،المصرية، قاىرة أنجمك مكتبة، التنظيم اجتماع عممحممى،  إسماعيل عالـ، إجالؿاعتماد دمحم - 1
 .141، ص1992،لمكتاب، الجزائر،المؤسسة الكطنية أسس عمم النفس الصناعيمصطفى عشكؼ،-2
 .243 ، ص1982 مصر العربية،جميكرية، دار الفكر العربي، السموك اإلنساني في النظمدمحم عمي شييب، -3
 .96، ص2005،1، مكتبةالفالح، بيركت، طالتنظيمي النفس عممالخضر، عثماف حمكد -4
 15 مرجع سبق ذكره، صناصرقاسيمي،- 5



 إستراتيجية االتصال التنظيمي: الفصل األول

 

 
35 

المساىمة في امتصاص حاالت عدـ الرضا،حيث يعب ِّر العاممكف مف خالؿ قنكات االتصاؿ التنظيمي -

 1.رعف آرائيـ كاتجاىاتيـ كتكصيل أصكاتيـ إلى أصحاب القرا

. مفيوم اإلستراتيجية، مبادئيا، مراحميا، وأىدافيا: الثانيالمبحث 

 :مفيوم اإلستراتيجية- 1

اإلستراتيجية مفيكـ قديـ كعريق استخدـ في الميداف العسكرؼ ابتداء،ككاف يقصد بو عمـ كفف استخداـ القكة 

ككضع القكات المسمحة في أرض المعركة مف أجل التغمب عمى األعداء، كبعدىا استخدـ في المجاؿ 

السياسي التي يعني استثمار المكارد المالية كالمادية كالبشرية كالتقنية كالمعمكماتية مف أجل تحقيق األىداؼ 

القكمية العميا، أما استخداـ اإلستراتجية في منظمات األعماؿ كالمؤسسات العامة يعد حديثا مقارنة بالمجاليف 

 2.العسكرؼ كالسياسي

 تضميا خطة كبرػ )الخطط(إذ يتضح مف التعاريف المذككرة أف اإلستراتجية ىي خطة أك مجمكعة مف 

 كمف البدييي أف تحقيق األىداؼ ال ) تعبر عف حاجات معينة ( محددة )أىداؼ (،ترسـ لتحقيق ىدؼ أك 

 التي تمكف اإلجراءات مف ) استخداـ الكسائل (يتـ إال عبر تنفيذ الخطة مف خالؿ إجراءات متتابعة ،يتـ فييا 

،كمف البدييي أيضا أنتحديد )أفضل البدائل (،أك اختيار )األساليب العممية (الكصكؿ إلى األىداؼ باختيار 

األساليب العممية ،أك تحديد أفضل البدائل يتـ عبر اعتماد األسس العممية ، كالقكاعد المستمدة مف معطيات 

 3.العمـك ذات العالقة بمكضكع اإلستراتيجية

                                                           
1

 15 مرجع سبق ذكره، صناصرقاسيمي،-

 .296، ص2013 ،، دار الصفاء، عمافالعامة في المؤسسات التخطيط االستراتيجيالجبكرؼ،  حسيف دمحم جكاد 2-
 .24 ص،، مرجع سبق ذكرهفاركؽ ناجي محمكد- 3
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كما يقصد باإلستراتيجية مجمل القرارات األساسية الكاجب اتخاذىا داخل التنظيـ، أك ىي المسمؾ الذؼ يكجو 

_ بمقتضاه _قادة المنشأة مف مرحمة التشخيص إلى مرحمة اتخاذ القرار، ككذا نمط القيادة الذؼ يتحقق 

 1.التعامل مع األبعاد التقنية كالتنظيمية

إذ يتـ صياغة اإلستراتيجية الكمية (Top Management)إستراتيجية المنظمة ىي مف مسؤكلية اإلدارة العميا 

ضمف ىذا المستكػ مف اإلدارة كيتـ كضع كافة الطرؽ كالمسارات الالزمة لتنفيذ ىذه اإلستراتيجية كبذلؾ فأنيا 

تعتبر مسألة حساسة بالنسبة لمدراء المستكػ األعمى ،إذ تتعمق ىذه اإلستراتيجية بكافة القرارات التي تحدد 

أعماؿ المنظمة في األمد الطكيل ككيفية تمييز المنظمة عف المنافسيف ،لذلؾ فيي تتصل بالمشاكل التي تؤثر 

عمى ديمكمة المنظمة كبقائيا في السكؽ ككحدة متكاممة نحك النجاح المرتقب ،كبصفة عامة فاف 

نطاؽ العمميات الخاصة .أ:االستراتيجيات التي تكضع مستكػ المنظمة عادة ما تيتـ بالمجاالت اآلتية 

. بالمنظمة

. تخصيص المكارد المتاحة لممنظمة.ب

. أؼ كيف يتـ خمق التكامل بيف أنشطة المنظمة في مياديف األعماؿ المختمفة: المشاركة.ج

 2.أؼ تقييـ مياديف األعماؿ في تمكيل المنظمة: األداء المالي.د

ىل تتكامل كتتصل أجزاء المنظمة؟  : الييكل الخاص بالمنظمة.ق

 

                                                           
 .150، ص2003،، دارىكمة،الجزائرالشاممةإدارة الجودة لعكيسات،جماؿ الديف - 1
،دار اليازكريالعممية، التنافسية العمميات واألسبقيات إستراتيجيةعالء فرحاف طالب،حسيف حريجة غالي،- 2

 24،25، ص2011ع،عماف،طاألردف
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 1مستويات اإلستراتيجية: (1)  الشكل

 

 

 

 

                                                           

25مرجع سبق ذكره، صعالء فرحاف طالب،حسيف حريجة غالي،-  1 
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: مبادئ اإلستراتيجية- 2

 يجب أف تككف اإلستراتيجية االتصالية مكجكدة في الكاقع كمحددة بشكل Existence :الوجودمبدأ – 1

. رسمي،فالكثير مف المؤسسات ليس ليا إستراتيجية اتصاؿ، بل تكتفػي بعمميػات غير منتظمة

 مف أىـ الخاصيات األساسية لإلستراتيجية االتصالية، فيشترط في Continuité :االستمراريةمبدأ  – 2

.  اإلستراتيجية االتصالية أف تككف مستمرة عمى المدػ الطكيل، لكي تظير كفاءتيا كفعاليتيا

 إف أحد األدكار األساسية لإلستراتيجية االتصالية ىي إعطاء المنتكج أك Différenciation :التميزمبدأ  – 3

، حيث تقػاس نكعية االتصاؿ بدرجة (التميز اإليجابي بالطبع)الخدمػة تميز غير مكجكد في العركض األخرػ 

.  التميز التي يخمفيا المنتكج أك الخدمة المعركضة

 يجب أف تككف اإلستراتيجية االتصالية كاضحة كبػسيطة كسػيمة الفيػـ لػدػ Clairté:الوضوحمبدأ  – 4

الجميكر المستيدؼ، فأؼ إستراتيجية تعتمد عمى أسس كمبػادغ عمػل غيػر مفيكمة 

. كمعقدة، فالنتيجة ستككف مبيمة ال قيمة ليا

 يجب أف تتطابق اإلستراتيجية االتصالية مع خصائص المنتكج أك Réalisme :مبدأ الواقعية – 5

الخدمة،كذلؾ لكي تككف مرحبا بيا مف طرؼ الجميكر المستيدؼ، فأؼ معمكمة ال ترتبط بالكاقع فإنيا تؤدؼ 

 1.إلى رفض الرسائل المعركضة،كمف ذلؾ فقداف المنتكج أك الخدمػة لقيمتو كجميكره

: إستراتيجية االتصاؿ يجب أف تككف Flexibilité :مبدأ المرونة-6

. مرنة حسب مختمف األشكاؿ االتصالية- 
                                                           

، كمية العمـك السياسية، معيد عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ، إستراتيجية االتصال لإلدارة االستشفائيةالجزائريةبف قيط الجكدؼ، - 11
 70، 60تكاتي نكر الديف، ص.، إشراؼ د2012-2011رسالة ماجستير،
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. مرنة حسب كسائل االتصاؿ- 

. مرنة حسب نكع الخدمات أك المنتكج- 

 يجب أف يتناسق االتصاؿ مع مجمكعة قرارات المؤسسة، كبالخػصكص Cohérence :التناسقمبدأ  – 7

. مػع قرارات التسكيق، ىدفو، مكقعو، قنكات التكزيع

ال بد عمى االتصاؿ كرسائمو أف ال تككف مسمكعة interne Acceptation :الداخميمبدأ القبول  – 8

مػستخدميف، عمػاؿ، ) الجماىير داخل المؤسسة في حد ذاتيػا كأيضا مفكمفيكمة مف المستيمكيف فقط، بل 

، فيذا المبدأ أساسي ألنو جزء مف االتصاؿ، فيك سيككف منجػز مػف طرؼ المكظفيف، كبالخصكص (إطارات

 1.الذيف ليـ عالقة مباشرة مع الجماىير الخارجيف

 :مراحل اإلستراتيجية- 3

  :يمر إعداد إستراتيجية االتصاؿ كأؼ خطة بعدة مراحل

تعػدعمميػةتحديػد األىػداؼ مػف أكؿ المراحػل فػي إعػداد إسػتراتيجية االتصػاؿ كتتمثػل فػي :تحديداألىداف:أوال

كصػف كتشػخيص كضػع المؤسسة كتحديد جممة األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا، فميما كاف طابع 

 المؤسسة كميما كاف نكع إستراتيجية

 الجميػكر عمػى أنػو مجمكعػة مػف األفػراد تػربطيـ مصػالح خاصػة أك  عرؼ:المستيدفالجميور : ثانيا

. مشػتركيف فػي خصػائص معينػة 

                                                           
 70صبف قيط الجكدؼ، مرجع سبق ذكره، -1
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إنعمميػػةتشػػخيصكضػػعية الشػػركة يعنػػي دراسػػة تقييميػػو ليػػا كىػػذا يسػػاىـ :تشخيصالبيئةالخارجيةلممؤسسة: ثالثا

 .فػػي اختيػػاراإلسػػتراتيجية المالئمػػة ليػػا 

يعتبػرتصػميـ الرسػالة كبناؤىػا البدايػة الناجحػة لزيػادة التكقعػات بنجػاح :اإلشياريةاختيار الرسالة : رابعا

العمميػةاإلقناعيػةحيػث أف اإلقناع يسػتيدؼ دائما بناء االتجاىات كأنماط السمكؾ إضافة إلى ذلؾ استيداؼ 

 .البناء الكجداني

يبقػػى أكإنالتكامػػل بػػيف االتصػػاؿ كبػػاقي األنشػػطة التسػػكيقيةيعتبػػر ىػػدفا رئيسػػی:تحديدالمزيجاالتصالي: خامسا

اإلعػػالـ ك اإلقنػػاع كحتػػى التػػذكير بػالمنتج كمزايػاه باالعتمػاد عمػى مختمػف التقنيػات المشػكمة ليػذا 

