


 
 

 شــكـر وتـقــــديــر
 

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة و السالم عمى اشرف الخمق والمرسميـــــــــن سيدنا  

 محمد بن عبد اهلل وعمى الو وصحبو أجمعين.

نشكر اهلل عز وجل عمى توفيقو لنا عمى إتمام ىذا العمل ومده إيانا بالعون  بداية 

 والقوة والصبر فمو الحمد والشكر كما ينبغي لجالل وجيو وعظيم سمطانو.

وانطالقا من قول رسول اهلل صمي اهلل عميو وسمم " ال يشكر اهلل من ال يشكر  

عمى تفضمو بإشرافو  ور بوعمامة العربيالدكتإلى األستاذ الناس" نتقدم بالشكر واالمتنان 

 عمى ىذا العمل وما بذلو من جيد في إرشادنا، وكل أساتذتنا الكرام، و الزمالء.

وخالص الشكر وعظيم التقدير والوالء لموالدين وبالخصوص أمي العزيزة و جنتي فوق 

أخص  األرض " كوي فاطمة"، و زوجي الفاضل و سندي في الحياة "روابح إبراىيم"، كما

بالذكر من أنارت حياتنا بقدوميا إلى الدنيا، إلى فمذة كبدي إبنتي العزيزة عمى قمبي الكتكوتة 

 و كل عائمتي و عائمة زوجي. "أميرة"
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 :مقدمة

لالتصال نظام وجود دون ٌقوم ال اإلنسانً المجتمع من،إن البعضشرطا اعتبره الذي

وتارٌخالبشرٌةٌثبتذلكعبرالمراحلالتارٌخٌةالتًعاشهااإلنسان،شروطبقاءالكائنالبشري

منعصرلغةاإلشاراتكالناروالنقشعلىالحجرإلىعصراألقمارالصناعٌةواالتصالالذي

،فاالتصالكانوسٌظلضرورةحتمٌةمارشال ماكلوهانجعلمنالعالمقرٌةصغٌرةكماقال

،وكذااإلنسانمعالطبٌعةمنحوله،األمرالذيٌستطٌعأنٌضمنلهلتفاعلاإلنسانمعاإلنسان

االستمراروالبقاءوالعٌشبسالم.

بالتطورالذيشهدهالعالمخاللالقرنالعشرٌنوبداٌةالقرنالواحدوالعشرٌننقلةفقدجل

ا سهولة ساهمت حٌث االتصال، عملٌة على مسبوقة غٌر ممٌزات عدة أضفت نسٌابنوعٌة

دول وأصبحتجل الزمنٌة، و الجغرافٌة والحواجز الحدود علىتضاؤل العالم المعلوماتفً

ٌةفًعملٌةبناءـــــالعالمتسعىالكتساباحدثتقنٌاتاالتصالنظرالماٌمثلاالتصالمنأهم

ءوتأسٌسالصناعاتومنعاقتصادالدولككلسواءمنحٌثالمردودالمالًأومنحثبنا

محلٌا الصناعً و الثقافً حضورها لتأكد  الدولٌة الساحة على مكانتها للدول عالقاتتضمن

مماأتاحفًاالتصالوعالمٌا،كماأنالتقدمالتكنولوجًلوسائلاالتصالسمحبوجوددقةوثبات

الفرصةفًاختصارالوقتوالجهدوالمالوأتاحالفرصةلالستفادةمنممٌزاتاالتصالبصفة

عامةواالتصالفًالمنظماتبصفةخاصةأوماٌعرفباالتصالالتنظٌمًفًالمنظمات.

مفتاح هو التنظٌمً فاالتصال تنظٌم، أي فً وضرورٌة هادفة االتصال عملٌة تعد ومنه

االتصالالٌعرفالموظفونماذاٌعملزمالؤهموالتستطٌعاإلدارةأنلمنظمة،فبدونونجاحا

التًتحتاجها،والٌستطٌعاألفرادإٌصالحاجاتهملآلخرٌن.المدخالتتقسمالمعلوماتعن

لتعاظمدوراالتصاالتاإلدارٌةأوالتنظٌمٌةفًالعصرالحدٌث،وزٌادةالمشكالت ونظرا

تنظٌمٌةفعالةفًالمنظماتلالتصاالتالمنظماتفقدترتبعلىذلكزٌادةالحاجةالعالئقٌةفً

تبعالماتتٌحهتقنٌاتاالتصالمنممٌزاتتساهمبفعالٌةفًرفعمستوىاألداءالوظٌفًللعاملٌن.

بحٌث لتحقٌقها الالزمة األهدافوالوسائل من ٌعكسكال الذي النشاط ذلك األداء وٌعتبر

كانٌرتبطب المخرجاتالتًتسعىالمنظماتبصفةعامةمنمهاراتوقدراتوإمكانٌات،فإذا

األداءمناسبللعملالمطلوبإنجازهفإنهٌحققالغرضمنه.



 

 ب
 

الدراسةعالقةاالتصالالتنظٌمًو الوظٌفًللعاملفعالٌتهعلىاألداءومنهسنتناولفًهذه

 بالمؤسساتالثقافٌة "ولد الثقافة نموذجابدار مستغانم لوالٌة الرحمانكاكً" للوقوفعلىعبد

باأل عالقته وبحث االتصال قسمناوظٌفًالداءواقع فقد لذلك وتحقٌقا العامل، نظر وجهة من

الدراسةإلىقسمٌنأساسٌٌنبعداإلطارالمنهجًللدراسة.

التساؤالتوالفرضٌاتحٌثاختصاإلطارالمنهجًللدراسةبطرحاإلشكالٌةواإلشارةإلىجملة

إضافةإلىأهمٌةوأهدافالدراسةوتحدٌدالمفاهٌموالمنهجالمتبعوالتقنٌاتالمستخدمةومنهإلى

أسباباختٌارالموضوعوالدراساتالسابقة.

أماالجانبالنظريللدراسةفقدسلطناالضوءعلىاالتصالالتنظٌمًمنحٌثالمفهوموالهٌكل

واعاالتصالالتنظٌمًالرسمًوغٌرالرسمً.والقنواتوأن

األ مفهوم إلى تطرقنا األداءوثانٌا لدراسة تطرقت التً النظرٌات أهم و وأهمٌته داءالوظٌفً

الوظٌفًمنمنظورالتنظٌم.

أماعنالشقالثالثفقدخصصناهأوالللتعرٌفبمٌدانالبحثوتحدٌدعٌنةالدراسةومواصفاتها،

خٌراخلصناإلىاالستنتاجالعامأو،لىعرضوتحلٌلالبٌاناتعلىضوءفرضٌاتالدراسةومنهإ

.للدراسةوالخاتمة
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 اإلشكانُح: .1

ِغ اصد٠اد ِٛظح اٌرطٛس ٚ اٌرمذَ اإلٔغأٟ ٚاٌرىٌٕٛٛظٟ ٌٛعائً ٚعثً االذظاي    

صادخ اٌؽاظح ٌالذظاي ت١ٓ إٌاط أطاللا ِٓ ذٍه األ٘ذاف االظرّاػ١ح ٚاٌصماف١ح 

ٚاٌذٚافغ إٌفغ١ح ٚ االلرظاد٠ح اٌرٟ ِغد تٙا ظً لطاػاخ اٌّعرّغ ٌرؽذز اٌرغ١ش ػٍٝ 

ٌٍّعرّغ وىً، ؼ١س عاّ٘د عٌٙٛح أغ١اب اٌّؼٍِٛاخ فٟ ذؼاؤي اٌظؼ١ذ اٌصمافٟ 

اٌؽذٚد ٚاخرظاس اٌٛلد ٚ اٌعٙذ ٚاٌّاي ٚأذاغ اٌفشطح ٌالعرفادج ِٓ ١ِّضاخ االذظاي 

فٟ إٌّظّاخ ٔظشا ٌّا ٠ّصٍٗ ِٓ أ١ّ٘ح  تإٌغثح ألداء اٌؼاًِ فٟ اٌرٕظ١ُ عٛاء أوأد 

 خذِاذ١ح. ٚ ئٔراظ١ح ٘زٖ األخ١شج آ

االذظاي اٌرٕظ١ّٟ ٔظشا ٌذٚسٖ اٌؽ١ٛٞ فٟ ذؽم١ك ؼاظاخ اٌّعرّغ  ذضداد أ١ّ٘ح

اي فٟ اٌرأش١ش ػٍٝ عٍٛواخ ٚ أداء ــــــاٌّرضا٠ذج فٟ اٌرٕظ١ُ ِٓ ظٙح ٚدٚسٖ اٌفؼ

ؼذ اٌؼٕاطش اٌّرؽىّح ترفاػً أفشاد٘ا، تؽ١س أفٙٛ اٌمٛج اٌذافؼح فٟ اٌؼاللاخ ٚاٌؼا١ٍِٓ، 

ؾ ٚ وزا اٌرٕالغ ٚاٌظشاع ت١ٓ أؽشاف ذؼىظ ػ١ٍّح االذظاي ِذٜ اٌرٛافك ٚاٌرشات

ػ١ٍّح االذظاي فؼال ػٓ اإلؼاؽح تىً اٌّشىالخ ٚ ذطٛس٘ا ٚاٌّؼٛلاخ راخ اٌرأش١ش 

ػٍٝ أدائُٙ، وّا ٠غُٙ فٟ ص٠ادج اٌرماسب ٚ اٌرٛاطً ت١ٓ اإلداسج ٚ اٌؼا١ٍِٓ ٚاالذفاق 

خ اٌرٟ ػٍٝ ٚؼذج اٌّفَٙٛ ٚاٌٙذف ٚاٌشٚغ اٌعّاػ١ح ٚ اٌّؼ٠ٕٛح فٟ ِٛاظٙح اٌّشىال

1ذرؼٍك تغٍٛن اٌؼا١ٍِٓ تّا ٠ٕؼىظ تظٛسج ا٠عات١ح ػٍٝ اٌرٕظ١ُ
. 

ٚٔظشا ٌّىأح االذظاي فٟ اٌرٕظ١ُ اٌؽذ٠س ذشذة ػٍٝ رٌه ص٠ادج اٌؽاظح ٌالذظاي 

تاٌّإعغاخ  ٌٍؼاًِ ٛظ١فٟاألداء اٌتاٌفؼاي ٔظشا ٌّا ٠مذِٗ ِٓ ئعٙاِاخ  فٟ اٌرؽىُ 

اٌصماف١ح ٚ اٌرٟ ذؼرثش شش٠أا ٘اِا فٟ اٌٛال٠ح ٌّا ذمذِٗ ِٓ ذظــــــــــا٘شاخ ٚ ئعٙاِاخ 

ٚ ئشؼاػاخ ٌٍّعرّغ ٚ ٌّا ٌٙا ِٓ اؼرىان ِغ وً اٌششائػ عٛاءا فٕا١ٔٓ فٟ ظ١ّغ 

 اٌؼٛء ػٍٝ ِٛلغ  ٟرٝ ٍٔم، ٚؼاٌّعاالخ أٚ أً٘ اإلخرظاص أٚ ع١اع١١ٓ ... ئٌخ

 

                                                                 
، 1، داس اٌظفاء ٌٍٕشش ٚ اٌرٛص٠غ، ػّاْ ؽاالتصال و انعالقاخ انعايحستؽٟ ِظطفٝ ػ١ٍاْ، ػذٔاْ ِؽّٛد اٌطٛتاعٟ، 1

 .34ص 
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اٌّإعغاخ ٚدسظح ذأش١شٖ ػٍٝ األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼاًِ فٟ  ّٟاٌرٕظ١االذظاي 

ِٓ خالي تؽس ػٍّٟ ِٕٙعٟ أطٍمٕا ِٓ اٌصماف١ح ٚ تاٌرؽذ٠ذ تذاس اٌصمافح ٌٛال٠ح ِغرغأُ 

 اٌرغاؤي اٌشئ١غٟ اٌراٌٟ:

 <إنً أٌ يدي َؤثز االتصال انتنظًٍُ عهً األداء انىظُفٍ نهعايم

 ؟نثقافح نىالَح يستغانىتانًؤسساخ انثقافُح و تانتحدَد تدار ا

 اٌرغاؤي اٌشئ١غٟ اٌرغاؤالخ اٌفشػ١ح اٌرا١ٌح: ِٕٚٗ ذٕثصك ػٓ

ّإعغح ٠غاُ٘ االذظاي اٌشعّٟ فٟ اٌرأش١ش ػٍٝ األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼاًِ فٟ اٌ ً٘-

 ؟اٌصماف١ح

 تاالذظاي غ١ش اٌشعّٟ؟ إعغح اٌصماف١حً٘ ٠رأشش األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼاًِ فٟ اٌّ-

 انفزضُاخ:

٠ّىٓ ذؽذ٠ذ فشػ١اخ اٌذساعح فٟ ظً اإلشىا١ٌح اٌّطشٚؼح ٚ اٌفشػ١ح ٟ٘: "ػثاسج ػٓ فىشج 

ِثذئ١ح ذشتؾ ت١ٓ اٌظا٘شج ِٛػٛع اٌذساعح ٚ اٌؼٛاًِ اٌّشذثطح اٌّغثثح ٌٙا"
1
. 

 انفزضُاخ انجشئُح:

 ٠إشش االذظاي اٌشعّٟ  ػٍٝ األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼاًِ فٟ اٌرٕظ١ُ. -1

 ٠رأشش األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼاًِ داخً اٌرٕظ١ُ تاالذظاي غ١ش اٌشعّٟ. -2

 

 

 

 

                                                                 
، د٠ٛاْ اٌّطثٛػاخ اٌعاِؼ١ح، لغٕط١ٕح، تدرَثاخ عهً ينهجُح انثحث انعهًٍ فٍ انعهىو االجتًاعُحسش١ذ صسٚاٞ، 1

 .145، ص 2008اٌعضائش 
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 أهًُح اندراسح: .2

ذثشص أ١ّ٘ح اٌذساعح ِٓ أ١ّ٘ح ِٛػٛػٙا ٚ ٘ٛ ذأش١ش االذظاي اٌرٕظ١ّٟ ػٍٝ األداء 

اٌٛظ١فٟ ٌٍؼاًِ فٟ ػظش ذطٛسخ ف١ٗ آ١ٌاخ االذظاي  ؼرٝ أطثؽد اٌشش٠اْ اٌؽ١ٛٞ 

١ش٘ا ػٍٝ ئٔراظ١ح اٌؼا١ٍِٓ ٚ ذٕغ١ك ظٙٛدُ٘ أٚ ِٓ خالي إلداسج إٌّظّاخ عٛاء ٌرأش

ذثادي األفىاس ٚاٌّؼٍِٛاخ أٚ ذؽم١ك اٌفُٙ اٌّشرشن تّا ٠ٕؼىظ ػٍٝ عٍٛواخ األفشاد 

 اٌرٕظ١ّ١ح .

وّا ٠إًِ أْ ذغاُ٘ ٔرائط اٌذساعح فٟ ذمذ٠ُ ِؼٍِٛاخ ٌٍمائ١ّٓ ػٍٝ اٌرٕظ١ُ فٟ اذخار 

ٕظ١ّٟ ٚاٌرغٍة ػٍٝ اٌّؼٛلاخ اٌرٕظ١ّ١ح اإلظشاءاخ اٌالصِح ٌرط٠ٛش االذظاي اٌر

 إٌاظّح ػٓ ذأش١ش االذظاي فٟ أداء اٌؼا١ٍِٓ فٟ ئؽاس اٌرٕظ١ُ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انًنهجٍ جــــــانةان  

 

6 
 

 أسثاب اختُار انًىضىع: .3

أٞ دساعح أٚ تؽس فٟ اٌؽمائك ٔراض دٚافغ ذؽشن اٌثاؼس ٌٍم١اَ تٙا ِّا ٠ذفؼٗ  ئْ

ٌرخطٟ اٌظؼٛتاخ ِٓ أظً ذؽم١مٙا ٚفك أعظ ػ١ٍّح، ِٚٓ أُ٘ اٌّؼا١٠ش اٌرٟ ذرذخً 

 فٟ اخر١اس اٌثاؼس أعثاب راذ١ح ٚأخشٜ ِٛػٛػ١ح.

 األسثاب انذاتُح: 

 ٌؽ١اج االظرّاػ١ح ػاِح ٠ؼرثش االذظاي أؼذ أُ٘ ِرغ١شاخ اٌؼظش اٌفاػٍح فٟ ا

 خاطح ٌزٌه أسدٔا اٌرؼّك تٙزا اٌّٛػٛع ِٓ إٌّظٛس اٌرٕظ١ّٟ. إعغاخ اٌصماف١حٚاٌّ

  ًِت١اْ اٌذٚس اٌؽغاط اٌزٞ ٠ٍؼثٗ االذظاي اٌرٕظ١ّٟ ٚأششٖ ػٍٝ األداء اٌرٕظ١ّٟ ٌٍؼا

  اٌّإعغح اٌصماف١ح.فٟ 

 فٟ أسش١ف اٌّإعغح ٚ  وٟٛٔ ِٛظفح فٟ ئداسج داس اٌصمافح أسدذٙا أْ ذىْٛ دساعح ذضداد

 اٌز٠ٓ ٠أذْٛ ٌٍم١اَ ترشتظاخ تذاس اٌصمافح.ذىْٛ ٚع١ٍح ئػطالع ٌىً اٌطٍثح 

  ِٓ ٓوٟٛٔ ِٛظفح تذاس اٌصمافح أسدخ أ٠ؼا ِؼشفح ٚظٙح ٔظش اٌؼّاي ٚ اٌّٛظف١ ٚ

 ؼ١س االذظاالخ اٌرٕظ١ّ١ح اٌشع١ّح ٚ اٌغ١ش سع١ّح داخً اٌّإعغح.

  تاػرثاسٞ أٔرّٟ ٌذاس اٌصمافح.أ٠ؼا عٌٙٛح أغ١اب اٌّؼٍِٛاخ 

 

 األسثاب انًىضىعُح:

 ٌّإعغحا٘رّاَ ػٍُ االظرّاع تاالذظاي اٌرٕظ١ّٟ ٚأششٖ ػٍٝ أداء اٌؼاًِ اٌرٕظ١ّٟ فٟ ا. 

  ٠ؼرثش االذظاي اٌرٕظ١ّٟ ِٓ أُ٘ االعرشاذ١ع١اخ اٌرٟ ذإشش ػٍٝ أداء اٌؼاًِ فٟ ئؽاس

 دساوُٙ.اٌرٕظ١ُ ٚاألعاط ٌفُٙ ِٛالف األفشاد ٚ ذؽف١ضُ٘ ٚ ئ

  ٟ٠ّىٓ أْ ٠ف١ذ اٌثؽس فٟ اٌرؼشف ػٍٝ اٌخطٛؽ اٌشئ١غ١ح ٌذٚس االذظاي اٌرٕظ١ّٟ ف

 إٌّظّح ٚلذسذٗ ػٍٝ ئؼذاز اٌرغ١١ش.
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  ًٌِىْٛ ٘زا اٌّٛػٛع ِٓ أوصش اٌّٛاػ١غ اٌرٟ ذٕاٌٚد اٌعأة إٌفغٟ ٚاٌرٕظ١ّٟ ٌٍؼا

ء اٌؼا١ٍِٓ ح ِٓ خالي ػاٍِٟ االذظاي ٚأداّإعغلح اٌشؤعاء تاٌّشؤٚع١ٓ فٟ اٌٚػال

 فٟ ئؽاس اٌرٕظ١ّٟ. 
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 أهداف اندراسح: .4

ْ اٌٙذف ال ٠خشض ػٓ وٛٔٗ ااٌذساعح ٚاأل١ّ٘ح اٌرٟ ٠ىرغثٙا فػٍٝ ئشىا١ٌح  اتٕاء

 ِؽاٌٚح ٌرؽم١ك ِعّٛػح األ٘ذاف اٌرا١ٌح:

 إعغاخ اٌصماف١ح.اٌرؼشف ػٍٝ ؽث١ؼح االذظاي اٌرٕظ١ّٟ اٌّغرخذَ فٟ اٌّ -

 .ٌٍؼاًِ ٛظ١فِٟغاّ٘ح االذظاي اٌرٕظ١ّٟ فٟ اٌرأش١ش ػٍٝ األداء اٌ ذؽذ٠ذ ِذٜ -

 اٌٛلٛف ػٍٝ أُ٘ اٌّمرشؼاخ اٌرٟ ذض٠ذ ِٓ وفاءج االذظاي اٌرٕظ١ّٟ.  -
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 تحدَد انًفاهُى: .5

 يفهىو االتصال انتنظًٍُ: -1

٠ّىٓ ذؼش٠ف االذظاي اٌرٕظ١ّـٟ تأٔـٗ ػ١ٍّـح ٘ادفـح، ذرُ ت١ٓ ؽشف١ٓ أٚ أوصش، ٌرثادي 

اٌّؼٍِٛـاخ ٚ ا٢ساء، ٌٍٚرأش١ش فٟ اٌّٛالـف ٚاالذعا٘ـاخ
1
. 

اٌرٕظ١ّٟ ٠ؼشف ػٍٝ أٔٗ رٌه االذظاي اٌزٞ ٠رُ فٟ إٌّظّاخ اإلداس٠ح  االذظاي

اٌّخرٍفح، ٚ ٠ىْٛ خاػؼا فٟ ِغاساذٗ ٚ لٕٛاذٗ ٌالػرثاساخ اٌرٟ ذؽذد٘ا اٌمٛا١ٔٓ 

ٚاألٔظّح ٚاٌمٛاػذ اٌؼاِح اٌّرثؼح فٟ ٘زٖ إٌّظّح.
2

 

  :التصال انتنظًٍُن انتعزَف اإلجزائٍ

اٌذساعح ػ١ٍّح ذثادي اٌّؼٍِٛاخ ت١ٓ ػٕاطش ػ١ٍّح ٔمظذ تاالذظاي اٌرٕظ١ّٟ فٟ 

ِٓ  تذاس اٌصمافح ٌٛال٠ح ِغرغأُ ٚ ٟ٘ ِإعغح شماف١ح أٞ اٌؼّاي ٚ اٌّٛظف١ٓ االذظاي

 اٌّؼّٛي تٙا.خالي اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّح اٌؼاِح 

 : االتصال انتنظًٍُ انزسًٍيفهىو -2

االخ اٌشع١ّح ػثش ٠ؼشفٗ ػّش ٚطفٟ أٗ اٌؼ١ٍّح اٌرٟ "ذرُ ِٓ خالي شثىح االذظ

خطٛؽ اٌغٍطح اٌرٟ ذشتؾ وافح أظضاء إٌّظّح تؼؼٙا تثؼغ، ٚ ِٕٗ ٠رُ ِٓ األػٍٝ 

ئٌٝ األعفً ٚ فٟ ٘زٖ اٌؽاٌح ٠ٕمً أٚاِش ٚذؼ١ٍّاخ ٚذٛظ١ٙاخ ِٓ اٌّغر٠ٛاخ اإلداس٠ح 

 3األػٍٝ ٌٍّغر٠ٛاخ األدٔٝ"