 1)العالقػات العامػة، اإلشػيار)المػزيجاالتصػالي

 ككػذا كالجميكر المسػتيدؼاختيار ىذه الكسائل بأىداؼ الحممة يرتبط: اإلعالماختيار وسائل : سادسا

. بالميزانيػة المرصػكدة كعميػييقػعاالختيػار عمى الكسائل األكثر قكة كتأثيرا

يمثل الجانب المالي عنصرا عمى درجة عالية مف األىمية في :مرحمة تحديدالميزانية: سابعا

 .المؤسسةعمميةتحديداإلستراتيجيةاالتصالية فيي تضبط عمى أساس األىداؼ التي سطرتيا 

تعػد مرحمػة تنفيػذاإلسػتراتيجيةاالتصػالية لممؤسسػة مػف أىػـ الخطػكات كآخػر المراحػل التػي :التنفيذ مرحمة :ثامنا

كجػب عمػى المؤسسػة مراعاة المخطط الزمني الذؼ كضح ليا كالذؼ قد تختمف مدتو مف مؤسسة إلى أخرػ 

 .2 األىداؼ التي سطرتياالسيما التي تحيط بيا المتغيراتالخارجيةحسػب حجميػا كأنشػطتيا كحسػب 

 
                                                           

،كمية العمـك السياسية كاإلعالـ،قسـ عمـك اإلعالـ إستراتيجية االتصال ودورىا في األداء التنافسي لممؤسسةبكىمة شييرة،- 1
 .46ص السالـ،  بف زاكؼ عبدؼ، إشرا2012-2011كاالتصاؿ،رسالة ماجيستر،

 48، 47 صنفسو، ع، مرجبكىمة شييرة- 2
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: أىداف اإلستراتيجية- 4

. تحقيق أفضل إنجاز مف خالؿ معرفة اتجاىات المنظمة لفترة زمنية طكيمػة نسبية– 1

. تعطي الخطة اإلستراتيجية أىداؼ كتكجييات كاضحة المستقبل – 2

التعرؼ عمى العكامل الداخمية كالخارجية المؤدية إلى إحداث تغيرات ميمة في المنظمة، كإدخاؿ منتجات  – 3

. جديدة أك التكسع في األسكاؽ أك البحث عف أسكاؽ جديدة

تساعد اإلستراتيجية متخذؼ القرار عمى معرفة االتجاىات الصحيحة في اتخاذ القرارات،كتساعد المدراء عمى  – 4

. فحص المشكالت الرئيسية

 1.تنظـ تدخل القرارات المالية كالتسكيقية الميمة المتعمقة باتجاىات المنظمة – 5

تمكف الخطة اإلستراتيجية متخذؼ القرار مف تحقيػق االتصاؿ الكفػؤ، أك التنسيق كالتكامل كالتفاعل مع كافة  – 6

. الفعاليات المنظمة

. إضافة إلى أف التخطيط االستراتيجي الناجح ىك بحػد ذاتػو مػف األعمػاؿ اإلدارية الكفؤة – 7

. تكفير المعيار الذؼ يمكف استخدامو في عممية اتخاذ القرار الصائب – 8

. القدرة عمى التجاكب مع الظركؼ البيئية المختمفة – 9

. المساعدة في كضع الخطط اليجكمية لمكاجية المنافسيف – 10

.  تساعد في التفكير بعيد األمد – 11

                                                           
 58، ص2008، 1كالتكزيع، اإلسكندرية، ط لمنشر الدكلية مؤسسة حكرس ،التخطيط االستراتيجيالصيرفي،دمحم - 1



 إستراتيجية االتصال التنظيمي: الفصل األول

 

 
42 

االقتصاد في استخداـ المكارد، ألف المكارد تستخدـ كفقا لمطريق المرسـك كلتحقيق األىداؼ  – 12

. أىداؼ اإلستراتيجية تككف كاضحة كدقيقة كمدركسة، كىذا يساعد عمى تكجيو جيكد المنشأة باالتجاه الصحيح

. تمكف اإلستراتيجية مف زيادة قدرة المنظمة عمى االتصاؿ بالمجمكعػات المختمفة داخل المنظمة – 13

تفيد اإلستراتيجية في إعداد الككادر العميا حيث يساعد اشتراؾ المديركف في إعداد اإلستراتيجية في تنمية  – 14

. الفكر لدييـ

 1.تساعد اإلستراتيجية عمى تخصيص الفائض مف المكارد – 15

.  تعريف التنظيم وأنواعو: الثالثالمبحث

 :تعريف التنظيم- 1

إنو كرغـ بعض االختالفات التي ظيرت حكؿ مكضكع التنظيـ إال أنو ىناؾ اتفاؽ عمى المبادغ األساسية 

 :التي يقكـ عمييا التنظيـ،كىذا ما سيتضح مف خالؿ التعاريف التالية لمعنى التنظيـ

كينطبق . نعرؼ التنظيمات بأنيا كحدات اجتماعية تقاـ كفقا لنمكذج بناءؼ معيف لكي تحقق أىدافيا محددة

ذلؾ عمى مؤسسات صناعية كالشركات، كتنظيمات العسكرية كالييئات الحككمية، كالمدارس كالجامعات 

القبائل كالطبقات، كالجمعات العنصرية، : الخ، كيخرؼ في نطاؽ ىذا التعريف...كالمستشفيات كالسجكف 

 ما يميز التنظيمات اعتمادىا عمى تقسيـ الحقيق لمعمل، كالقكة كتحديد ـكاه. كاألسرةكجمعات الصداقة 

كتكجييو نحك . مسؤكليات االتصاؿ ككجكد مركز أك أكثر مف مراكز القكة يتكلى ميمة مراقبة أعماؿ التنظيـ

                                                           
 .59، 58الصيرفي،مرجع سبق ذكره، صدمحم - 1
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تحقيق أىدافو، كضماف الحركة داخل بناء التنظيـ كذلؾ مف خالؿ تغيير مراكز األعضاء، كانضماـ أعضاء 

 .1جدد تتكفر فييـ صفات كخصائص مف أىميا التخصص كالخبرة الفنية

يعني التنظيـ مجمكعة مف الناس تعمل معا بانسجاـ مف أجل تحقيق أىداؼ معينة ال يتمكف تحقيقيا كل فرد 

عمى حدة أما عممية التنظيـ فتعني تحديد الييكل كاإلطار التي تشكل فيو الجيكد لتحقيق اليدؼ تمؾ الجيكد 

 .2التي ينبغي أف تتكامل كتنسجـ مع بعضيا البعض ليتـ األداء بكفاية كفعالية

فالتنظيـ ظاىرة إدارية تصاحب ظيكر أؼ جماعة حاكؿ أف تعمل عمى تحقيق أىداؼ محددة،فيك ظاىرة 

كاكبت ظيكر كتطكر المجتمعات كاألفراد،لما لو مف أىمية في تحقيق األىداؼ، فاإلنساف منذ بدأ الككف يعمل 

ضمف تنظيـ محدد يتسـ بالبساطة كالكضكح،فقد حاكؿ خمق التنظيـ في األسرة لمقياـ بتكضيح األدكار كتكزيع 

. السمطات،كتخطيط النشاطات

كيمكف تعريف التنظيـ بأنو الترتيب كالتنسيق لألعماؿ كالنشاطات الالزمة لتحقيق األىداؼ، كىك كذلؾ اإلطار 

 3.الذؼ يحكؼ القكاعد كاألنظمة كتعميمات

 تحدد تبعا لمنشاط المشركع لممنظمة، كالتيإف التنظيـ أساسا ىك ىيكل يكضح مكاقع الكظائف المختمفة 

 لذؼ يحدد ىيكل العالقات بيف ىذه الكظائف كاإلدارات كاألقساـ كالكحدات كاألفراد داخل كأىدافو، كىكا

 أنو يكضح حجـ السمطات الممنكحة كالمسؤكليات المخكلة لكل جزء في المنظمة كخطكط المنظمة، كما

 مف يتصل بمف،ككيفية انسياب المعمكمات كالبيانات بيف اإلدارات كاألفراد  داخميا، أؼاالتصاؿ الرسمية 

                                                           
 31الجامعية، اإلسكندرية، ص المعرفة ، دار عمماجتماعالتنظيم،دمحم عمى دمحم- 1
 44ص مرجع سبق ذكره، عدناف بدرؼ االبراىيـ،- 2
 71، ص2012، 1، دار البداية، عماف، ط العامة اإلدارة،دمحم محمكد مصطفى- 3
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المنظمة ،كما أنو يبيف خط التسمسل الرأسي بمعنى مف يرأس مف ،كمف أيف يتمقى كل فرد المعمكمات ،كما 

أنو يكضح في النياية السياسات كاإلجراءات كقكاعد كنظـ العمل التي تحدد كيفية أداء العمميات المختمفة 

 1.داخل المنظمة

: أنواع التنظيم- 2

 ىك التنظيـ الذؼ يحدد العالقات كالمستكيات اإلدارية لألعماؿ التي يقكـ بيا األفراد :تنظيم الرسمي

كالجماعات كتكزيع المستكيات كالكاجبات بطريقة تسمح بأداء العمل في كل كحدة إدارية  

 ىك مجمكعة مف العالقات التي تنشأ كتستمر بيف العامميف بسبب كجكدىـ في مكاف :التنظيم غير الرسمي

 2.كاحد لمعمل كاشتراكيـ في مشكالت كأىداؼ متشابية

التنظيم غير الرسمي التنظيم الرسمي 

ينتج مف تجمع األفراد داخل المنظمة ينتج مف األىداؼ كالمياـ الرسمية 

األىداؼ تحقق إشباع الفرد أىداؼ التنظيـ الرسمي تحقق بكفاءة عالية 

ىدؼ الفرد إشباع حاجة مادية كمعنكية ىدؼ الفرد تأدية العمل 

طبيعة العالقة اجتماعية طبيعة العالقة رسمية إدارية 

االتصاالت تتـ كفق تأثير النفكذ االتصاالت تتـ كفق شكل ىرمي 

                                                           
 144، ص2014، 1الدنيا، اإلسكندرية، ط الكفاء ، دارالتعميمية اإلدارية لممؤسسات التنميةأبكعمي، كفقي حامد - 1
، القاىرة، 1،2003كالنشر، ط،المجمكعة العربية لمتدريب القيادة وميارات تحفيز المرؤوسينرضكاف،عبد الفتاح محمكد -2

 30،31ص
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: ألولخالصة الفصال

نستخمص في أخير أف إستراتيجية االتصاؿ ليا أىمية بالغة عمى مستكػ المنظمات في ظل التغيرات 

 نجاح اإلستراتيجية التي تؤدؼ بدكرىا تمكنيا مفالحاصمة كذلؾ مف أجل مسايرة المؤسسة لمتطكرات التي 

 تحقيق األىداؼ المسطرة، فاإلستراتيجية االتصاؿ التنظيمي ىي التي تحدد األىداؼ العامة أيضا إلى