ػثذ اٌغفاس ؼٕفٟ ػٍٝ أٗ " ػثاسج ػٓ ذثادي اٌّؼٍِٛاخ ٚ األفىاس ت١ٓ  ٠ؼشفٗ

شخظ١ٓ أٚ أوصش "
4

 

                                                                 
1

، ِماي ِٕشٛس فٟ وراب ػاٌُ االذظاي ، ذأ١ٌف ظّاػٟ ، تاششاف ػثذ أهًُح االتصال فٍ تسُُز انًؤسساخ ػشٛٞ ِظطفٝ، 

 .1992اٌعاِؼ١ح ، اٌعضائش  اٌشؼّٓ ػضٞ ، د٠ٛاْ اٌّطثٛػاخ

2
، داس ص٘شاْ ٌٍٕشش ٚ اٌرٛص٠غ، انسهىك اإلدارٌ و انتنظًٍُ فٍ انًنظًاخ انًعاصزجػثذ اٌّؼطٟ ِؽّذ ػغاف،  

 .221:ص1999ػّاْ،
3

 .404:ص1997داس ص٘شاْ ٌٍٕشش ٚ اٌرٛص٠غ، ،-أصىل ويفاهُى-اإلدارج،  ػّش ٚطفٟ ػم١ٍٟ 
4

 .74،:ص2006اإلعىٕذس٠ح، .،داساٌعاِؼحاٌعذ٠ذجٌٍٕشش،انسهىكانتنظًُُىإدارجانًىاردانثشزَحػثذاٌغفاسؼٕفٟ
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" ذٍه اٌؼ١ٍّح  االذظاي اٌرٕظ١ّٟ اٌشعّٟ أٗ فؼ١ً د١ٌٛ ِٓ ظٙح أخشٜ ػشف

اٌرٟ ذٙذف ئٌٝ ذذفك اٌث١أاخ ٚاٌّؼٍِٛاخ اٌالصِح إلعرّشاس٠ح اٌؼ١ٍّح اإلداس٠ح ػٓ 

ف االذعا٘اخ اٌٙاتطح، اٌظاػذج، أفم١ح، داخً ا١ٌٙىً ؽش٠ك ذع١ّؼٙا ٚٔمٍٙا فٟ ِخرٍ

اٌرٕظ١ّٟ".
1

 

 :التصال انتنظًٍُ انزسًٍن انتعزَف اإلجزائٍ

ِٓ خالي  اٌؼّاي ٚ اٌّٛظفْٛ تذاس اٌصمافح٘ٛ إٌشاؽ االذظاٌٟ اٌزٞ ٠ّاسعٗ 

ٌٙزٖ اٌّإعغح خطٛؽ اٌرٛاطً اٌشع١ّح اٌرٟ ذشعّٙا اٌمٛاػذ اٌرٕظ١ّ١ح ٚاٌرأع١غ١ح 

  اٌصماف١ح.

 االتصال غُز انزسًٍ:يفهىو -3

االذظاي اٌرٕظ١ّٟ غ١ش اٌشعّٟ ٘ٛ "االذظاي اٌزٞ ٠رُ ت١ٓ األفشاد ٚاٌعّاػاخ 

٠ٚىْٛ ٘زا االذظاي تذْٚ لٛاػذ ذٕظ١ّ١ح ِؽذدج ٚٚاػؽح ٚذر١ّض ٘زٖ االذظاالخ 

تغشػح ئٔعاص٘ا ل١اعا تاالذظاي اٌشعّٟ اٌزٞ ذؽذدٖ اٌؼٛاتؾ ٚ اإلظشاءاخ 

.اٌشع١ّح"
2

 

ذؼشفٗ ٘اٌح ِٕظٛس ػٍٝ أٔٗ " شثىح االذظاالخ اٌرٟ ذٛظذ ت١ٓ اٌؼا١ٍِٓ ٚذرؼّٓ 

ِؼٍِٛاخ ٚف١شج ػٓ األفشاد ٚاٌضِالء، ٚظّاػاخ اٌؼًّ، ذرؼٍك تظشٚفُٙ ِٚشىالذُٙ 

ٚدٚافؼُٙ ٚاذعا٘اذُٙ، ٚؽّٛؼاذُٙ  ٚذرُ تأعٍٛب غ١ش سعّٟ"
3

 

 التصال غُز انزسًٍ:ن انتعزَف اإلجزائٍ

ٚال ٠رخز  اٌؼّاي ٚ اٌّٛظفْٛ تذاس اٌصمافح٘ٛ رٌه إٌشاؽ االذظاٌٟ اٌزٞ ٠ّاسعٗ 

 اٌطاتغ اٌشعّٟ ٠ٚؼرّذ ػٍٝ ؽث١ؼح اٌؼاللاخ اإلٔغا١ٔح اٌرٟ ذعّغ اٌؼا١ٍِٓ.

 

                                                                 
1

 .10: ص2003داساٌفعشٌٍٕششٚاٌرٛص٠غ،اٌما٘شج،اتصاالنًؤسسح،،فؼ١ً د١ٌٛ 
2

 .96، ص 1989أؼّذ طمش ػاشٛس، اٌغٍٛن اإلٔغأٟ فٟ إٌّظّاخ، اٌذاس اٌعاِؼ١ح، اٌما٘شج، 
3

 .54،ص2000اٌّىرثح اٌعاِؼ١ح، االصاس٠طح، االعىٕذس٠ح، -يفاهًُه وأسانُثه ويهاراته–انفعال االتصال ٘اٌح ِٕظٛس، 
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 :األداء انىظُفٍيفهىو -4

ئٌٝ وزا: أرٙٝ أٚ  أدٜ ئ١ٌٗ اٌشٟء: أٚطٍٗ. أدٜ تٗ .  أدٜ اٌشٟء: لاَ تٗ ٚ لؼاٖ. - نغح:

 لادٖ ئٌٝ وزا.

٠رفك ظً اٌثاؼص١ٓ فٟ ِعاي اإلداسج ػٍٝ أْ األداء ٘ٛ اٌّخشظاخ اٌخاطح   إصطالحا:

تاٌؼًّ اٌفشدٞ ِمذسج تغاػح ٚاؼذج ٚ ٘ٛ تاخرظاس ئٔعاص ٘ذف أٚ أ٘ذاف اٌّإعغح.
1

 

تأٔٗ:"أٞ ٔشاؽ أٚ عٍٛن ٠إدٞ ئٌٝ ٔر١عح ٚ خاطح اٌغٍٛن يصطفً عشىٌ ٚ ٠ؼشفٗ 

اٌزٞ ٠غ١ش اٌّؽ١ؾ تأٞ شىً ِٓ األشىاي."
2

 

  :األداء انىظُفٍ انتعزَف اإلجزائٍ

اٌرٟ ٠إدٞ ف١ٙا لذساخ ٚ ئدسان اٌذٚس  اٌصماف١ح ٘ٛ ِعٙٛد اٌفشد داخً اٌّإعغح

اٌٙاَ، عٛاء واْ ٘زا اٌّعٙٛد ػؼ١ٍا أٚ فىش٠ا ٚ رٌه ِٓ أظً ئذّاَ ِٙاَ اٌٛظ١فح 

 ئداسج داس اٌصمافح.اٌّٛوٍح ٌٗ تٙذف ذؽم١ك األ٘ذاف اٌّغطشج ِٓ لثً 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1

 .21ص، 2004. 3،داساٌفىش،األسدْ،ؽ، -يفاهًُىأسسسهىكانفزدوانجًاعحفُانتنظُى -انسهىكانتنظًٍُواًِ ِؽّذ ِغشتٟ، 

2
 .194، ِشظغ عاتك، ص أسس عهى اننفس انصناعٍ انتنظًٍُػشٛٞ ِظطفٝ: 



انًنهجٍ جــــــانةان  

 

12 
 

 اندراساخ انساتقح: .6

مٟ ا٘رّاَ اٌذاسع١ٓ فٟ ٠ؼرثش ِٛػٛع االذظاي اٌرٕظ١ّٟ ِٓ أُ٘ اٌّٛاػ١غ اٌرٟ ذٍ    

اٌرٕظ١ّاخ اٌؽذ٠صح تاٌشغُ ِٓ ٚظٛد ٘زٖ اٌذساعاخ ئال أٔٙا ذفرمش ٌٛظٛد اإلؽاس إٌظشٞ 

اٌّٛؼذ ٌّٛػٛع االذظاي اٌرٕظ١ّٟ فعً اٌذساعاخ سوضخ ػٍٝ اذعاٖ االذظاي داخً 

 اٌرٕظ١ُ وّرغ١ش ِغرمً غ١ش أٗ رٚ اسذثاؽ ٚش١ك تع١ّغ ِرغ١شاخ اٌرٕظ١ُ تاػرثاسٖ إٌٛاج

 اٌشئ١غ١ح ٌٍرٕظ١ُ، ِٚٓ ت١ٓ اٌذساعاخ اٌرٟ ذُ اٌؽظٛي ػ١ٍٙا:

 

 

 اثز االتصال انتنظًٍُ انزسًٍ عهً دافعُح االنجاس ندي انعًال اندراسح األونً:

أطٍمد ٘زٖ اٌذساعح ِٓ ِٛػٛع االذظاي تاػرثاسٖ ظأة ِٓ ظٛأة اٌؼ١ٍّاخ     

ٚواْ ِؽٛس ٘زٖ اٌذساعح  اٌرٕظ١ّ١ح، ٚلذ أظش٠د تّإعغح عٛٔاٌغاص فشع ظ١عً.

ِؽاٌٚح اٌىشف ٚذشخ١ض ؽث١ؼح االذظاي ِٚذٞ ذأش١ش االذظاي اٌرٕظ١ّٟ اٌشعّٟ ػٍٝ 

دافؼ١ح االٔعاص ٌذٜ اٌؼّاي تّإعغح عٛٔاٌغاص فشع ظ١عً. فمذ اػرّذ اٌثاؼس ػٍٝ  

االعرّاسج االعرث١ا١ٔح وأداج ِٕٙع١ح ٌعّغ اٌّؼٍِٛاخ ٚ اخرثاس طؽح اٌفشػ١اخ 

 ِغ اعرخذاَ أعٍٛب اٌؼ١ٕح. ساعحاٌّؼرّذج فٟ اٌذ

أٚػؽد اٌذساعح ٚظٛد اذظاي ذٕظ١ّٟ سعّٟ فؼاي تاٌرٕظ١ُ تاٌشغُ ِٓ ػذَ فُٙ 

أفشاد اٌؼ١ٕح ٌٍّؼٍِٛاخ اٌرٟ ذرذفك ِٓ اإلداسج ئ١ٌُٙ، ئال أْ ٘زا اٌؼائك خٍك ٔمطح 

ّٟ ا٠عات١ح  فٟ فرػ إٌّالشح ت١ٓ أفشاد اٌؼ١ٕح وّا ذُ اعرخالص االذظاي اٌرٕظ١ّٟ اٌشع

تّإعغح عٛٔاٌغاص ٠إدٞ ئٌٝ سفغ ِغرٜٛ دافؼ١ح االٔعاص، أِا اٌغثة فٟ أخفاع ٔغثح 

دافؼ١ح االٔعاص ٌذٜ أفشاد اٌؼ١ٕح فرّصً فٟ ؽٛي اٌخؾ اإلداسٞ ١ٌٚظ االذظاي اٌرٕظ١ّٟ 

 1اٌشعّٟ فٟ اٌرٕظ١ُ .

                                                                 
1

،ِزوشج ِمذِح ١ًٌٕ شٙادج اٌّاظغر١ش فٟ اخرظاص ػٍُ إٌفظ  اثز االتصال انزسًٍ عهً دافعُح االنجاس ندي انعًالِاسط ٕ٘اء، 

 . 2008-2007 –اٌعضائش  -اٌؼٍّٟ ٚاٌغٍٛن اٌرٕظ١ّٟ، ظاِؼح ِٕرٛسٞ لغٕط١ٕح
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 االتصال انتنظًٍُ وعالقته تاألداء انىظُفٍ  :اندراسح انثانُح

أطٍك اٌثاؼس ِٓ ئشىا١ٌح تؽس اٌؼاللح ت١ٓ االذظاي اٌرٕظ١ّٟ ٚاألداء اٌٛظ١فٟ،     

عؼ١ا ٌّؼشفح اٌؼاللح اٌمائّح ت١ٓ االذظاي اٌرٕظ١ّٟ ٚاألداء اٌٛظ١فٟ ٚاٌٛطٛي ئٌٝ 

ِؼشفح دٚس ِرغ١ش اٌغٓ ٚاأللذ١ِح ٚاٌّغرٜٛ اٌرؼ١ٍّٟ فٟ اٌرأش١ش ػٍٝ أداء اٌؼا١ٍِٓ 

ٕٙط اٌٛطفٟ اٌرؽ١ٍٍٟ ٚاٌؼ١ٕح اٌؼشٛائ١ح تاعرخذاَ أداج اٌٛظ١فٟ، ِؼرّذا ػٍٝ اٌّ

االعرّاسج االعرث١ا١ٔح ٌٍؽظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛاخ تؽ١س ذٕاٌٚد االعرّاسج ِؽٛس٠ٓ ذٕاٚي 

األفمٟ( أِا اٌّؽٛس -إٌاصي -فٟ اٌّؽٛس األٚي االذظاي اٌرٕظ١ّٟ) االذظاي اٌظاػذ

 اٌصأٟ فمذ ذٕاٚي األداء اٌٛظ١فٟ.

 

 :ي اٌذساعح ئٌٝ إٌرائط اٌرا١ٌحذُ اٌرٛطً ِٓ  خال

اٌىشف ػٓ ذٛاظذ االذظاي تأغ١اب اٌّؼٍِٛاخ ِٓ اإلداسج ئٌٝ اٌؼّاي عٛاء ػٓ -

 ؽش٠ك اٌّششف اٌّثاشش ػٍٝ اٌؼّاي أٚ ػٓ ؽش٠ك االظرّاػاخ ٚاإلػالٔاخ

ٚظٛد اذظاي طاػذ ٠ؼرّذ اٌؼّاي ف١ٗ ػٍٝ االذظاي تاٌّششف اٌّثاشش أٚ اعرغالي -

 اي وً أشغاالذُٙ.االظرّاػاخ إل٠ظ

ػٓ اٌؼاللح ت١ٓ أتؼاد االذظاي ٚاألداء اٌٛظ١فٟ ٌذٜ ػ١ٕح اٌذساعح ٔرط ػٓ اٌذساعح -

 ٚظٛد ػاللح اسذثاؽ١ٗ ِٛظثح ت١ٓ االذظاي إٌاصي ٚاألداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼّاي اٌرٕف١ز١٠ٓ.

ٚظٛد ػاللح اسذثاؽ١ٗ ِٛظثح ِرٛعطح ت١ٓ االذظاي اٌظاػذ ٚاألداء اٌٛظ١فٟ ٌذٜ -

 1ذساعح.ػ١ٕح اٌ

 

 

                                                                 
1

،)ِزوشج ١ًٌٕ شٙادج اٌّاظغر١ش، ذخظض ػٍُ إٌفظ ػًّ ٚ االتصال انتنظًٍُ وعالقته تاالداء انىظُفٍتٛػط١ؾ ظالي اٌذ٠ٓ، 

.2009-2008ذٕظ١ُ( ظاِؼح ِٛٔرٛسٞ ِؽّٛد تمغٕط١ٕح،  اٌعضائش ،  
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 :ذـــــــــــــــحَهي

ٔظوا ٌىْٛ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ اؽل أُ٘ ػٕبطو اٌؼ١ٍّخ اإلكاه٠خ فٟ إٌّظّبد      

ِٓ رقط١ؾ ٚرٕظ١ُ  ٚرٛع١ٗ ٚ ل١بكح ٚ ر١َٕك فبالرظبي فٟ اٌٛلذ اٌوا٘ٓ ٚاوت 

اٌزطٛه ٔظوا ٌٍزٍٛغ اٌىج١و فٟ ٔشبؽ اإلكاهح ِٓ عٙخ ٚرؼمل اٌؼ١ٍّخ اٌزٕظ١ُ 

اٌزٕظ١ُ ثّب ٠ؾمك أ٘لاف اٌزٕظ١ُ  ٚطؼٛثخ اٌزؾىُ فٟ ٍٍٛوبد اٌؼب١ٍِٓ فٟ ئؽبه

ِٓ عٙخ أفوٜ ، ١ٌظجؼ االرظبي أكاح اإلكاهح فٟ رؾم١ك ِب ٍطو ِٓ أ٘لاف فال 

٠ّىٓ رظٛه ٚعٛك رقط١ؾ فبػً أٚ رٕظ١ُ ِزىبًِ ٚ ِزٕبٍك فٟ ظً غ١بة 

االرظبي اٌزٕظ١ّٟ اٌفؼبي فٙنا اٌؼٕظو اٌفؼبي اصجذ علاهرٗ فٟ إٌّظّخ اٌؾل٠ضخ 

 د فٟ ػظو اٌزطٛه اٌزىٌٕٛٛعٟ ٌٍٛبئً ٚا١ٌبد االرظبي.ثّب رؾٍّٗ ِٓ رؾل٠ب

ٔؾبٚي ِٓ فالي ٘نا اٌفظً اٌزطوق ئٌٝ اٌّفَٙٛ اٌؼبَ ٌالرظبي ٚئثواى ػ١ٍّخ 

ٚػٕبطو االرظبي ٚاٌٛلٛف ثشٟء ِٓ اٌشوػ ٚ اٌزفظ١ً ػٕل االرظبي اٌزٕظ١ّٟ 

ٟ وّؾٛه هئ١َٟ ٌلهاٍزٕب ِٓ فالي رؼو٠فٗ ١٘ٚىٍٗ ٚاٌنٞ ٔمف ف١ٗ ػٍٝ شى١ٍٗ ف

اٌزٕظ١ُ: اٌوٍّٟ ٚغ١و اٌوٍّٟ، ٚٔزطوق ئٌٝ أٍب١ٌت االرظبي اٌوٍّٟ فٟ 

إٌّظّخ ٚ أ١ّ٘زٗ ٚ أ٘لافٗ ٚ موو ِؼٛلبرٗ ٚ ثؼغ فظبئض االرظبي اٌفؼبي اٌزٟ 

 رَبُ٘ ثمله وج١و فٟ رؾم١ك أ٘لاف إٌّظّخ.
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 االحصاه: .1

 ٍفهىً االحصاه:1.1

٠ل٠ٓ رؾٛي اإلَٔب١ٔخ فٟ أٍبٍٗ ئٌٝ ٍّخ اٌزفبػً ٚ اٌملهاد اٌزٟ اوزَجٙب      

االرظبي فٟ شىٍٗ اٌّزطٛه   فبالرظبي أػؾٝ ثّضبثخ اٌؼّٛك اٌفموٞ ٌٍّغزّغ 

ؽ١ش ٠ؼل ػ١ٍّخ عٛ٘و٠خ ١ٌَو اٌؾ١بح ٚثلٚٔٗ ٠ؼ١ش اإلَٔبْ ِٕؼيال ػٓ غ١وٖ. 

 ٠ّٚىٓ رؼو٠ف االرظبي ِٓ ٚعٙز١ٓ أٍب١ٍز١ٓ ّ٘ب:

 :اىْاحيت اىيغىيت ٍِ 

ٌُٚ ٠ٕمطغ، ٚئرظً ثفالْ ثّؼٕٝ ثٍغٗ ٚ أزٙٝ  -ثّؼٕٝ اٌزبَ–ارظً اٌشئ 

ئ١ٌٗ.وّب ٠مبي : ارظً ثٗ ثقجو ثّؼٕٝ ػٍّٗ.
1

ػٍٝ ػٛ ٠مبي وبْ ػٍٝ ارظبي ثٗ أٞ 

ػٍٝ ػاللخ اهرجبؽ ٚ طٍخ ٠ٚوك  ثّؼٕٝ اٌزظبق، رمبهة ٚ اشزوان.
2

 

أْ ٠ىْٛ ػٍٝ ػاللخ ِغ ..." ٚ ثّؼٕٝ "  روبار اىصغيزوّب ٠ؼوفٗ لبًِٛ 

فبالرظبي ٘ٛ "صمً اٌّؼبهف ٚئػطبء رمبٍُ، ئلبِخ ػاللخ،  الرووصؽَت لبًِٛ 

 اهرجبؽ"

ثأٔٗ "ٚطً اٌشٟء ثبٌشٟء ٚطال"  ٍخخار اىقاٍىص ِٓ عٙخ أفوٜ ػوفٗ 

ثّؼٕٝ ٔمً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبٟٔ ٚاألفىبه ٚاٌّشبػو ث١ٓ شقض ٚ أفو ٚث١ٓ 

ِغّٛػخ اشقبص ٌزؾم١ك ٘لف أٚ غوع ِؼ١ٓ".
3

 

اِب فٟ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ ٚ االٔغ١ٍي٠خ فمل اشزك ِظطٍؼ االرظبي ِٓ اٌىٍّخ 

communis  اٌزٟ رؼٕٝ فٟ اٌٍغخ اٌفو١َٔخcommun خ االٔغ١ٍي٠خ ٚ فٟ اٌٍغ

common  ًأٞ "ِشزون أٚ اشزوان فٟ اٌشٟء" فبالرظبي ػ١ٍّخ رَبػل إٌب

ػٍٝ اٌزّبٍه ِغ ثؼؼُٙ اٌجؼغ فٟ ٚؽلح ِزىبٍِخ.
4

 

 :اىْاحيت االصطالحيت ٍِ 

٠قزٍف ِفَٙٛ االرظبي ثبفزالف االرغب٘بد إٌظو٠خ ٔظوا ٌج١ؼخ وً ١ِلاْ رٕبٚي 

١ٍخ ٔمً اٌّؼٍِٛبد ِٓ ؽوف الفو"٘نا اٌٍفع، فٕٙبن ِٓ رٕبٌٚٗ ػٍٝ أٔٗ " ػّ
5

 

٠ؼوفٗ ٔبطو ِؾّل اٌؼلٌٟ ثأٔٗ " رجبكي اٌّؼٍِٛبد ِٓ شقض أٚ أوضو ٚ مٌه ػٓ 

ؽو٠ك فٍك اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌّوًٍ ٚ اٌّوًٍ ا١ٌٗ."
1

 

                                                                 
1

 .2011، ص1002، 5ِؼغُ: ِغبٔٝ ٌٍطالة، كاه اٌّغبٟٔ، ث١وٚد، ؽ 
2

 37:ص1002، 5إٌّغل فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌّؼبطوح : كاه اٌّشوق، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ؽ 
3

اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾل٠ش،  -رؤيت ػيَيت وواقؼيت-أبؼاد اىؼَييت االحصاىيتٍٍٜٛ ػضّبْ اٌظل٠مٟ، ٕ٘بء ؽبفع ثلٜٚ: 

 20: ص2111االىاه٠طخ، ِظو،
4

 .772:ص2111ِووي اٌجؾٛس، اٌَؼٛك٠خ، ، روعّخ ١ٌٚل ػجل اٌٍط١ف ٘ٛأخ، الشزافاع١وٞ عواٞ:  
5