لممؤسسة مف خالؿ الدكر الذؼ تقـك بو مف تحقيق التكافق كاالنسجاـ داخل التنظيـ 



 

 

 

 

 

 

العالقة بين إستراتيجية االتصال التنظيمي، : الفصل الثاني

وخمق الحافزية لدى العمال 

. الحافزية بين المفيوم واألنواع: األولالمبحث

.  أىمية وأىداف الحافزية: الثانيالمبحث 

 التنظيمات العمل داخل زحواف: الثالثالمبحث 
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: تمييد

تعد عممية التحفيز في المؤسسة الدافع الذؼ يدفع العماؿ لتأدية كظائفيـ بأفضل صكرة عف طريق تقديـ ليـ 

 عبارة عف كسيمة تربط بيف اإلنجاز كالمكافأة، زفالحاؼ. معنكيةمجمكعة مف الحكافز سكاء كانت مادية أك 

محاكلة في زيادة اإلنتاج أكثر مف المعدؿ العادؼ،كمف خالؿ ىذا الفصل سكؼ نتطرؽ إلى تعريف 

.   الحافزيةكأنكاعيا،أىمية كأىداؼ التحفيز،تحفيز العماؿ داخل المنظمة
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 .الحافزية بين المفيوم واألنواع:المبحث األول

 :مفيوم الحوافز- 1

. البد أكال مف التمييز بيف مصطمحات عدة عند دراسة مكضكع التحفيز

فيناؾ دكافع العمل التي تعني العكامل المحركة التي تنبع مف داخل اإلنساف كتثير فيو الرغبة لمعمل كاإلنجاز 

فيي إذف حالة أك قكة داخمية كامنة في الفرد تنشط كتحرؾ مشاعر الفرد كسمككو بيدؼ تقميل التكتر الناجـ 

عف نقص في إشباع حاجة معينة كمف الجدير بالذكر فإف الدافع قد يتكلد مف عامل يثير السمكؾ كيساىـ في 

. تكجييو نحك حالة معينة

أما تحفيز فيك ممارسة إدارية لممدير لمتأثير في العامميف مف خالؿ تحريؾ الدكافع كالرغبات كالحاجات 

لغرض إشباعيا كجعميـ أكثر استعدادا لتقديـ أفضل ما عندىـ بيدؼ تحقيق مستكيات عالية مف األداء 

 1.كاإلنجاز في المنظمة

الحكافز ىي اإلمكانيات المتاحة في البيئة المحيطة كالتي تمكف الفرد مف الحصكؿ عمييا ك استخداميا 

لتحكيل الدكافع إلى سمكؾ معيف ك أنشطة محددة بالشكل ك األسمكب الذؼ يشبع حاجات الفرد ك تكقعاتو ك 

ك الحكافز ىي المغريات التي تقدميا اإلدارة لألفراد لحثيـ عمى أداء عمل  (2006القاضي )يحقق أىدافو 

معيف ك تعد نكعية الحكافز المستخدمة ك مدػ تكافقيا مع رغبات األفراد ك أىميتيا بالنسبة ليـ عنصرا ميما 

حيث أف التكافق بيف رغبات األفراد ك بيف  (1988السممي)مف عناصر فعالية نظـ العالقات اإلنسانية 

الحكافز التي تقدميا ليـ اإلدارة يسيـ في تحديد مدػ استجابة األفراد لتمؾ الحكافز ك بالتالي مدػ رغبتيـ في 

                                                           

، 2008،2 طاألردف،، دار كائل لمنشر كالتكزيع،اإلدارة األعمال صالح ميدؼ محسف العامرؼ،طاىر محسف منصكر الغالبي،1-
 490،491ص
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تحقيق ما ترتجيو اإلدارة مف نتائج ك الحكافز ىي المؤثرات الخارجية التي تؤثر في قكػ اإلنساف الداخمية ك 

 1.تدفعو إلى إنجاز األعماؿ بنجاح

كما تعرؼ الحكافز بأنيا اإلمكانيات المتاحة كالتي تكفرىا البيئة المحيطة بالفرد كالتي يمكنو الحصكؿ عمييا 

شباع الحاجات كالرغبات أك التكقعات ألداء نشاط معيف أك  كاستخداميا لتحريؾ الدكافع نحك سمكؾ معيف كا 

 2.مجمكعة مف األنشطة بالشكل أك األسمكب الذؼ يشبع رغباتو أك حاجاتو أك تكقعاتو كتحقيق أىدافو

التحفيز ىك شعكر داخمي لدػ الفرد يكلد لديو الرغبة في اتخاذ نشاط أك سمكؾ معيف ييدؼ منو إلى تحقيق 

 3.كقد كاف الرسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أكبر األثر في تكجيو صحابتو كتحفيزىـ عمى العمل بكفاءة. أىداؼ معينة

 يوضح العالقة بين الدافعية والتحفيز : (2 )الشكل

 

سمكؾ محفز لمكصكؿ إلى 

سمكؾ محفز 

              لمكصكؿ إلى     

 

 

 

                                                           

 202، ص2011،1طعماف ،،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، إدارة التغيير في المؤسسات التربويةرافده عمر الحريرؼ،1 -
 100، ص2009، 1، األردف، طدار أسامة،  التنظيمي والنظريات اإلدارية الحديثة السموك، سامر جمدة-2
 57، ص2015،  الراية لمنشر كالتكزيع، األردف، دارنظام الحوافز اإلدارية براء رجب تركي، -3

 حافز أك المكافأة حاجة ناشئة
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 :أنواع الحوافز- 2

تكجد تصنيفات متعددة كمتنكعة لمحكافز، كىي متداخمة مع بعضيا البعض، حيث تعددت تقسيمات الباحثيف 

في مجاؿ الحكافز لكسائل كأساليب يمكف لإلدارة استخداميا لمحصكؿ عمى أقصى كفاءة ممكنة مف األداء 

: اإلنساني لمعامميف كأىميا ىذه التقسيمات

 )  قيمتيا(أوالحوافز من حيث طبيعتيا 

 تتعدد أشكاؿ ىذه الحكافز كتختمف صكرىا مف قطاع إلى آخر،كتتمثل ىذه الحكافز في :حوافز المادية- أ

المكافآت المادية كيعتبر الحافز النقدؼ المادؼ مف أىـ طرؽ الحكافز في ىذا الكقت،كذلؾ ألف النقكد تشبع 

. كل حاجات اإلنساف تقريبا،كىي حقيقة كاقعة ذات أثر مممكس بعكس الكسائل األخرػ 

باإلضافة لذلؾ فإف الحكافز المادية تتناسب مع مفيـك الناس في الظركؼ الراىنة عف العمل، حيث إنو عف 

حيث نجد أف كل طريقة مف ىذه الطرؽ ليا أثرىا البالغ في حفز كدفع . طريق الماؿ تشبع ضركريات الحياة

: العامل لزيادة األداء كاالستمرار في العمل عمى سبيل المثاؿ

 1.األجر اليكمي، مكافأة االنضباط في العمل، مكافأة نياية الخدمة

                                                           
 21، 19، صمرجع سبق ذكره براء رجب تركي، -1
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كيعتبر الحافز النقدؼ المادؼ مف أىـ طرؽ الحكافز في أيامنا ىذه، كذلؾ ألف النقكد تشبع كل حاجات 

 1.اإلنساف تقريبا كىي حقيقة كاقعة كقابمة لمتداكؿ بعكس الكسائل األخرػ التي تعتبر مجردة كزائمة

 ىي الحكافز التي تشبع حاجات اإلنساف االجتماعية كالذاتية، مثل الحاجة إلى التقدير :حوافز معنوية- ب

 الحكافز المعنكية أيضا فرص الترقية كالتقدـ، كالعالقات فكـ. ذلؾكاالحتراـ كالثناء عمى جيكده كغير 

إلى " براكف " أشار دكؽ . العملاالجتماعية بيف الزمالء في العمل، كاالعتراؼ بأىمية الفرد كتقدير جيكده في 

أف ىناؾ عكامل اجتماعية معينة في المنظمة،ليا القكة بحيث تعمل كبكاعث أك حكافز لمعمل،كقد يككف ليا 

 2. تأثير االيجابي أك السمبي

: بإضافة إلى الحكافز المعنكية المرتبطة بالكظيفة، ىناؾ حكافز معنكية أخرػ متنكعة، نذكر أىميا

 باشتراؾ العامميف في اتخاذ القرار، أف يككنكا في المجمس اإلدارة لممنظمة د يقص:القرارالمشاركة في اتخاذ 

. أك يككف ليـ ممثميف فييا، يساىمكف بآرائيـ كأفكارىـ في إدارة المنظمة

 يمعب التككيف دكرا ىاما كحيكيا في المنظمة كيخدـ أىـ أىداؼ اإلدارة، كذلؾ عف طريق عقد :التكوين

رساؿ البعثات لمخارج لمسايرة التقدـ الحادث عمى مستكػ العالـ . الدكريات، الندكات التثقيفية كا 

                                                           
 148، ص2006،كالنشر، الجزائر،دار اليدػ لمطباعة السموكالتنظيميلككيا الياشمي،- 1
 89، ص2007،  غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، دارعمم اجتماع التنظيم، لطفى طمعت إبراىيـ-2
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 فييا أسماء ع، تض يمكف لممنظمة أف تصدر كتيبات كصحف خاصة بالمنظمة:الكتيبات وصحيفة المنظمة

 أدائيـ المتميز كغيرىا مف األمكر التي تحفز األفراد كتحسسيـ باىتماـ المنظمة ر، كتذؾالمجديف كصكرىـ

 1.بيـ

 الحافزيةوأىداف أىمية : الثانيالمبحث 

 :إف أىمية كضع كتطبيق نظـ كفؤة لمحكافز تتجمى في الجكانب االيجابية التالية

تحقق نظـ الحكافز الكفؤة زيادة في العكائد المحققة لممنظمة، مػف خػالؿ رفػع الكفػاءة اإلنتاجية لألفراد  -

. العامميف، بشرط االختيار الصحيح كالدقيق لمحافز

تساىـ نظـ الحكافز في تفجير قدرات العامميف، كطاقاتيـ، كاستخداميا أفضل استخداـ حيث   -

يؤدؼ ىذا إلى تقميص حجـ قكة العمل المطمكبة مف قبل المنظمة، كتقميل التكػاليف التػي تتحمميا  -

. المنظمة

تحسيف الكضع المادؼ كالنفسي كاالجتماعي لمفرد، كتحقيق عممية ربط المػصالح الذاتيػة لمفرد مع  -

. مصالح منظمتو

تقميل تكاليف اإلنتاج نتيجة لما تحققو نظـ الحكافز المطبقػة مػع دفػع األفػراد باتجػاه االبتكار، كتطكير  -

. أساليب عمل حديثة

 2.تتحقق حالة مف الرضا لدػ األفراد العامميف لما يحصمكف عميو مف حكافز -

. كتكمف أىمية الحكافز في ضركرة تحديد نكعيا كطبيعة كقكة فاعميتيا أثناء تقريرىا في مجاالت العمل -

                                                           
، البحث مقدـ لنيل شيادة الماجستير في العمـك االقتصادية التحفيز ودوره في تفعيل أداء األفراد في المنظمةمقدكد كىيبة،- 1

 75،76، ص2008-2007كعمـك التسيير، فرع تسيير المؤسسات، جامعة بكمرداس 

 291، 290، ص1994، 2 المفتكحة، طرابمس، ط، الجامعة األفراد إدارية،صالح عكدة سعيد2 -
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ككذلؾ تبرز أىميتيا في اختيار الكقت المناسب ألدائيا بأىداؼ كرغبات العامميف كتبديميا كتغييرىا أك تعديميا 

أك تنكيعيا حسب تغيير رغبات كحاجات كتكقعات العامميف كارتباطيا بالمتغيرات االقتصادية كاالجتماعية 

كذلؾ ألف إشباع حاجات اإلنساف العامل أك تحقيق رغباتو كتكقعاتو في منظمات . كالنفسية لمبيئة كاألفراد

. العمل، يقتضي أف يحدد مسارىا بحيث يقكد إلى تحقيق أىداؼ المنظمة كالعمل

كلذلؾ تدعك الضركرة كاألىمية إلقامة عالقة كثيقة الصمة بيف أىداؼ العمل أك المنظمة كأىداؼ المكظفيف 

 1.العامميف بيا

: أىداف الحوافز

 :لدػ كضع نظاـ لمحكافز في منظمة ما البد مف األخذ بعيف االعتبار اليدفيف الرئيسيف التالييف

: اليدف االقتصادي . أ

حيث أف كضع نظاـ لمحكافز في المنظمة ما يجب أف يعكد بالفائدة عمى المنظمة كالعامميف لدييا حيث تسعى 

المنظمة عف طريق االستخداـ األفضل لعناصر اإلنتاج التي تيدؼ إلى زيادة اإلنتاجية كتحسيف منتجاتيا 

. كنكعيتيا التي تعكد بالفائدة عمييا أكال، ككذلؾ عمى العامميف لدييا

: اليدف المعنوي . ب

كىك المتعمق بالعامل مباشرة حيث أنو العنصر األىـ مف عناصر اإلنتاج كالمتحكـ في العممية اإلنتاجية 

كعقميا المؤثر كىك المستيدؼ مف كضع نظاـ لمحكافز كالبد ليذا النظاـ مف المساىمة في إشباع بعض 

 2. رغباتو كأحاسيسو كمشاعره كاحتياجاتو التي البد مف فيميا لمتعامل معو

                                                           
 102، 101 ص، مرجع سبق ذكره،سامر جمدة- 1
 16 ،15، صمرجع سبق ذكرهبراء رجب تركي، - 2
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حوافز العمل داخل التنظيمات :  الثالثالمبحث

 :حوافز العمل داخل التنظيمات

إف استخداـ العالقات اإلنسانية كقكة دفع كتأثير في األداء يتكقف بالدرجة األكلى عمى تصميـ نظاـ إيجابي 

كفعاؿ مف الحكافز يعمل عمى إثارة كافة القكػ الحركية في الفرد كالتي تؤثر عمى سمككو كتصرفاتو،ككمما 

كانت عممية التكافق بيف الدكافع إلى العمل كالحافز إلى العمل المكجكدة في المؤسسة مكتممة كانت فعالية 

الحافز في إثارة أنكاع السمكؾ المطمكبة أكبر،بمعنى أف يتحقق التكافق بيف الحاجات التي يشعر بيا الفرد كبيف 

 1.الكسائل إشباع

البد مف ككف اإلدارؼ في مكقع الرئاسة أف يككف لو ذلؾ الدكر الرئيسي في القيادة كالتحفيز،تحفيز الرؤساء 

الذيف ىـ خمفو في المسئكلية الذيف بدكرىـ يحفزكف العماؿ أك مرؤكسييـ سكاء في المصنع أكفي الشركة أك 

أؼ منشأة كبذلؾ سيتدافع األفراد لحب المؤسسة أك الشركة تمؾ كيجعمكف تطكر كتقدـ الشركة نصب أعينيـ،إذ 

البد مف المدير أف يجعل الشركة بالنسبة لألفراد جزءا ميما في حياتيـ كذلؾ بتحفيزىـ ليس عمى األقل 

 2.،حكافز كعالكاتتمكافآ: المثاؿماديا،عمى سبيل 

.  ليس ىناؾ خالؼ عمى أف العكامل الفنية في العمل ليا تأثيرىا الياـ عمى الكفاءة اإلنتاجية لممشركع

كلكف ميما بمغت تمؾ العكامل الفنية مف الدقة كالكماؿ فمازالت الكفاءة اإلنتاجية تتكقف في نياية األمر عمى 

الطريقة التي يؤدػ بيا األفراد أعماؿ ىك لضماف حد معقكؿ مف اإلنتاجية يتطمب األمر ضركرة تكفر 

 كالرغبة في Abilityالمقدرة عمى العمل : عنصريف أساسييف في األفراد القائميف بالعمل ىما

                                                           

 157 ناصر قاسيمي، مرجع سبق ذكره، ص1-
 58، مرجع سبق ذكره، صبراء رجب تركي2 -
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كنكتسب المقدرة عمى العمل عنصريف التعميـ كالتدريب كالخبرة العممية باإلضافة إلى Motivationالعمل

 1.االستعداد الشخص كالقدرات الشخصية التي ينمييا التعميـ كيصقميا التدريب

 2 يوضح نموذج الذي طرحو بورترولولر حول أىمية الحافزية في العمل (: 3)شكلال

 

 

                                                           
 87، صمرجع سبق ذكره،  لطفيطمعت إبراىيـ- 1

 213،صمرجع سبق ذكرهرافدة عمر الحريرؼ، 2 -
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 :الفصلخالصة 

 المؤسسةككسيمة لمتعبير لممكظفيف  التي تستخدمياىي إحدػ مقكمات العمل الحكافز نستخمص في األخير أف

عف مدػ تقديرىا ألدائيـ كنظيرا لجيدىمالمبذكؿ كبدكنيا اليمكف ألؼ مؤسسة تحقيق أىدافياكىذا ألنيا تمثل 

إحدػ الطرؽ التي تحقق أىداؼ المؤسسة إلى جانب خبرة الطاقـ البشرؼ كاإلمكانيات المادية التي اليمكف 

نتاجيا .تجاىل دكرىا في القفز بالمؤسسة كا 

https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/97091/posts
https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/97091/posts
https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/97091/posts
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 :تمييد

يعد الجانب التطبيقي مرحمة ميمة مف مراحل البحث العممي،إذ مف خاللو يتمكف الباحث مف جمع المعمكمات 

 .حكؿ مكضكع بحثو، كىذا مف خالؿ اإلجراءات الميدانية التي يقـك بيا

كىذا الفصل يتناكؿ إجراءات الدراسة الميدانية حيث تطرقنا فيو إلى تعريف كنشأة مديرية البيئة كمياميا 

. ، االستنتاج العاـ لمدراسةكنتائج المالحظةكىيكميا التنظيمي، تحميل المقابمة كنتائجيا العامة 
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 تعريف مديرية البيئة لوالية مستغانم :

إف مديرية البيئة لكالية مستغانـ ىي عبارة عف مديرية مف المديريات التنفيذية، كىي بمثابة ىيئة ال مركزية 

ممثمة لقطاع استراتيجي، تابعة لكزارة البيئة كالمكارد البيئية، حيث تيتـ بتنفيذ القرارات الخاصة بيذا القطاع 

عمى مستكػ إقميـ كالية مستغانـ، كذلؾ بالتعاكف مع الييئات المحمية كالجيكية األخرػ مثل الكالية كالبمدية 

 .كالدائرة، قصد المشاركة في العممية التنمكية كفقا ألىداؼ كآليات كاستراتيجيات تقـك بإعدادىا الكزارة الكصية

 نشأة المديرية :

 المعدؿ لممرسـك 17/12/2001 المؤرخ في 03/433تـ إنشاء مديرية البيئة لمكالية بالمرسـك التنفيذؼ رقـ 

. 27/01/1996 المؤرخ في 96/60رقـ 

 تتولى الميام التالية :

  كضع حيز التنفيذ سبل الكصل مع الييئات الحككمية األخرػ عمى مستكػ إقميـ الكالية كضع كتسطير

 .برنامج لحماية البيئة

  لحماية البيئة في جميع كالمقاطعة كالبمدية برنامجاالتصميـ كالتنفيذ فيما يتعمق باألجيزة األخرػ في الدكلة 

 أنحاء إقميـ الكالية

  بيا في مجاؿ البيئةكالمكائح المعمكلةإصدار التراخيص المنصكص عمييا في القكانيف . 

  اقتراح جميع التدابير التي تميل إلى تحسيف الترتيبات التشريعية ك التنظيمية المتعمقة بحماية البيئة

بمكافحة جميع أشكاؿ التدىكر البيئي في ذلؾ التمكث ك التصحر ك تأكل التربة ك تطكير التنكع 

 1.البيكلكجي

  الخضراء كالنشاط البساتينالساحميةكالتراث الصيدكتعزيز المساحات البيكلكجي كتنمية التنكعحماية  . 

                                                           
 2019كثائق رسمية لمديرية البيئة، مستغانـ، مصمحة اإلدارة كالكسائل،- 1
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  البيئةكالتثقيف كالتنكع بشأفتعزيز اإلجراءات لإلعالـ . 