 .102: ص1001، اٌلاه اٌغبِؼ١خ،اىظيىك اىخْظيَيعّبي اٌل٠ٓ ِوٍٟ،  
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ػوفزٗ عّؼ١خ اإلكاهح األِو٠ى١خ ثأٔٗ " ػ١ٍّخ فٍك اٌزفبُ٘ ٚ ئشبػزٗ، أٞ رجبكي 

األفىبه ٚ ٔمٍٙب ٚٔشو٘ب ث١ٓ األفواك"
2

 

وّب ٠ؼوف ثأٔٗ " اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ثٙب ٠زفبػً اٌّوٍٍْٛ ٌٍوٍبئً فٟ ١ٍبلبد 

اعزّبػ١خ ِؼ١ٕخ".
3

 

فٟ ئؽبه اٌؼًّ ٚ اٌزٕظ١ُ فبْ اٌؾمً اٌّغطٝ ثىٍّخ ارظبي ال ٠ؼوف كائّب 

 "فاُ مزاّش ثٛػٛػ ٚ ئؽلٜ اٌّؾبٚالد  األوضو أ١ّ٘خ ٌزؾل٠لٖ ٟ٘ ِؾبٌٚخ

van cranch " اإلػالَ ٚاالرظبي  ٚاٌزفبػً، أِب  ، ٚاٌنٞ ١ِي ث١ٓ 2137ٍٕخ

اإلػالَ فٙٛ ٚؽلح ِزؼٍمخ ثبٌؼبًِ أٚ ا٢ٌخ اٌنٞ ٠َزٕزظ ِٓ ِالؽظخ اٌؼبًِ األفو 

ٚ رٍمٝ ٘نٖ اٌّؼٍِٛخ لل رفَو ثزؼل٠ً ٍٍٛن اٌؼّبي ٚ اٌزفبػً ٠ؼٕٟ رأص١و ػبًِ 

ِؼ١ٓ ػٍٝ آفو ِّٙب وبٔذ اٌٍٛبئً اٌَّزقلِخ إلؽلاس ٘نا اٌزأص١و ث١ّٕب االرظبي 

ٌوِٛى اٌّّضٍخ َِجمب ٌلٜ ٘ٛ ؽبٌخ فبطخ ٌٍزفبػً اٌنٞ ٠ؼوف ثبٍزؼّبي ا

.إٌّظّخ
4

 

٠ّىٓ رؼو٠ف االرظبي ثأٔٗ" اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠زُ ػٓ ؽو٠مٙب ئ٠ظبي ِؼٍِٛبد ِقزٍفخ 

ث١ٓ األػؼبء فٟ عّبػبد اٌؼًّ ٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌٛػغ اٌؾبٌٟ ٌٍزٕظ١ُ أٚ ئؽلاس 

 رغ١١و". 

٘ٛ ػ١ٍّخ رجبكي اٌّؼٍِٛبد ٚ ئهٍبي اٌّؼبٟٔ ٚ األفىبه ث١ٓ  ٚ ِٕٗ فبالرظبي

شقظ١ٓ أٚ أوضو لظل ئ٠ظبي اٌّؼٍِٛبد ٌٍطوف األفو ٚاٌزأص١و فٟ ٍٍٛوبرُٙ 

ثزٛع١ٙٗ أٚ رغ١١وٖ ٍٛاءا وبٔٛا أفواك أٚ عّبػبد لظل ئؽلاس اٌزّبٍه فٟ 

 اٌؼاللبد االعزّبػ١خ ٚاإلَٔب١ٔخ ث١ٓ األفواك .

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                        

1
 .211:ص2115، ِؼٙل اإلكاهح اٌؼبِخ،اٌَؼٛك٠خ، اىظيىك اإلّظاّي واىخْظيٌ في اإلدارةٔبطو ِؾّل اٌؼلٌٟ:  
2

 .231: ص1007،  2، ِىزجخ ٔبشوْٚ ، ؽاإلدارة اىفؼاىتِؾّٛك اٌَّبك:  
3

 .111: ص 2111، كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ، االٍىٕله٠خ،ػيٌ اىْفض اىصْاػيِغلٞ اؽّل ِؾّل:  
4
Christian Guillevic.Psychologie du travail. Edition Nathan.paris.1999.p127.  
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 ػْاصز ػَييت االحصاه:  1.2

 ٠ؼٛك رؼمل اٌؼ١ٍّخ االرظب١ٌخ ٌٛعٛك أوضو ِٓ ؽوف ١ٌشىٍٛا ػٕبطوٖ األٍب١ٍخ  

 ( ٠ٛػؼ ػ١ٍّخ االرظبي ثؼٕبطو٘ب اٌّزٕٛػخ :2ٚ اٌشىً هلُ )

 

 

 : sourceاىَصذر )اىَزطو(  -1

اٌشقض أٚ ِغّٛػخ األشقبص أٚ ا١ٌٙئخ أٚ اٌغٙبى اٌنٞ ٠وغت فٟ  ٚ٘ٛ

اٌزأص١و ػٍٝ ا٢فو٠ٓ ثشىً ِؼ١ٓ ٌّشبهوزٗ فٟ أفىبهٖ ٚ ارغب٘برٗ أٚ فجواد 

ِؼ١ٕخ.
1

 

٠َؼٝ اٌّظله ئٌٝ ئ٠غبك ؽو٠مخ ٌزؾ٠ًٛ اٌوٍبٌخ اٌّمظٛكح ٚ ٔمٍٙب ثللخ ئٌٝ 

اٌغّٙٛه اٌَّزٙلف ٕٚ٘ب ٠ّىٓ ٌٍّوًٍ اٍزقلاَ ئشبهاد أٚ ِفوكاد ٌغ٠ٛخ، 

وٍّبد أٚ طٛه أٚ رؼبث١و اٌٛعٗ أٚ أ٠خ هِٛى أفوٜ ٌزّىٓ اٌَّزمجً ِٓ فُٙ 

ً أْ ٠َزقلَ اٌٙلف أٚ اٌّؼٕٝ اٌّطٍٛة ِٓ اٌوٍبٌخ، وّب ٠غت ػٍٝ اٌّوٍ

ا١ٌٍٍٛخ إٌّبٍجخ ٌٕمً اٌوٍبٌخ ِٛػٛع االرظبي ثطو٠مخ رؾمك اٌٙلف ِٓ ٚهاء 

ئ٠ظبٌٙب ِزفبك٠ب أ٠خ  ػوال١ً رؾٛي كْٚ ٚطٛي اٌوٍبٌخ ٌٍَّزمجً اٌَّزٙلف.
2

 

 

 

                                                                 
1

 .21:ص2117،، اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾل٠ش، االٍىٕله٠خاالحصاه ووطائيه في اىخذٍت االجخَاػيتِؾّل ثٙغخ وشه:  
2

 .71، اٌّوعغ اٌَبثك. صاالحصاه اىخْظيَي و ػالقخه باألداء اىىظيفيثٛػط١ؾ عالي اٌل٠ٓ، 

 

  

   

 

 القناة   الرسالة الترميز المرسل

الرجعية التغدية فك الرموز المستقبل  

 ( عناصر عملية االتصال 1شكل رقم )



االحصاه اىخْظيَي                            اىفصو األوه                 
 

17 
 

 : encodingاىخزٍيش  -2

ٟٚ٘ ػ١ٍّخ ٚػغ ِؾز٠ٍٛذ اٌوٍبٌخ ثشىً ٠فّٙٗ اٌَّزمجً وبٍزؼّبي اٌٍغخ ٚ 

١و ٠زُ االرفبق ػ١ٍٙب رَبػل ػٍٝ ر١ًَٙ ٚفُٙ ِؼّْٛ ػ١ٍّخ اٌوِٛى ٚأ٠خ رؼبث

االرظبي.
1

 

 :  messageاىزطاىت -3

ٟٚ٘ عٛ٘و ػ١ٍّخ االرظبي ٚثلٚٔٙب ال ٠ؾلس االرظبي ٚ ثزٛعت أْ رىْٛ  

اٌوٍبٌخ ٚ ٚاػؾخ  ِٓ ؽ١ش اٌٙلف، ٚ ِٓ ؽ١ش اٍزقلاَ اٌوِٛى ٚاٌّظطٍؾبد 

اٌوٍبٌخ ١ٍٍّخ ٚ رزٕبٍت ِغ ؽزٝ ال رؾزًّ رف١َواد ِقزٍفخ، ٚأْ رىْٛ ٌغخ 

للهاد اٌّزٍمٝ اٌٍغ٠ٛخ.
2

 

 :mediumاىقْاة أو اىىطييت  -4

ٟ٘ ا١ٌ٢خ أٚ اٌزم١ٕخ ٚ ا١ٌٍٍٛخ أٚ اٌٍٛبؽخ اٌّبك٠خ إل٠ظبي اٌوِٛى اٌزٟ رؾًّ 

 اٌّؼبٟٔ اٌزٟ رشىً فٟ ِغٍّٙب اٌوٍبٌخ، ٚرٛعل أٔٛاع ٌٍمٕٛاد ِٓ ث١ٕٙب:

 طٛر١خ ٚ عٙب ٌٛعٗ ثطو٠مخ ِجبشوح . اٌمٕبح اٌٍفظ١خ: ٠زُ ٔمً اٌّؼبٟٔ فٟ هِٛى - أ

 اٌمٕبح اٌىزبث١خ: ٠زُ ف١ٙب ٔمً اٌّؼٍِٛبد ثبٌشىً اٌّىزٛة. - ة

 اٌمٕبح اٌزم١ٕخ: وبٌٙبرف ثٕٛػ١ٗ اٌضبثذ ٚإٌمبي، اٌزٍفي٠ْٛ، اٌواك٠ٛ...اٌـ. - د

اٌمٕبح اٌزظ٠ٛو٠خ: ِضً اٌٍّظمبد ٌٚٛؽبد اإلػالٔبد . -ك
3

 

 :receiverاىَظخقبو  -5

ٌخ اٌّوٍٍخ ِٓ اٌّوًٍ ثبٌشىً اٌنٞ رُ اٍزٙلافٗ ِٓ ٘ٛ اٌنٞ ٠َزمجً اٌوٍب

لجً اٌّوًٍ ٚ ؽزٝ ٠زُ مٌه الثل أْ ٠ىْٛ اٌَّزمجً ػٍٝ اٍزؼلاك ربَ ٌمجٛي اٌوٍبٌخ 

ٚرف١َو٘ب اٌزف١َو إٌّبٍت ٚؽَت فجوارٗ اٌَبثمخ. أِب اٌزأول ِٓ أْ اٌَّزمجً لل 

اٌزغن٠خ اٌؼى١َخ اٌٛاهكح  فغبٌجب ِب ٠ىْٛ ِٓ فالي -ٍٍج١ب أٚ ا٠غبث١ب–اٍزمجً اٌوٍبٌخ 

ِٕٗ ٌٍّوًٍ ٚثأ٠خ ٍٚبئً ارظب١ٌخ أفوٜ، أِب اإلشؼبه ثبٍزالَ اٌوٍبٌخ ث١ٓ 

 شقظ١ٓ ف١ّىٓ اٌزؼج١و ػٕٗ ثؼلح ؽوق ِضً اٌؾووبد أٚ رؼبث١و اٌٛعٗ ...اٌـ.
                                                                 

1
 .71ثٛػط١ؾ عالي اٌل٠ٓ، االرظبي اٌزٕظ١ّٟ ٚ ػاللزٗ ثبألكاء اٌٛظ١فٟ، اٌّوعغ اٌَبثك. ،ص

2
 .75ص ،ٔفٌ اٌّوعغ

3
 .75.71ٔفٌ اٌّوعغ، ص ص
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 : decodingفل اىزٍىس  -6

ِٓ اعً اٍزىّبي ػ١ٍّخ االرظبي فبْ اٌوٍبٌخ ٠غت روعّزٙب أٚ فه هِٛى٘ب ِٓ    

ِٕظٛه اٌَّزمجً، ٠ٕٚطٛٞ مٌه ػٍٝ اٌزف١َو أٚ ِؾبٌٚخ اٌفُٙ، ٚاٌنٞ ٠زٛلف 

ثلٚهٖ ػٍٝ فجوارٗ اٌَبثمخ ٚرٛلؼٗ اٌّوعٛ ِٓ ػ١ٍّخ االرظبي ٚاكهاوبد ٔؾٛ 

 اٌّوًٍ. 