  إف انشغالنا كنكعية الحياةاتخاذ التدابير أك الحث عمى اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسيف اإلطار 

 .بنكعية البيئة جعمنا نتخطى حدكد مسؤكلياتنا بل في مرات عديدة جعمنا ننكب عف انشغاالت أكلية

: والوسائلمصمحة اإلدارة 

 :عمميات التوظيف-

.  بسبب تجميد عمميات التكظيف مع العمـ بكجكد مناصب شاغرة2016ال يكجد عممية التكظيف خالؿ سنة 

: كاألعكاف المتعاقديفعدد المكظفيف 

  18عدد المكظفيف المرسميف –

  08عدد األعكاف المتعاقديف –

: المناصب المالية الشاغرة

  01ميندس دكلة في البيئة –

  01متصرؼ رئيسي –

: المناصب العميا الشاغرة

  04رئيس مصمحة –

 1 09رئيس مكتب –
 

 2.ب رئيس مكت02 رؤساء مصالح ك 03: مكظفيف لتعيينيـ في المناصب العميا 05تـ اقتراح :مالحظة 

: جدول يبين السمات العامة لممبحوثين

                                                           
 مرجع سبق ذكرهكثائق رسمية لمديرية البيئة، مستغانـ، - 1
 مرجع سبق ذكرهكثائق رسمية لمديرية البيئة، - 2
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األقدمية في المؤسسة المستوى السن الجنس السمات العامة 

سنكات 8ميندس دكلة في البيئة  36أنثى  01المبحوث

سنكات 7ليسانس في الحقكؽ  37ذكر  02المبحوث

سنكات 4ليسانس  32ذكر  03المبحوث

سنكات 7ميندس دكلة  33ذكر  04المبحوث

سنكات 3ليسانس االتصاؿ  25ذكر  05المبحوث

عاميف ليسانس لغة انجميزية  22أنثى  06المبحوث

عاميف سنة ثالثة ثانكؼ  35ذكر  07المبحوث

سنكات 8ميندس دكلة  30ذكر  08المبحوث

سنكات 7ليسانس  31أنثى  09المبحوث

سنكات 8ميندس دكلة  39ذكر  10المبحوث

سنكات 3ماستر  29أنثى  11المبحوث

عاميف ماستر  25أنثى  12المبحوث
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كمف خالؿ ما ( الجنس، السف، المستكػ، األقدمية في المؤسسة(يبيف الجدكؿ أعاله السمات العامة لممبحكثيف

 نسبة الذككر تفكؽ نسبة تعينة، كاف12قمنا بو مف مقابالت مع عماؿ مديرية البيئة الذؼ بمغ عددىـ 

 بالنسبة لمستكاىـ اسنة، أـ39سنةإلى 22اإلناث،أما بالنسبة ألعمار أفراد العينة فكانت أعمارىـ تتراكح مابيف

فأغمب أفراد العينة متخرجيف مف الجامعة كىذا ما يدؿ عمى أف لدييـ مستكػ عالي حيث أغمبيـ مستكاىـ 

سنكات خبرة 8يتراكح بيف ليسانس كماستر،كأما فيما يخص أقديمتيـ في المؤسسة فيي تتراكح مف عاميف إلى 

 .كىذا مؤشر جيد أف المؤسسة العمكمية لدييا مكظفيف مؤىميف كعمى كفاءة عالية

: تحميمدليل المقابمة

 كالتقنيات المستخدمة لتنظيـ االتصاؿ في المؤسسة ؿ الكساغ:األولمحور 

ماىي الكسائل المستخدمة لالتصاؿ بيف العماؿ داخل المؤسسة؟ :1السؤال 

 إجابات أفراد العينة اتفقت عمى أف الكسائل التي يستخدمكنيا لالتصاؿ في مؤسسة ىي ب أغل:الجواب

الياتف ثابت كاإليميل كالفاكس كاالتصاؿ المكاجيي فيما أجاب مبحكثيف مكاقع التكاصل االجتماعي،كمف بيف 

المبحكثيف الذيف صرحكا أنو يتعاممكف بالياتف كاإليميل كالفاكس كاالتصاؿ المباشر كما أكرده مبحكث 

 الوسائل المستخدمة لالتصال بين العمال داخل المؤسسة ىي نأ)ليسانس سنة 32ذكر يبمغ مف العمر 3رقـ

 المديرية أغمبية التواصل في)دكلةسنة ميندس 30 ذكر 8كأضاؼ المبحكث رقـ ) والفاكساإليميل،الياتف،

نتعامل في (سنة ماستر29أنثى 11ككذا المبحكث رقـ ) والياتفبيننا تكون عن طريق االتصال المواجيي 

 سنة ميندسة 36 أنثى 1في حيف كانت إجابة بقية منيـ المبحكث .) الفاكسالمديرية باإليميل،الياتفالثابت،

أتعامل كثيرا بمواقع التواصل االجتماعي وىذا ألنو مصمحة التي أعمل بيا ىي مصمحة (دكلة في البيئة

 .)اإلعالم والتحسيس 
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 االتصاؿ في المؤسسة تمثل أداة التي يتـ استخداميا إليصاؿ المعمكمات كاألفكار بيف أطراؼ ؿ كساغ:التعميق

عممية االتصاؿ حيث تتضمف اختيار الكسيمة المناسبة كمالئمة عنصر ميـ في تسييل عممية االتصاؿ بيف 

أفراد داخل المؤسسة،كاختيار الكسيمة يعتمد عمى طبيعة عممية االتصاؿ كطبيعة األفراد سكاء كانت ىذه 

 مف التطكر الحاصل في مجاؿ التكنكلكجيا إال أنيا إنيا برغـ كمف ىذا يمكف قكؿ .كتابيةالكسائل سمعية أك 

لـ تستطع االستغناء عف الكسائل التقميدية كذلؾ لضركرتيا كميزتيا الخاصة كذلؾ يكضح تناقضات كاقع 

 جية أخرػ نجد جية، كمفكسائل االتصاؿ في المؤسسة حيث نجد بكادر التعامل بالكسائل الحديثة ىذا مف 

 اتجينا نحك مصمحات كفركع المؤسسة، كمماالتعامل المكظفيف بالكسائل التقميدية بيف أطراؼ االتصاؿ في 

. التابعة ليا

 ىل تناقشكف التعميمات الصادرة مف المدير؟:2السؤال 

أجمعت أغمب إجابات المبحكثيف عمى أنيـ يناقشكف التعميمات الصادرة مف المديركلكف حسب :الجواب

نعم يتم مناقشة (:8 ما أكرده مبحكث اكىذ. فييامضمكف كل تعميمة فبعض التعميمات ال يمكف ليـ التدخل 

التعميمات فاالجتماعات تقوم بتنظيميا إدارة المؤسسة حيث نقوم بمناقشتيا و لكن حسب مضمون كل 

نعم نناقش التعميمات  لكن عمى حسب ىناك أمور ال تناقش فالمدير ىو من يقوم (:11كمبحكث  (تعميمة 

. (باتخاذ القرار حول التعميمة ونحن نطبقيا بشكل عممي 

الييكل التنظيمي  ) إجابات المبحكثيف ليذا السؤاؿ فإف المؤسسة تعتمد عمى التسمسل اليرمي ب حس:التعميق

 بحيث تقسـ األعماؿ حسب المكانة كتتـ مناقشة التعميمات حسب 1(02لممؤسسة والموضح في الممحق رقم 

التخصص كلكف يبقى المدير ىك الفاصل الرئيسي في اتخاذ القرار،حيث يتـ مناقشة التعميمات مف كألطراؼ 

بداء االقتراحات الفاصل في القرار ىك المدير،  العمل كل عمى حسب مستكاه الميني كبعد أف تتـ مناقشة كا 

                                                           
 02أنظر الييكل التنظيمي لمديرية البيئة، ممحق رقـ - 1
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فيك الذؼ يقكـ بالتنظيـ كالتنسيق كالمراقبة بكل ما يتعمق باإلدارة، باإلضافة إلى دراسة المشاكل التي تبرز 

 .  كيقـك بكضع الحمكؿ ليا، كيراعي في ذلؾ تطبيق التعميمات المينية

 مستكياتيا؟ تيتـ إدارة المؤسسة بتكصيل المعمكمات كالقرارات إلى كافة ؿ ق:3السؤال 

 أغمب اإلجابات أنو يتـ تكصيل المعمكمات كالقرارات إلى كل مستكياتيا لكف بعض القرارات ت كاف:الجواب

تككف معنية بمصمحة أك قسـ معيف فميس مف الضركرؼ تكصيميا إلى كافة المستكيات كىذا أكرده المبحكث 

نعم،يتم توصيل المعمومات والقرارات لكن حسب كل مصمحة فبعض القرارات تخص (: عمى النحك التالي4

إذا كان القرار يخص المصمحة المعنية، فكل مصمحة (:  عمى النحك التالي12كالمبحكث  (مصمحة معينة

 (تتمقى تعميماتيا الخاصة

 يخص ىذا السؤاؿ فإف مجمل المبحكثيف يركف أف التعميمات تكزع عبر كل الفركع كذلؾ ا كفيـ:التعميق

بفضل االتصاؿ الفعاؿ الذؼ مف خاللو ينقل المعمكمات مف أجل سيركرة العمل غير أف ىناؾ بعض 

المصالح ليست ليا صمة باألخرػ فرغـ التنسيق فيما بينيا مع المصالح األخرػ لتسييل العمل كتحقيق 

األىداؼ المؤطرة لكف ىناؾ بعض المعمكمات تخص جية محددة فقط كذلؾ حسب دكرىا كما تيتـ بو،حيث 

تقتصر المؤسسة في تكزيع معمكماتيا عمى طاقـ العمل كل حسب كظيفتو كتحافع عمى تسمسل كال يطمع 

. الطاقـ عمى المعمكمات فمنيا ما تخص رؤساء األقساـ فقط كمنيا ما تخص المدير فقط

 تركف أف االتصاؿ التنظيمي داخل المؤسسة لو أىمية فيما تتمثل؟ ؿ ق:4السؤال 

 إجابات أفراد العينة اتفقت عمى أف االتصاؿ التنظيمي لو أىمية داخل المؤسسة كتتمثل في ب أغل:الجواب

سيركرة المديرية كحفاظيا عمى نظاميا كتساعد عمى التنسيق بيف مختمف مصمحاتيا كىذا ما أكرده المبحكث  
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 أىميتو كأف) لمعملمن خالل االتصال التنظيمي نستطيع المحافظة عمى السير الحسن (: عمى النحك التالي3

أىمية االتصال التنظيمي في المديرية تكمن في (:10تكمف في تحسيف األداء الكظيفي كما أكرده المبحكث

 .) الوظيفيتنظيم العمل والرفع من المستوى 

 مف خالؿ إجابة مبحكثيف العينة أف أىمية االتصاؿ التنظيمي تكمف في حفاظ عمى سيركرة ظ نالح:التعميق

المديرية كتنسيق بيف مختمف مصمحاتيا كىذا ما يؤكد أف االتصاؿ التنظيمي يخمق حركية الجماعة كالدافعية 

كالمساىمة في امتصاص حاالت عدـ الرضا، حيث يعبر العاممكف مف خالؿ قنكات االتصاؿ التنظيمي عف 

 أنظر (أرائيـ كاتجاىاتيـ كتكصيل أصكاتيـ ألصحاب القرار لمكصكؿ إلى فيـ مشترؾ حكؿ مكضكع الرسالة 

،كما يضمف سير العمل بالشكل المطمكب، كينسق بيف مختمف مصالح المؤسسة، 1(38إلى النظري ص

كيعتبر أيضا الرابط الذؼ يربط بيف مختمف األقساـ داخل التنظيـ كىذا ما يضمف نقل كتبادؿ المعمكمات بيف 

 .   األفراد كالجماعة

 ىي عالقتؾ مع مديرؾ؟ ؼ كي:5السؤال 

عالقتي مع مديري (:2 كانت أغمبية اإلجابات أف ليـ عالقة جيدة مع مدير كىذا ما أكرده المبحكث:الجواب

 فيما قاؿ البعض األخر عمى أف عالقتو بمديره تتصف بتكتر كىذا ما صرح (بينناجيدة وال يوجد ىنا مشاكل 

 (العملعالقتي مع مديري متوترة وىذا بسبب وجود بعض المشاكل داخل حيز (:7بو المبحكث 

 مف خالؿ إجابة المبحكثيف العينة أف عالقتيـ مع مديرىـ جيدة كىذا ما يؤكد عمى حسف ظ نالح:التعميق

عالقتيـ المينية كىذا ما يؤثر باإليجاب عمى أفراد كشعكرىـ باالنتماء كاألماف مما يسيل عممية نقل 

المعمكمات كتبادليا بيف أطراؼ المنظمة، كما يحقق مردكدية العمل كالتسيير الجيد لممؤسسة، فكل مكاف 

المسؤكؿ يعامل مكظفيو معاممة حسنة كل ما كاف ىناؾ أثر ايجابي كتفاعل كدينامكية مف قبل المكظفيف في 
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العمل، في حيف النسبة المتبقية تشكل عائق أماـ عممية التكاصل كتداكؿ المعمكمات كىذا االختالؼ قد يعكد 

. لككف ىناؾ بعض المشاكل بينيـ في مجاؿ العمل

 :االستنتاج

يتضح لنا مف خالؿ المقابمة أف المديرية البيئة ال تزاؿ تعتمد بشكل كبير عمى الكسائل التقميدية رغـ - 1

.  التطكر الحاصل

 مف خالؿ المقابمة يمكف القكؿ أف المؤسسة تعتمد في تسيير اإلدارؼ عمى قرارات المسئكليف حسب -2

. التسمسل اليرمي ليا

 .  يتضح لنا مف خالؿ المقابمة أف مكظفي المؤسسة يتمقكف التعميمات حسب مصمحتيـ-3

 يتضح لنا أف االتصاؿ التنظيمي يخمق نكع مف تنسيق كاالنسجاـ بيف أطراؼ المديرية خالؿ المقابمة مف -4

. مما يضمف سيركرتيا

.  يتضح مف خالؿ المقابمة أف العالقة بيف الرئيس كالمرؤكسيف عالقة جيدة مما يخمق جك لمعمل-5

.  األىداؼ التي تسعى مديرية البيئة تحقيقيا مف خالؿ االتصاؿ التنظيمي المتبع مف طرفيا:المحور الثاني

 يكجد إستراتيجية اتصالية في مؤسستكـ ؿ ق:6السؤال 

 إجابات أفراد العينة أجابت عمى أنو ىناؾ إستراتيجية اتصالية تسير عمييا المؤسسة كىذا ما ب أغل:الجواب

 تتبنى مؤسستنا إستراتيجية اتصالية التي تسير من خالليا وتبني خططيا التي تيدف (:9أكرده المبحكث 

 .(لتحقيقيا
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 خالؿ إجابات المبحكثيف بأنو يكجد ىناؾ إستراتيجية اتصالية تسير عمييا المؤسسة يتضح لنا أف ف ـ:التعميق

المؤسسة تسير عبر خطط كأىداؼ مرسـك ليا تسعى مف خالليا إلى تحقيق الجكدة المطمكبة كىذا ما يسيل 

الطريق أماـ أفراد المنظمة بحيث تككف ليـ خطة يسيركف مف خالليا،حيث تمكف اإلستراتيجية مف زيادة قدرة 

،كىي المحرؾ 1(45أنظر إلى النظري ص (المنظمة عمى االتصاؿ بالمجمكعات المختمفة داخل المؤسسة

الرئيسي لمحصكؿ عمى األىداؼ التي تتبناىا المؤسسة بشأف محيطيا الداخمي كالخارجي مف خالؿ اعتمادىا 

. عمى إستراتيجية تككف طكيمة المدػ كتنفيذىا بيدؼ تحقيق الغايات العامة لممؤسسة

 إستراتيجية االتصاؿ في المؤسسة تبنى مف طرؼ فريق عمل خاص؟ ؿ ق:7السؤال 

 كانت أغمب إجابات المبحكثيف أف إستراتيجية االتصاؿ في المؤسسة تبنى مف قبل فريق خاص د ؽ:الجواب

يوجد فريق معين يقوم بإعداد اإلستراتيجية االتصالية في مديرية البيئة وىو (:6كىذا ما أكرده المبحكث 

 في حيف ذكر البعض اآلخر أنو يقـك بإعدادىا مدير مديرية البيئة (والتحسيسالمصمحة المكمفة االتصال 

من وجية نظري تبنى إستراتيجية االتصالية من قبل المدير (:7كىذا ما قاـ بذكره المبحكث كاحد فقط 

 (بإعدادىامديرية البيئة فيو المكمف 

 خالؿ معمكمات التي قدميا المبحكثيف حكؿ ىذا السؤاؿ يتضح لنا أف إلعداد إستراتيجية ف كـ:التعميق

اتصالية يتطمب فريق خاص إلعدادىا كىك فريق اإلعالـ ك التحسيس مف أجل إنجازىا كتنفيذىا فاإلستراتيجية 

تعمـ عمى كافة عماؿ المديرية كمستكياتيا،حيث يقـك الفريق المكمف بإعدادىا بتحديد اليدؼ العاـ ثـ 

األىداؼ الفرعية،كالنشاطات التي سكؼ قيمكف بيا كالكسيمة التي يتعاممكف بيا، كتحديد الجميكر المستيدؼ 

كالفترة الزمنية ،كتكفير مكارد مالية كبشرية ثـ يقكمكف بالمتابعة كتقكيـ العمل،فاإلستراتيجية في المنظمة ىي 
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أنظر إلى (.مف مسؤكلية اإلدارة العميا إذ يتـ صياغة اإلستراتيجية الكمية ضمف ىذا المستكػ مف اإلدارة

 1(39النظري  ص

 كمتابعة؟ تخضع إستراتيجية االتصاؿ إلى تقييـ عاـ ؿ ق:8السؤال 

 أغمب إجابات عمى أف إستراتيجية االتصاؿ في المؤسسة تخضع لتقييـ عاـ  ت أجمع:الجواب

يقوم رئيس المصمحة ومدير المديرية (:2كمتابعة مف قبل رئيس المصمحة كالمدير كىذا ما أكرده المبحكث 

فيما ذكر (بتقييم ومتابعة إستراتيجية االتصالية التي تتبناىا المؤسسة عن طريقة حصيمة شيرية وسنوية

ال توجد أي مراقبة أو تقييم لإلستراتيجية (:8البعض أنو ال تكجد أؼ مراقبة أك تقييـ نذكر منيـ المبحكث 

 (االتصالية في المؤسسة

نالحع مف خالؿ إجابات المبحكثيف أنو ىنا تقييـ كمتابعة لمعممية اإلستراتيجية اتصالية حيثتعتبر :التعميق

عممية تقييـ مف العمميات اليامة التي تمارسيا المؤسسة  كعمى جميع مستكياتيا  بدءا مف اإلدارة العميا 

إلىالعامميف في أقل المراكز الكظيفية فالتقييـ ىكأحد أدكات الرقابة اإلدارية الفاعمة كالتي عمى أساسيا يتـ 

تعرؼ النتيجة التي كصمت إليو اإلستراتيجية،فيي كسيمة التي تدفع اإلدارة إلى العمل بحيكية كنشاط كىذا 

يعكد بنتيجة تعرؼ عمى أداء العماؿ  بشكل مستمر كبذلؾ يحققكف مستكيات أعمى كحصكؿ عمى النتائج 

 2(39أنظر إلى النظري  ص.(النيائية لعممية التقييـ

 تركف أف محيط العمل يساعد في تعزيز ركح التعاكف بيف العماؿ؟ ؿ ق:9السؤال 

أجمعت إجابات أغمب مبحكثيف أنو محيط العمل ال يساعد في تعزيز ركح التعاكف بيف العماؿ كىذا :الجواب

ال يوجد محيط لمعمل الذي يساعدنا فيناك بعض االختالف وعدم التفاىم بين (:7ما أكرده المبحكث 
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أنو ىناك محيط لمعمل (: الذؼ قاؿ6 ذكر البعض اآلخر عكس ذلؾ نذكر منيـ المبحكث فيما (الموظفين

. (العملواالتصال الجيد فأعضاء المديرية كميا تتعاون إلنجاح 

نستخمص مف إجابة المبحكثيف التي سبق ذكرىا أف محيط العمل في المديرية ال يساىـ في تعزيز : التعميق

ركح فريق العمل كالتعامل بيف أطراؼ أفراد المؤسسة كمنو يتضح لنا أنو ىناؾ خمل عمى مستكػ تطبيق 

ىؤالء األفراد إلستراتيجية االتصاؿ في حيف باقي المبحكثيف ليـ كفاءة في تطبيقيا كىذا راجع إلى ككنيـ مف 

 كسائل لتحقيق الجماعي كالتعاكف بيف أطراؼ العامميف كسيمة مف ؿ، فالعـإعدادىاأفراد الذيف يساىمكف في 

نجاز األعماؿ  .،فأىداؼ المديرية ال تحقق دكف كجكد تعاكف بيف العماؿاألىداؼ كا 

 تقييـ إستراتيجية اتصالية التي تبنتيا مؤسستكـ؟ ؼ كي:10السؤال 

 :12 أفراد العينة أجابت أنو ال بأس بيا كلكف ليست بالمستكػ المطمكب كما أكرده المبحكث ب أغل:الجواب

. (بالنسبة لي إستراتيجية االتصالية ال بأس بيا وأنيا تتماشى كما ىو مسطر عمييا بدون مشاكل)

نالحع مف خالؿ إجابة أفراد العينة أف إستراتيجية االتصالية التي تتبعيا مديرية البيئة تنقصيا بعض : التعميق

تعديالت بحيث ترقى إلى تحقيق نتائج عالية ككافية بحيث تتماشى مع جميع النكاحي، فيي جزء مف 

اإلستراتيجية العامة لممؤسسة فتتطمب لمتقييـ كالمتابعة، فكمما كانت جكدة اإلستراتيجية االتصالية في المستكػ 

العمل المطمكبة كمما كانت المردكدية عالية، كما تعزز ركح التعاكف بيف المكظفيف كتخمق جك مف ركح 

 .المؤسسة تساـ في تحقق األىداؼ كبالتالي
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: االستنتاج

.  خالؿ نتائج المقابمة أف المؤسسة تعتمد عمى اإلستراتيجية االتصالية في تسيير المؤسسةنتأكد مف- 1

يتضح لنا مف خالؿ المقابمة أف لكضع إستراتيجية االتصالية يتطمب طاقـ خاص في المؤسسة يككف - 2

 .ممما بكل أكضاعيا

 .يتبيف لنا مف خالؿ المقابمة أف اإلستراتيجية االتصالية تبقى تحت التقييـ الدائـ مف قبل الفريق المكمف- 3

. يتضح لنا مف خالؿ إجراء المقابمة أنو يكجد نقص في محيط العمل مما يعرقل مسار العمل- 4

نتأكد مف خالؿ المقابمة التي أجريت أف اإلستراتيجية االتصالية في مديرية البيئة بكالية مستغانـ يبقى - 5

. ينقصيا بعض التعديالت لكي ترقى إلى الشكل المطمكب

إلستراتيجية االتصالية المتبعة مف طرؼ المديرية في إطار خمق الحافزية لدػ ال تفعي:الثالثالمحور 