 :feed backاىخغذيت اىزجؼيت -3

ٞ االرظبي ِٓ عبٔت ٚاؽل ئٌٝ اؽزّبالد اٌزؾو٠ف أٚ ػلَ اٌّطبثمخ ث١ٓ لل ٠إك   

اٌوٍبٌخ اٌَّزٙلفخ ٚاٌوٍبٌخ اٌزٟ رُ اٍزالِٙب، ٚ ثبٌزبٌٟ ػ١ٍّخ االرظبي ال رٕزٟٙ 

ثبٍزالَ اٌوٍبٌخ ِٓ لجً اٌَّزمجً ثً ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌّوًٍ اٌزأول ِٓ فُٙ اٌوٍبٌخ 

ّٛافمخ ػٍٝ ِؼّْٛ اٌوٍبٌخ ِٓ لجً ثبٌشىً اٌظؾ١ؼ ِٚالؽظخ اٌّٛافمخ أٚ ػلَ اٌ

اٌَّزمجً .
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1

 .75، اٌّوعغ اٌَبثك :صو ػالقخه باألداء اىىظيفي االحصاه اىخْظيَيثٛ ػط١ؾ عالي اٌل٠ٓ، 
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 االحصاالث: أّىاع 2

 االحصاه اىخْظيَي اىزطَي:1.2

ئْ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ اٌوٍّٟ ٘ٛ رٍه اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠زُ ثّمزؼب٘ب رجبكي 

اٌّؼٍِٛبد ػجو اٌٍٛبئً ٚاٌزم١ٕبد اٌزٟ ٠ؾلك٘ب اٌّوًٍ ػجو اٌمٕٛاد اٌو١ٍّخ اٌزٟ 

رٛعل فٟ ئؽبه ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٚفك اٌقطٛؽ اٌزٟ رؼّٕٙب اٌَّز٠ٛبد اإلكاه٠خ 

ًّ ثٙب إٌّظّخ، ٚ ِٓ ث١ٓ أُ٘ ِٓ عٙخ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚاٌمٛاػل اٌزٕظ١ّ١خ اٌزٟ رؼ

اٌٍٛبئً اٌزٟ ٠ؼزّل٘ب ٘نا إٌٛع ِٓ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ ٔغل االعزّبػبد اٌو١ٍّخ 

االرظبالد ٚاٌّنوواد أٚ اٌزمبه٠و ٠ٚزقن ثؾ١ش ٠زقن ٘نا االرظبي اٌشىً 

اٌزٕظ١ّٟ اٌوٍّٟ ٚفك اٌمٛاػل اٌزٕظ١ّ١خ ٚلٕٛاد االرظبي اٌو١ٍّخ ٚ ِغبه٠ٙب 

شقظٟ ٍؼ١ب ٌزؾم١ك أ٘لاف االرظبي. ثؾ١ش ٠زقن االرظبي ٚئٌغبء اٌطبثغ اٌ

 ارغب٘بد أٍب١ٍخ فٟ اٌزٕظ١ُ اٌظبػل ٚاٌؼّٛكٞ ٚإٌبىي.

 أشناه االحصاه اىخْظيَي اىزطَي:2-1-1

مٌه إٌّؾ ِٓ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ اٌوٍّٟ اٌنٞ ٠ىْٛ  ٛٚ ٘ :االحصاه اىؼَىدي -2

ارغب٘ٗ ِٓ األػٍٝ ئٌٝ األٍفً، ٚ ٠َزقلَ ٘نا األٍٍٛة ِٓ لجً اٌمبكح ٚ اٌّلهاء 

ٌزقظ١ض األ٘لاف ٚرٛف١و اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌزؼ١ٍّبد ٚ اٌزؼو٠ف ثب١ٌَبٍبد ٚ 

ب أٚ اإلعواءاد ، ِٚؼٍِٛبد ؽٛي َِزٜٛ األكاء وّب أٗ لل ٠ىْٛ شف٠ٛب أٚ ِىزٛث

ِوئٟ أٚ أٞ شىً أؿ، ٚ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رزقن ٘نا اٌشىً غبٌجب ِب رىْٛ ػوػخ 

ٌٍزؾو٠ف ٍٚٛء اٌفُٙ ٌنٌه ٠غت ِزبثؼزٙب ِٚوالجخ هكٚك أفؼبي اٌّزٍم١ٓ فٟ شىً 

رغن٠خ هعؼ١خ ٌٍزأول ِٓ ٚطٛي ٘نٖ ٚفّٙٙب ثشىً طؾ١ؼ.
1

 

ِٚلٜ رفّٙٗ ٠ؾلك ٘نا األٍٍٛة ِٓ االرظبي ؽو٠مخ ِؼبٍِخ اٌوئ١ٌ ٌّوؤٍٚٗ    

ٚظ١فخ االرظبي  F Taylorفزيذيزك حاييىر أٚ رؼَفٗ، فٟ ٘نا اٌظلك "ؽلك 

وأؽل اٌٛظبئف اٌّّٙخ اٌٛاعت ػٍٝ اٌّل٠و٠ٓ اٌم١بَ ثٙب ٚ رأو١لٖ ػٍٝ أْ اإلكاهح 
                                                                 

1
 2006اٌغيائو، اٌزٛى٠غ، ٚ إٌشو ٚ ٌٍطجبػخ طج١مبربٌٕف١َخٚاٌزوث٠ٛخ،كاهاٌٙلٜ،ِقجواٌز2طاىظيىماىخْظيَي،ٌٛو١ب اٌٙبشّٟ 

 .121:ص
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١ٌَذ ئال صٛهح م١ٕ٘خ ثبٌَٕجخ ٌٍؼب١ٍِٓ ف١ّب ٠زؼٍك ثفُّٙٙ ألٔفَُٙ ٚٚاعجبرُٙ ٔؾٛ 

هؤٍبئُٙ ٚ ٔؾٛ أطؾبة اٌؼًّ."
1

 

٠زغَل ٘نا إٌٛع ِٓ االرظبي فٟ ِقزٍف اٌّؼٍِٛبد  :االحصاه اىؼَىدي اىصاػذ -1

اٌزٟ ٠ٕمٍٙب اٌؼبٍِْٛ فٟ اٌَّز٠ٛبد  األكٔٝ ٌٍزٕظ١ُ ئٌٝ اإلكاهح اٌؼ١ٍب، ؽ١ش ٠ؼطٟ 

اٌّوؤًٚ ٌوئ١َٗ ث١بٔبد ػٓ ػٍّٗ، ٚ اٌّشبوً اٌزٟ رظبكفٗ فٟ اٌؼًّ ٚرَزلػٟ 

ٚ شىبٚٞ، ِغ  رلفً اٌٍَطبد اٌؼ١ٍب، ٚ رىْٛ ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد ػبكح فٟ شىً رمبه٠و

رطٛه اٌفىو اٌزٕظ١ّٟ رؼلٜ ٘نا األٍٍٛة ِٓ االرظبي شىٍٗ اٌج١َؾ ئٌٝ ئشوان 

اٌّوؤ١ٍٚٓ فٟ ػ١ٍّخ ارقبم اٌمواهاد ػٓ ؽو٠ك ئثلاء اٌوأٞ ٚرمل٠ُ الزواؽبد 

ؽٛي ٔظبَ اٌؼًّ ثٙلف رط٠ٛو األكاء ٚرؾ١َٕٗ، ٚ لل أول ٘نا اٌوأٞ وً ِٓ 

 Maryو ٍاري بارمز فىىيج   Chester Bernardشظخزبزّاىذاٌجبؽض١ٓ 

Parer Follet أل١ّ٘خ االرظبي اٌظبػل ثبػزجبه اٌم١بكح رزّضً فٟ لجٛي اٌزؼ١ٍّبد

اٌظبكهح ئ١ٌُٙ ؽٛػ١ب ٚػٓ لٕبػخ أوضو ِٕٗ ثَجت ٍٍطخ اٌوؤٍبء فٟ ئطلاه 

اٌمواهاد اٌالىِخ ٌٍَّز٠ٛبد اٌزٕف١ن٠خ.
2

 

و ػٓ ئؽَبٍُٙ ِٓ ِيا٠ب االرظبي اٌظبػل أٔٙب رّىٓ اٌفوك ِٓ اٌزؼج١    

ِٚشبػوُ٘ ِّب ٠زورت ػ١ٍٗ ئهػبء ؽبعبرُٙ االعزّبػ١خ ٚ اٌنار١خ وّب ٠َبػل ػٍٝ 

اوزشبف األفطبء لجً اٍزفؾبٌٙب ٚاٌَّبػلح فٟ ى٠بكح اٌزياَ اٌّوؤ١ٍٚٓ ثأ١ّ٘خ 

ٚرؾم١ك فوص االرظبي إٌّزظّخ أٚ اٌّزمبهثخ ِغ اٌوئ١ٌ ِٕٚٗ شؼٛه اٌّوؤًٚ 

 ثأٔٗ عيء ٘بَ فٟ اٌزٕظ١ُ.

أِب ػٓ ِؼٛلبرٗ فٕٙبن ػلح ػٕبطو رؾٛي كْٚ رؾم١ك أ٘لاف االرظبي اٌظبػل      

ٚ ِٕٙب ِؾبٌٚخ اٌّوؤًٚ ا١ٌّٕٙخ ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ هاٞ هئ١َٗ ثٗ ٚ 

ِؾبٌٚزٗ ٌزون اصو ا٠غبثٟ ٌلٞ هئ١َٗ ٚ ِٕٗ ٠لفً رؼل٠الد ػٍٝ َِزٜٛ ِؾزٜٛ 

اٌضبٟٔ فٙٛ اٌجؼل اٌّىبٟٔ اٌوٍبٌخ أٚ ؽزٝ ري١٠ف ثؼغ اٌّؼٍِٛبد، أِب اٌؼٕظو 

ٚاإلكاهٞ ث١ٓ اٌوؤٍبء ٚاٌّوؤ١ٍٚٓ.
3

 

                                                                 
1

 .121:ص1001 ،كاه اٌشوٚقاىظيىك اىخْظيَي في اىَؤطظاث اىَخخيفت،  ِؾّل لبٍُ اٌمو٠ٛرٟ،  
2

 .110،صاٌّوعغٔفٌ  
3

 .115.111ػجل اٌّؼطٟ ِؾّل ػَبف: اٌّوعغ اٌَبثك ،ص ص  
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٠زؾلك ٘نا األٍٍٛة ِٓ االرظبي فٟ ػ١ٍّخ رجبكي اٌّؼٍِٛبد ث١ٓ  :االحصاه األفقي -7

األفواك اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٔفٌ اٌَّزٜٛ اٌٛظ١فٟ ػجو اٌز١َٕك ٚ اٌزؼبْٚ ث١ٓ ِقزٍف 

غ االرظبي ػوٚهح رشغHenry Fayol١هْزي فايىهٚؽلاد اٌزٕظ١ُ، ٠ٚوٜ 

األفمٟ اٌّجبشو و١ٍٍٛخ ٌزؾم١ك اإلكاهح اٌفبػٍخ.
1

 

 ٠ّىٓ ئعّبي أُ٘ ٚظبئف االرظبي األفمٟ ف١ّب ٠ٍٟ:

 اٌز١َٕك ٌٍم١بَ ثبٌٛظبئف -

 ؽً اٌّشبوً ٚمٌه فٟ ِؾبٌٚخ االعزّبع ٌؾً اٌّشبوً اٌزٟ رزؼوع ٌٙب إٌّظّخ. -

 رجبكي اٌّؼٍِٛبد -

ر١ٓ ٌّٕبلشخ طواع ث١ٓ أػؼبء ؽً اٌظواع ػجو اعزّبػبد أػؼبء ئكاهح أٚ ئكاه -

وً ئكاهح ِضال ؽ١ش أْ االرظبي األفمٟ فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠ًَٙ ػ١ٍّخ اٌز١َٕك ث١ٓ 

اإلكاهاد اٌّقزٍفخ، ٠ٚمًٍ ِٓ اٌغٙل ٚاٌٛلذ اٌالى١ِٓ ٌزجبكي اٌّؼٍِٛبد ث١ّٕٙب.
2

 

 ٍهاً االحصاه اىخْظيَي اىزطَي:2-1-2

 ثٗ ِٓ ِٙبَ، ِٓ ث١ٕٙب ٔنوو:ٌالرظبي اٌزٕظ١ّٟ اٌوٍّٟ أ١ّ٘خ ثبٌغخ ٌّب ٠ٕبؽ 

٠ؼٕٝ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ اٌوٍّٟ ثٕشو أ٘لاف اٌزٕظ١ُ ٚ رج١بْ ل١ّزٙب ٚ  -

 رٛػ١ؼ ارغبٖ ٚفٍَفخ إٌّظّخ فٟ اٌز١١َو 

٠ؼًّ االرظبي اٌوٍّٟ ػٍٝ ئػالَ أػؼبء إٌّظّخ  ثقطؾ ٚئِىب١ٔبد ٚرطٍؼبد  -

 إٌّظّخ.

 ٝ اٌؼب٠ٓ١ٍِٙزُ ثاثالؽ ٚ اٌزؼ١ٍّبد ٚ اٌزٛع١ٙبد ٚ األٚاِو ئٌ -

ِٓ فالٌٗ ٠زُ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد ٚاالٍزفَبهاد ٚاٌزٛلؼبد  -

 ٚاٌّمزوؽبد ٚاٌّشىالد ٚاٌشىبٚٞ.

 ٠مَٛ ثزٛػ١ؼ اٌزغ١واد ٚاٌزغل٠لاد ٚاالٔغبىاد. -

 

                                                                 
1

ٍٍٍَخ ِؾبػواد، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌَبؽخ اٌّووي٠خ، اٌغيائو  ػيٌ االحصاه، ػيٞ ػجل اٌوؽّٓ ٚآفوْٚ،  

 . 11: ص1007، 
2

 .115ػجل اٌّؼطٟ ِؾّل ػَبف: اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
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 قْىاث االحصاه اىزطَيت : 2-1-3

االرظبي اٌزٕظ١ّٟ اٌوٍّٟ ٟ٘ اٌَّبهاد اٌو١ٍّخ إلهٍبي اٌّؼٍِٛبد  لٕٛاد

كافً ٚفبهط إٌّظّخ ٠ٚزّضً اٌّظله األٚي ٌٍّؼٍِٛبد ػٓ اٌمٕٛاد اٌو١ٍّخ فٟ 

فو٠طخ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ، فٟٙ رٛػؼ اٌمٕٛاد اٌزٟ ٠فزوع أْ رٍَىٙب اٌوٍبئً. 

رٕزمً هٍبٌزٗ ئٌٝ  فجبٌٕظو ئٌٝ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٠َزط١غ اٌؼبًِ أْ ٠ؼوف و١ف

هئ١ٌ ِغٌٍ اإلكاهح ِضال ٚ ِب ٟ٘ اٌَّز٠ٛبد اإلكاه٠خ اٌزٟ رغزبى٘ب اٌوٍبٌخ 

ٌٍٛطٛي ئٌٝ اٌّزٍمٟ اٌنٞ ؽلكٖ اٌّوًٍ.
1

 

 قْىاث االحصاه اىْاسه:

رف١ل ٌٛؽخ اإلػالٔبد فٟ ثش  ٔشو اإلػالٔبد اٌو١ٍّخ  : ىىحاث اإلػالّاث 1

ٍخ ٚاٌٙبِخ ٚثبٌزغ١١واد اٌزٟ رؾلس فٟ ٌٍّٕظّخ ٚإلفجبه اٌؼب١ٍِٓ ثبألِٛه اٌؼبع

لٛاػل ٚأٔظّخ اٌؼًّ، ٚرؼزجو عو٠لح اٌؾبئؾ اؽل أٔٛاع اٌٍٛؽبد اإلػال١ٔخ ٚ ٟ٘ 

 .رّضً ٚعٙخ ٔظو اإلكاهاد اٌؼ١ٍب ثظٛهح كٚه٠خ

ٚ ٟ٘ ؽو٠مخ االرظبي اٌزٟ رظٍؼ الٍزقالص اٌؾمبئك ٚإٌّبلشخ  :اىَقابالث -

ثالؽ ثبٌمواهاد اٌٙبِخ.ٚاالٍزفَبه ٚأ٠ؼب أ١ّ٘زٙب ثبٌَٕجخ ٌإل
2

 

٠ٛفو اٌزٕظ١ُ هفٛفب ووفٛف إٌّظّخ ٠ٛػغ ػ١ٍٙب وز١جبد  :رفىف اىقزاءة -

ٚٔشواد، رٌّ ِٛػٛػبد رشغً ا٘زّبَ اٌؼب١ٍِٓ، وىز١جبد ٚٔشواد ٔظبَ 

 اٌؾٛافي ٚالئؾبد اٌزأ١ِٕبد ٚاٌّؼبشبد...اٌـ.

 أطاىيب  اىخْظيَي اىزطَي:2-1-4

رزؼلك أٍب١ٌت االرظبي ػٍٝ افزالف اٍزؼّبالرٙب ِٕٙب ِب ٠وعغ ٌظوٚف ٚ 

ئِىب١ٔبد اٌزٕظ١ُ ٚصمبفخ اٌزؼبًِ ثٙب، ِٕٚٙب ِب ٠ؼٛك ٌٕٛػ١خ اٌوٍبٌخ إٌّمٌٛخ وّب 

                                                                 
1

 .717:ص1000ِىزجخ االٍىٕله٠خ، ِظو ، -رؤيت ٍؼاصزة–ىظيىك اىخْظيَي إدارة ااؽّل ١ٍل ِظطفٝ :  
2

 .132:ص3،2113ِطجؼخ عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، االٍىٕله٠خ،ؽ ٍبادئ ػيٌ اإلدارة اىؼاٍت،١ٍٍّبْ ِؾّل اٌطّبٜٚ،  



االحصاه اىخْظيَي                            اىفصو األوه                 
 

23 
 

رَبُ٘ اٌٍٛبئً اٌَّزقلِخ فٟ رؾل٠ل األٍٍٛة اٌّؼزّل فٟ االرظبي ثؾ١ش ال ٠قوط 

 ٛه. ػٓ وٛٔٗ ئِب ارظبال ِىزٛثب أٚ شفٛٞ أٚ ِظ

رَزٕل اإلكاهح ئٌٝ اٍزقلاَ األٍٍٛة اٌّىزٛة فٟ االرظبي ٔظوا  :االحصاه اىنخابي -2

ٌّب ٠ملِٗ ِٓ كلخ ٚرٛػ١ؼ فٟ ػوع ِؾزٜٛ اٌوٍبٌخ، ٚ رأفن طٛها ِزؼلكح ِضً 

اٌّنوواد اٌقطبثبد اٌّزجبكٌخ إٌّشٛهاد، األٚاِو اٌّظٍؾ١خ، اٌٍٛائؼ، اٌزؼ١ٍّبد 

ٚاألٚاِو اٌفوك٠خ...اٌـ.
1

 

 اٌطوق االرظب١ٌخ اٌّىزٛثخ ٔغل: ِٓ أُ٘

ٟٚ٘ ػوع ٌٍؾمبئك ٚ رؾ١ٍٍٙب ثطو٠مخ ِزٍٍََخ ٚ ِجَطخ ِغ موو   :اىخقاريز -1

االلزواؽبد اٌزٟ رزّبشٝ ِغ إٌزبئظ اٌّزٛطً ئ١ٌٙب ثبٌجؾش ٚ اٌزؾ١ًٍ، ٚ رىّٓ 

أ١ّ٘زٙب فٟ وٛٔٙب ٍغً ِىزٛة ٌغ١ّغ ِب ٠ؾلس كافً اٌزٕظ١ُ ٚ اػزجبهٖ ِوعغ ٌٗ 

.ل١ّزٗ َِزمجال
2

 

ئػبفخ ئٌٝ إٌشواد اٌلٚه٠خ اٌزٟ رؼل أُ٘ اٌٍٛبئً اٌزٟ رؼزّل٘ب اإلكاهح فٟ 

ر١ّٕخ اٌؼاللبد اٌؼبِخ فزىْٛ كاف١ٍخ رقض اٌؼب١ٍِٓ كافً إٌّظّخ أٚ فبهع١خ 

ٌٍّزؼب١ٍِٓ ٚ اٌّؾ١ؾ اٌقبهعٟ ٚ ٔمً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد ػٓ اٌزٕظ١ُ ٚٔشبؽبرٗ 

ٌٍّؼٍِٛبد اٌقبطخ ثبٌؼب١ٍِٓ ِٓ ٚربه٠قٗ ٚأغبىارٗ، وّب ٠قظض عيء ِٕٙب 

 ؽ١ش اٌزؼلاك ٚاٌىفبءاد ٚاالٔغبىاد.  