. األعضاء المنتسبيف إلييا

 تشعر باألمف في كظيفتؾ؟ ؿ ق:11السؤال 

 إجابات أفراد العينة اتفقت عمى أنيـ يشعركف باألمف في كظيفتيـ كىذا ما أكرده المبحكث ب أغل:الجواب

بينما أجاب باقي المبحكثيف عمى أنيـ ) وبقوانينياأكيد أشعر باألمن في وظيفتي فأنا أحبيا وممتزم بيا (:10

ال أشعر باألمن في وظيفتي،أشعر أني معرض في أي لحظة (:7ال يشعركف بأمف كىذا ما أكرده المبحكث 

. ) الطردإلى 

 عمى ما تـ التصريح بو مف قبل أفراد العينة محل الدراسة تبيف لنا أنيـ انقسمكا إلى جزئييف ا بناء:التعميق

ىناؾ مف أقر بإحساسو باألمف كذلؾ عائد إلى مكانتو داخل المؤسسة كسمطتو التي يشغرىا عمى عكس البقية 
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التي قالت أنيا ال تشعر باألمف كذلؾ راجع فترة الزمنية قميمة التي عاممك بيا في المؤسسة التي لـ تتجاكز 

ثالث سنكات، فشعكر المكظف باألمف مف شأنو أف يخمق فاعمية اتصالية داخل المؤسسة، كىذا ما يجعل 

 .العماؿ راضكف عمميـ في المؤسسة، بحيث تمبى حاجاتيـ التي يسعكف إلييا

 ىل تشارؾ في عممية اتخاذ القرارات في المؤسسة؟:12السؤال 

 أغمب أفراد العينة بأنيـ يشارككف في عممية اتخاذ القرارات في المؤسسة كىذا ما أكرده المبحكث ؽ اتف:الجواب

 تكون عممية اتخاذ القرارات في المؤسسة عن طريق تقديم مقترحات تدرس ويتم تبنييا والعمل )1

شارك في القرارات لكن في القرارات التي تخص أ(:5في حيف أشار باقي المبحكثيف نذكر المبحكث (عمييا

. (مصمحتي فقط

 أغمب إجابات المبحكثيف بيف األغمب التي قالت أنيا تشارؾ في عممية اتخاذ القرارات كىذا ت تمثل:التعميق

يمكف أف نفسره عمى أف المؤسسة تفتح المجاؿ لكل العماؿ مف أجل إبداء رأييـ في المؤسسة لتحقيق أىدافيا 

فالبد مف المدير أف يجعل في األخير ألف مف بيف أىداؼ المؤسسة ىي تحفيز العماؿ داخل المؤسسة 

المديرية بالنسبة لألفراد جزءا ميما في حياتيـ كذلؾ بتحفيزىـ ليس ماديا فقط كأيضا معنكيا كذلؾ مف خالؿ 

  أما بالنسبة الذؼ ذكر أنو ال يشارؾ ربما 1(51 أنظر إلى النظريص(إتاحة ليـ الفرص في مشاركة بآرائيـ 

يعكد ذلؾ إلى قمة خبرتيـ أك غير معنييف باتخاذ القرارات في تمؾ المصمحة فبعض القرارات تككف تخص 

. مصمحة معينة فقط
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 أؼ أساس يتـ ترقية مكظفيف؟ ػ عل:13السؤال 

كانت أغمب إجابات المبحكثيف أنو يتـ ترقية مكظفيف مف خالؿ الخبرة كسنكات العمل كأقدمية : الجواب

 تقوم المؤسسة بترقية موظفين عمى أساس الخبرة (:9 الشيادة متحصل عمييا كىذا ما أكرده المبحكث

. ) وأقدمية الشيادةوسنوات العمل 

كل إجابات أفراد العينة المدركسة أف ىناؾ ترقية إال أنيا تختمف باختالؼ كل مبحكث فيناؾ مف :التعميق

يرقى مف خالؿ خبرتو في العمل كىناؾ مف يرقى عمى أساس شيادتو في التخصص كما تـ ترقيو المكظفيف 

عمى أساس مؤىالتيـ العممية كالعممية كخبراتيـ كمياراتيـ كقدراتيـ الشخصية،باإلضافة إلى مدػ التزاميـ 

جراءات العمل المحددة مف قبل جية العمل في أداءىـ لكظائفيـ بكفاءة كفاعمية، كعالقة الجيدة  بسياسات كا 

مع المدير كمع المكظفيف، كالقابمية لمتطكر كاتخاذ القرارات، حيث تتـ الترقية أيضا حسب تميز الشخص عف 

زمالئو كالتزامو بالكقت كالنظاـ الداخمي لممؤسسة كمدػ رغبة الفرد في الطمكح كالسعي لبناء الذات، كمدػ 

. تحقيقيـ لألىداؼ المحددة ليـ مسبقا مف قبل منظماتيـ

  تقيـ المؤسسة احتفاالت خاصة بعماليا المترقكف؟ؿ ق:14سؤال

 إجابات أفراد العينة كانت أنو ال يقاـ احتفاالت خاصة بعماليا المترقكف كىذا ما أكرده ب أغل:الجواب

فيما ذكر مبحكثيف ) المترقون لم أرى أي احتفاالت قامت بيا المؤسسة من قبل من أجل العمال (:6المبحكث

لمعمال  المؤسسة بعض الجوائز التكريمية تقدم (:12آخريف أف تقاـ في بعض أحياف نذكر منيـ مبحكث 

 .)المترقون تكريما لجيودىم في المؤسسة 

 عمى ما تـ التصريح بو مف قبل أفراد العينة أف المديرية البيئة ال تيتـ كثيرا بتقديـ الحكافز ا بناء:التعميق

المعنكية لممكظفيف فيي شبو منعدمة كىذا يؤثر عمى نفسية العماؿ مما يجعمو يشعر بعدـ االنتماء إلى 

، بحيث عدـ كجكد مثل ىذه الحكافز مف شأنو أف المؤسسة كبالتالي سكؼ يعكد بالسمب عمى المستكػ األداء
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يحبط مف إرادة المكظف كيدفعيـ إلى التياكف في أداء العمل، كيحبط مف أحالميـ كطمكحاتيـ، كىذا ما 

 .يؤدؼ عمى تدىكر األداء كبالتالي تراجع نشاط داخل المؤسسة

كيف تقييـ الحكافز التي تقدميا لكـ المؤسسة؟ :15السؤال 

مبحكثيف كانت إجابتيـ بأف الحكافز التي تقدميا ليـ المؤسسة ال بأس بيا كىذا ما أكرده ب أغل:الجواب

 فيما) الحكافز في ىذه المؤسسة قميمة كخاصة الحافز المعنكؼ كلكف عمى العمكـ ال بأس بيا(:3المبحكث 

 ال يمكن القول أن ىناك حوافز فمم أشيد أي (:6ذكر بعض اآلخر أنيا منعدمة كىذا ما ذكره المبحكث 

. )حافز من قبل المؤسسة في تقريبا منعدمة 

 عمى ما تـ تصريح بو مف قبل أفراد العينة فإف تقييـ ىناؾ مف يرػ أنيا مقبكلة إلى حد ما ا بناء:التعميق

نما تقدميا مف أجل رفع مف مردكدية  ككنيا كإضافة ككامتياز ألنو ليس بالضركرة أف المؤسسة تقدـ حكافز،كا 

العمل كالذؼ قاؿ أنيا منعدـ ربما يعكد إلى أقدميتو في المؤسسة تككف عاميف ال أكثر فمـ يشاىد تمؾ 

. امتيازات التي تقدميا المديرية

: االستنتاج

.  إف مف خالؿ المقابمة يتبيف أغمب أفراد العماؿ مديرية البيئة يشعركف باألمف-1

. يتضح لنا مف خالؿ المقابمة عماؿ داخل المؤسسة يتشارككف في اتخاذ القرارات حكؿ المديرية- 2

يتبيف لنا مف خالؿ المقابمة أنييتـ ترقية مكظفيف عمى أساس الخبرة كسنكات العمل كأقدمية الشيادة - 3

 .متحصل عمييا

. مف خالؿ المقابمة يتبيف لنا أف مديرية البيئة ال تقكـ بتقديـ حكافزلعمالياالمترقكف - 4

. يتضح لنا مف خالؿ المقابمة أنو يكجد نقص كبير مف قبل إدارة المديرية في الحكافز التي تمنحيا لمعماؿ5-
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 :لممقابمةنتائج العامة ال

 :فيمايميكتكصمنا مف خالؿ دراستنا الميدانية بمديرية البيئة إلى نتائج عامة يمكف حصرىا 

  كبير في تطبيق أثرإف عماؿ مديرية البيئة رغـ تشاركيـ في اتخاذ القرارات إال أف لمتسمسل اإلدارؼ 

 .قراراتيـ عمى ارض الكاقع كالعكس صحيح

  إف أسمكب عمل مكظفي مديرية البيئة يشبو نكعا ما نظاـ عمل المدرسة السمككية كىذا بسبب تكفر

 .جك مف االنسجاـ كالتكافق

  إف المؤسسة تعتمد في تسيير شؤكنيا عمى كسائل تقميدية كىذا يؤثر بالدرجة األكلى عمى نظاـ

 .الترقية

  كاإلبداعإف نظاـ الترقية تتحكـ فيو بالدرجة األكلى سنكات العمل كخبرة العامل أكثر مف الجيد. 

  إف عماؿ مديرية البيئة يشعركف باألمف الكظيفي كىذا في حد ذاتو حافز معنكؼ كىذا يدؿ عمى أف

 .نظاـ الحكافز بمديرية البيئة معنكؼ أكثر منو مادؼ

  إف الرئيس بمديرية البيئة يعامل المكظفيف انطالقا مف مبدأ أساسي في العالقات العامة كىك عامل

 .الناس بقدر ما تحب أف يعاممكنؾ بو

  إف اإلستراتيجية االتصالية بمديرية البيئة ليست فعالة بالشكل المطمكب كىذا ألنو لكضع أؼ

 .إستراتيجية اتصالية أك تحفيزية البد مف كجكد طاقـ مشرؼ ممما بكل أكضاعيا

  أف مديرية البيئة تعاني مف نقص عمى مستكػ طاقميا البشرؼ كىذا في حد ذاتو يؤثر عمى كضع

 .إستراتيجية اتصالية فعالة

  دؿ عمى شيء إفأف مديرية البيئة تكجو تعميماتيا لمكظفييا بناءا عمى مصالحيـ قبل مصالحيا كىذا 

 .فيك يدؿ عمى أنيا تطبق مبادغ مدخل العالقات اإلنسانية
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  إف طبيعة االتصاؿ بيف الرئيس كالمرؤكسيف كبيف المرؤكسيف ىي اتصاالت غير رسمية أكثر مف

 .رسمية كىذا في حد ذاتو يخمق جك مف اإلبداع كحب لمعمل

  إف االتصاؿ التنظيمي بالمؤسسة فعاؿ كلعب دكر كبير في انسجاـ كتكافق مكظفييا كضمف نظاـ

 .ناجح ليا كىذا ما بدا كاضحا في عمل المكظفيف بشكل مشترؾ كمكحد

 إف اإلستراتيجية التحفيزية عمى مستكػ المؤسسة تمنح تحفيزا مادية فقط لمعماؿ المترقيف. 

  متخصص بكل كاألقدمية جعمتوأف رغـ اعتماد المؤسسة عمى مبدأ تقسيـ العمل عمى خبرة العمل 

 .قسـ كىذا إف دؿ عمى شيء فيك يدؿ عمى أف مديرية البيئة ال تستغني بسيكلة عمى مكظفييا

  إف بمديرية البيئة يكجد مكمف كمشرؼ عمى تقييـ اإلستراتيجية االتصالية كىذا حتى تحدد المؤسسة

. االيجابيات بالعمل كتعمل عمى تفعيميا كتحدد السمبيات كتجد ليا حمكؿ

: نتائج المالحظة

مف خالؿ فترة تربصنا بالمؤسسة، قمنا بتتبع كل ما يخص االتصاؿ التنظيمي،كما حرصنا عمى تسجيل كل 

المعمكمات الخاصة باإلستراتيجية االتصاؿ كالحافزية لنتكصل إلى النتائج التي لـ تستطع أداة المقابمة 

الكصكؿ إلييا بحكـ المقكمات الزمنية،كحتى المغكية في ترجمة كل تمؾ النشاطات،حيث تكصمنا مف خالؿ 

: المالحظة إلى

 استخداـ المديرية إلستراتيجية االتصاؿ التنظيمي في تحفيز العماؿ داخميا . 

 االستقباؿ الجيد كحسف المعاممة مف قبل أفراد المديرية . 

 احتراـ عماؿ لنظاـ داخمي لمديرية البيئة  . 

 انضباط المرؤكسيف كاالحتراـ قرارات المدير . 

 تقاسـ المياـ بيف المكظفيف أثناء استقباؿ الباحثيف .
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: التحقق من الفرضيات في ضوء النتائج

: الفرضية األولى

 الكسائل اإللكتركنية في التكاصل بيف كالتي تمثمت في اعتبار أف المديرية تستخدـ ما يخص الفرضيةفيك

 كالمصالح داخل المؤسسة فإف كحسب دراستنا فاستخداـ المديرية ليذه الكسيمة يبقى استخداـ نسبي العماؿ

فالمؤسسة تعتمد عمى الكسائل التقميدية في التكاصل مع جميكرىا الداخمي كالخارجي كىذا ما ترجمو كبرره 

 المقابمة الذؼ إجابتو تدؿ عمى استخداـ المؤسسة لمكسائل التقميدية بدرجة أكبر مف الكسائل  مفاألولالسؤال 

عمى أف المؤسسة . الحديثة كىذا إف دؿ عمى شيء فيك يدؿ عمى أف المؤسسة يغمب عمييا الطابع التقميدؼ

.  تعتمد عمى الكسائل التقميدية أكثر مف الكسائل الحديثة

:  الفرضية الثانية

كبالنسبة لمفرضية الثانية كالتي تدؿ عمى أف ىناؾ عالقة بيف إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي كتحفيز العماؿ 

فيي تشير لمدػ تحكـ طبيعة اإلستراتيجية االتصالية في التنظيـ داخل المؤسسة مف جية كفي طريقة تحفيز 

العماؿ مف جية أخرػ كنظرا ألف مديرية البيئة تعتمد عمى إستراتيجية اتصالية تساىـ في تحفيز العماؿ، 

حيث نجد أف المديرية تتيح فرص المشاركة األعضاء في القرارات الخاصة بمصمحة المؤسسة، كعميو فإف 

مف المقابمة الذؼ يجيب عمى الفرضية السؤال الثاني عشر ىذه الفرضية صحيحة كىذا ما ترجمتو إجابة 

. كمنو نقكؿ أف الفرضية صحيحة
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 :االستنتاج العام لمدراسة

 البيئة بكالية مستغانـ عمى كسيمة الفاكس كاإليميل داخل المؤسسة   تستخدـ مديرية  

  تكظف مديرية البيئة إستراتيجية االتصالية في تسيير كتحديد األىداؼ المسطر ليا كالتي تسعى إلى

 . تحقيقيا

 ال يمكف استغناء عف إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي في المؤسسة لما لو أىمية في رفع المستكػ الكظيفي. 

  تعتمد المديرية عمى إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي في خمق حافزية لدػ العماؿ حيث تقـك اإلدارة المديرية

 .بمنح حكافز مادية مف خالؿ ترقيات المتفكقيف في عمميـ

 أكثر ماىك معنكؼ تعتمد مديرية البيئة عمى إستراتيجية اتصالية تسمح بتحفيز العماؿ بشكل المادؼ . 

  اإلستراتيجية االتصاؿ التنظيمي تمعب دكرا ىاما في خمق حافز لدػ المكظفيف مديرية البيئة بكالية 

 .مستغانـ

  تقكـ مديرية باختيار فريق خاص مف أجل إعداد إستراتيجية اتصالية تقـك مف خالليا بتحقيق أىدافيا

 .المرجكة سكاء كانت قريبة مدػ أك بعيدة المدػ

  تمعب إستراتيجية االتصالية داخل المديرية دكرا في خمق جك مف التكامل كالتناسق بيف أقساميا

 .كمصالحيا

  السنكؼ مف خالؿ القرارات اإلستراتيجية التي اتبعتياكشامل لنشاطياتقكـ مديرية البيئة بتقييـ عاـ . 

  تبيف لنا مف خالؿ الدراسة أف ىناؾ عالقة ارتباطية بيف اإلستراتيجية االتصاؿ التنظيمي كخمق الحافزية

 .لدػ العماؿ بمديرة البيئة



 

 

 خاتمة



 خاتمة

 

  ج 

 خاتمة

. مف خالؿ الدراسة التي قمنا بيا يمكننا القكؿ بأف إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي ليا أثر فعاؿ في المؤسسة

فيي المتحكـ األساسي في سيركرتيا ككنيا تساعد عمى تكفير جك تنظيـ مالئـ لمعمل كمف جية أخرػ تضمف 

تحقيق االستقرار لممؤسسة كنجاحيا كالذؼ ال يمكف أف يحقق دكف كجكد إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي ترفع 

مف األداء العماؿ باعتمادىـ عمى نظاـ معيف لمتسيير كالتغيير مف نشاطات اإلدارية كمما اقتضت الحاجة 

 .إلييا، كتزيد مف سرعة تحقيقيا كدقة نتائجيا كمما كانت ىناؾ حكافز مادية أك معنكية

 كىذا ما تأكد في الحالة التي تـ دراستيا كالممثمة في اإلستراتيجية االتصاؿ التنظيمي في خمق الحافزية لدػ 

العماؿ التي تسعى إلى تسيير، إال أنو يكجد بعض النقائص عمى مستكػ إستراتيجية االتصالية حيث ثبت بأف 

المديرية لـ تستطع االستغناء عف كسائل االتصاؿ التقميدية رغـ التطكرات الحاصمة في مجاؿ تكنكلكجيا 

االتصاؿ الحديثة، مما خمق نقص عمى مستكػ تحفيز المكظفيف،فالبرغـ مف اعتماد المؤسسة عمى إستراتيجية 

التي تقكـ عمى التحفيز المادؼ أكثر ماىك معنكؼ، إال أنيا نجحت في تكطيد العالقة بيف أطرافيا كزرع ركح 

التعاكف كالمشاركة، كالذؼ بدكر يخمق نكع مف المركنة في التنظيـ مف خالؿ فعالية االتصاؿ التنظيمي في 

مستكػ الكظيفي، كبالتالي خمق جك مف الحافزية في تأدية العمل داخل المؤسسة إذ ال يمكف لمحكافز أف 

تحقق أىدافيا بالمؤسسة إال مف خالؿ كجكد آلية عمل كنظاـ محدد إلدارتيا بالشكل األمثل مع تكافر عنصر 

في غاية األىمية أال كىك المصداقية في تطبيق نظاـ الحكافز داخل المؤسسة، فرغـ النقائص المكجكدة في 

مديرية البيئة بكالية مستغانـ عمى مستكػ إستراتيجية االتصالية إال أنيا تسعى إلى تطكير مف إمكانياتيا في 

مختمف المجاالت بيدؼ كسب ثقة  كرضا العماؿ كضماف كالئيـ مف جية كمف جية أخرػ تضمف سيركرتيا 

 .كتحقيق أىدافيا



 خاتمة

 

  د 

 إستراتيجية االتصاؿ التنظيمي  بياثرؤت   كيبقى بحثنا ىذا مجرد اجتياد متكاضع حكؿ معرفة كيفية التي

، إال أنو تبقى عدة زكايا تحتاج إلى المتبناة مف قبل مديرية البيئة لكالية مستغانـ في خمق الحافزية لدػ العماؿ

 .تعمق كاإلثراء، لذا نرجك مف الطمبة الباحثيف كالدارسيف مكاصمة كاستكماؿ ىذه الدراسة
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 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 

 كمية العموم االجتماعية

-جامعة مستغانم– قسم عموم اإلعالم واالتصال   

 استبيان في إطار إنجاز  مذكرة ماستر في اإلعالم و االتصال

 تخصص اتصال التنظيمي

 

 

 

 

، سنة ثانية ماستر في جامعة عبد الحميد ابف باديس بمستغانـ ،قسـ عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ، يعقوب أمينة  أنا الطالبة 
 كالمكسكمة بالعنكاف السابقرقاد حميمة ، أنا بصدد التحضير لشيادة ماستر تحت إشراؼ الدكتكرة . تخصص اتصاؿ تنظيمي 

استراتجية االتصال التنظيمي في خمق الحافزية لدى العمال 

كنتعيد لكـ بأننا سنقـك باستخداـ معمكماتكـ ألغراض عممية كأكاديمية .نرجك منكـ التعاكف معنا في اإلجابة عمى ىذا االستبياف

 .فقط

: مالحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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 ال تكتب اسمؾ كال أؼ أمر آخر ما عدا الذؼ طمب منؾ .
   نرجك منكـ اإلجابة عمى كل األسئمة

 .نشكر لكم حسن تعاونكم معنا ونقدر لكم ىذا الجيد
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 استراتجية االتصال التنظيمي في خمق الحافزية لدى العمال
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عبر الياتف              منشكرات                         بريد إلكتركني  
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 ىل تقـك المؤسسة بترقية مكظفييا ؟ 3

أحيانا                         غالبا                         نادرا  

 مانكع الخدمات التي تكفرىا المؤسسة لعماليا ؟ 4



 

 

ترقيات مادية                       خدمات إجتماعية                  أخرػ أذكرىا  

  ىل تقيـ المؤسسة احتفاالت خاصة بعماليا المتفكقيف ؟5
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