٠زُ ػٓ ؽو٠ك رجبكي اٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌّوًٍ ٚاٌَّزمجً ثبػزّبك  االحصاه اىشفىي: -7

اٌٍٛبئً اٌّجبشوح ٚعٙب ٌٛعٗ ػجو اٌىٍّبد إٌّطٛلخ ثّب ٠َّؼ ثٛعٛك ارظبي مٚ 

ارغب١٘ٓ ٠َّؼ ٌّظله اٌوٍبٌخ اٌٛلٛف ػٍٝ ٚعٙبد ٔظو َِزمجً اٌوٍبٌخ 

ِٚٛلؼٗ ٚاٍزغبثبرٗ، ٠ؼّٓ فُٙ ِؼّْٛ اٌوٍبٌخ، ِٚٓ أُ٘ ؽوق االرظبي 

اٌشفٛٞ ٔغل االعزّبػبد ث١ٓ اإلكاهح ٚاٌؼب١ٍِٓ رٍغب ئ١ٌٙب ػٕل اٌَؼٟ ٌّٕبلشخ أِٛه 

ماد أ١ّ٘خ ٚ رأص١و ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌؾل٠ش اٌشفٛٞ أٚ االرظبي اٌشقظٟ اٌّجبشو 

                                                                 
1

 .903نفس المرجع، ص 
2
 .749:ص 7331المكتب الجامعي الحديث، االسكندرسة،االتصال و وسائله في المجتمع الحديث، خيري خليل الجميلي، 



االحصاه اىخْظيَي                            اىفصو األوه                 
 

24 
 

ث١ٓ اٌوئ١ٌ ٚاٌّوؤًٚ ِضال أٚ ثٛاٍطخ اٌٙبرف ِّب ٠فَؼ اٌّغبي ٌٍّٕبلشخ 

 .مجًٚرٛػ١ؼ اٌوٍبٌخ اٌزؼوف ػٍٝ هكح فؼً اٌَّز

: ٚ ٔؼٕٝ ثٙب اٍزقلاَ اٌوِٛى فٟ اٌزؼج١و ثشوؽ  االحصاالث اىَزٍشة أو اىَصىرة -1

ارفبق اٌّوًٍ ٚاٌّزٍمٟ ػٍٝ ِؼبٟٔ اٌوِٛى ٚغبٌجب ِب رَزقلَ اٌّوِيح فٟ 

االرظبالد اٌّظٛهح وبٌوٍبئً اٌزٛػ١ؾ١خ  الٍزقلاَ اٌّبو١ٕبد أٚ اٌزؾن٠واد .
1

 

 وظائف االحصاه اىخْظيَي اىزطَي: 2-1-5

رورجؾ ٚظبئف االرظبي غبٌجب ثّؾزٜٛ االرظبي، ؽ١ش ٠ّىٓ ِالؽظخ ٘نا 

اٌزأص١و فٟ ػلح عٛأت رٕظ١ّ١خ ٍٍٚٛو١خ ٌّقزٍف َِز٠ٛبد اٌزٕظ١ُ ِّب ٠جوه اٌمٛي 

 ثأْ ٌالرظبي ػلح ٚظبئف ٠ّىٓ رٍق١ظٙب فٟ ِب ٠ٍٟ:

اد ٠ٍؼت االرظبي كٚها ٘بِب فٟ ػ١ٍّخ اٌزٕظ١ُ ئم أْ ػ١ٍّخ ارقبم اٌمواه:اىخْظيٌ-

ال رىْٛ ِج١ٕخ ػٍٝ ؽو٠مخ ١ٍٍّخ، ئال ئما وبٔذ ٕ٘بن ِؼٍِٛبد وبف١خ ؽٛي اٌّؾ١ؾ 

اٌلافٍٟ ٌٍّإٍَخ.
2

 

ِٓ أعً رؾم١ك األ٘لاف اٌّشزووخ ٌزؾم١ك ٔغبػ إٌّظّخ ٠زُ اٌز١َٕك اىخْظيق:-

اإلٔزبع١خ ٚاالرظبي ٘ٛ اٌؼٕظو اٌفؼبي  ث١ٓ ِقزٍف األلَبَ ٚاٌّظبٌؼ ٚاٌٛهشبد

ؼمل ٌٍز١َٕك ث١ٓ ِقزٍف َِز٠ٛبد اٌَّبئً اٌّطوٚؽخ ٚاٌّشبوً اٌّقزٍفخ ث

وً لَُ ٚثبٌزبٌٟ اٌٛطٛي ئٌٝ ؽٍٛي ٚأفىبه ِشزووخ.اعزّبػبد ث١ٓ ئؽبهاد 
3

 

٠ّىٓ االرظبي اٌغ١ل ِٓ ر١ًَٙ ػًّ اٌمبئل ِٚجبشوح ِٙبِٗ ٚ مٌه ػٓ :اىقيادة -

ىخ ارظب١ٌخ ث١ٓ فوٚع ٚألَبَ اٌزٕظ١ُ رّىٕٗ ِٓ اإلؽالع ػٍٝ ِب ؽو٠ك ئلبِخ شج

٠غوٞ كافً اٌزٕظ١ُ ِٓ َِزغلاد.
4

 

 

                                                                 
1

 .111ػجل اٌّؼطٝ ِؾّل ػَبف، اٌّوعغ اٌَبثك ،ص 
2

 2112،روعّخعؼفوأثٛاٌمبٍّبؽّل،ِؼٙلاإلكاهحاٌؼبِخ،اٌَؼٛك٠خ،اىظيىماىخْظيَيىاألداءألهٞ ى٠اللٟ ِٚبن عٟ ٚاالً،

 .712،ص

3
 .712ٔفٌ اٌّوعغ،ص

4
 .717اٌّوعغ،ص ٔفٌ
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 .االحصاه اىخْظيَي غيز اىزطَي:2-2

٠ؼزجو  االرظبي غ١و اٌوٍّٟ  ؽووخ كائّخ ِزغلكح ٚ ِزغ١وح رزُ ػجو فطٛؽ 

مزٗ أٚ رٕزشو فٟ ارغب٘بد ِزؼلكح ٚ ِقزٍفخ كْٚ أْ رؾلك اإلكاهح ِٛػٛػٗ ٚ ؽو٠

رٍّه اٌملهح ػٍٝ ا١ٌَطوح ػ١ٍٗ ١ٍطوح ربِخ، فاما ؽبٌٚذ ِٕؼٗ فٟ ِىبْ ظٙو فٟ 

ِىبْ أفو ٔظوا الهرجبؽٗ ثبٌطج١ؼخ اٌجشو٠خ ٚاٌج١ئخ اإلَٔب١ٔخ ؽ١ش ٠زؼنه وجزٗ 

رّبِب.
1

 

٠ؾلس االرظبي غ١و اٌوٍّٟ" ػٕلِب ٠زجبكي ِٛظفْٛ أٚ ِٛظفبد ثبٌزٕظ١ُ   

ٝ ِغ شبغٍٟ َِز٠ٛبد ٚظ١ف١خ أٚ رٕظ١ّ١خ أػٍٝ ِؼٍِٛبد ٚأهاء ِغ ألوأُٙ أٚ ؽز

ثؾ١ش ال ٠أفن االرظبي ؽبثؼب ه١ٍّب وٍمبءاد اٌؼّبي فٟ اٌّظؼل أٚ 

اٌّمظف)وبف١ز١و٠ب( أٚ فٟ هؽٍخ رٕظّٙب اإلكاهح، فمل ١ّ٠ً اٌّٛظف ٌؼلَ االرظبي 

ثوئ١َٗ فٟ أِو ِؼ١ٓ ٚ ٠َزؼ١ٓ ثوأٞ ى١ًِ ٌٗ ٠واٖ ِزّوٍب ٚ ٕ٘ب االرظبي ٠زُ 

اد االرظبي اٌو١ٍّخ  فبألؽبك٠ش اٌغبٔج١خ اٌّشزووخ ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ رّضً فبهط لٕٛ

َِبهاد ِزشبثىخ ٌزّو٠و اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌشبئؼبد ، وّب رَزقلَ ٌٕشو أٚ رَو٠ت 

اٌّؼٍِٛبد.
2

 

ئمْ فبالرظبي اٌزٕظ١ّٟ غ١و اٌوٍّٟ ٠ؾلس ثطو٠مخ غ١و ِمٕٕخ رزُ فبهط    

اٌمٕٛاد اٌو١ٍّخ اٌّؾلكح ٌالرظبي اٌزٕظ١ّٟ ثؾ١ش رؼزّل ػٍٝ ِلٜ لٛح اٌؼاللبد 

اٌشقظ١خ اٌزٟ روثؾ ػٕبطو اٌزٕظ١ُ، ف١َؼٝ اٌّٛظفْٛ ئٌٝ ٘نا إٌٛع ِٓ 

اٌؾظٛي ػٍٝ  االرظبي لظل ر١ًَٙ األِٛه اٌزٕظ١ّ١خ ٚافزظبه اٌٛلذ فٟ

اٌّؼٍِٛبد اٌّوغٛة اٌٛطٛي ئ١ٌٙب ئػبفخ ئٌٝ اػزجبهٖ رؼج١وا رٍمبئ١ب ٌألفواك كافً 

 اٌزٕظ١ُ ثؾ١ش ٠ؾمك ِٓ فالٌٗ ئشجبع ٔفَٟ ثّب ٠ؾمك فبط١زٗ اإلَٔب١ٔخ.

                                                                 
1

 .173، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص2اىظيىك اىخظيَي جٌٛو١ب اٌٙبشّٟ:  
2

 .717.711، اٌّوعغ اٌَبثك ،ص ص-رؤيت ٍؼاصزة–إدارة اىظيىك اىخْظيَي اؽّل ١ٍل ِظطفٝ:  
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ئما وبْ االرظبي غ١و اٌوٍّٟ ِظله اٌشبئؼبد ٚ اإلفجبه اٌّجزٛهح ٚ 

األكاء ٚػٍٝ اٌؼاللبد اإلَٔب١ٔخ فٟ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّشٛ٘خ ف١زون اصأه ٍٍج١خ ػٍٝ 

 اٌزٕظ١ُ، فٙٛ ونٌه مٚ فظبئض رُ رٍق١ظٙب فٟ:

 االرظبي غ١و اٌوٍّٟ ٘ٛ رؼج١و رٍمبئٟ ٚ ػفٛٞ ٠إكٞ ئٌٝ إلشجبع ٔفَٟ.-

٠ملَ االرظبي غ١و اٌوٍّٟ  ِؼٍِٛبد ٚافوح ٠ّٚزبى ثَوػخ رلاٚي هٍبئٍٗ -

.االرظب١ٌخ ٌٍٚٙٛخ ا١َٔبثٙب ٚ أزشبه٘ب كافً اٌزٕظ١ُ
1

 

ٚ ِٕٗ فبالرظبي غ١و اٌوٍّٟ مٚ ِىبٔٗ ٘بِخ فٟ اٌزٕظ١ُ ثبػزجبهٖ اؽل آ١ٌبد 

رلاٚي اٌّؼٍِٛبد ٚ أوضو٘ب اٍزقلاِب ، فمل ثوىد أ١ّ٘زٙب ػٍٝ اصو رغبهة 

ِٓ فالي األفىبه اٌزٟ عبءد ثٙب ِلهٍخ اٌؼاللبد اإلَٔب١ٔخ اٌزٟ هويد  هاوثىرُ

فٍك اٌؼاللبد اإلَٔب١ٔخ ػٍٝ أ١ّ٘خ ػٕظو االرظبي ٚغ١و اٌوٍّٟ ِٕٙب فٟ 

ٚأؼىبٍبرٙب ػٍٝ اٌزٕظ١ُ وىً ِٓ ؽ١ش اٍزغالي ٘نا إٌٛع ِٓ االرظبي ٌقلِخ 

 أ٘لاف اٌزٕظ١ُ.

 دوافغ وجىد االحصاه اىخْظيَي غيز اىزطَي: 2-2-1

ئْ ؽبعبد أفواك اٌزٕظ١ُ اإلَٔب١ٔخ رلفؼُٙ ٌالرظبي ثب٢فو٠ٓ فبهط اإلؽبه 

١َخ ٚاالعزّبػ١خ األِو اٌنٞ ٠إكٞ ئٌٝ اٌوٍّٟ ٌزؾم١ك ٚئشجبع اٌؾبعبد إٌف

 ظٙٛه ِب ٠ؼوف ثبالرظبي اٌزٕظ١ّٟ غ١و اٌوٍّٟ. ِٚٓ ث١ٓ ٘نٖ اٌلٚافغ ٔنوو:

ٚعٛك ؽبعبد ٚهغجبد ٚارغب٘بد األفواك فٟ اٌزٕظ١ُ ٠وغجْٛ فٟ ئشجبػٙب  -2

 وبٌجؾش ػٓ اٌؼٕبطو اٌزٟ رشبهوٗ ارغب٘برٗ ِٚؼزملارٗ.

بٌّوٚٔخ ٚال ٠زطٛه ثشىً ِالئُ ٌظوٚف ئْ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ اٌوٍّٟ ال ٠زّزغ ث -1

 إٌّظّخ.

 هغجخ األفواك اٌم١بك١٠ٓ فٟ اٌزٕظ١ُ أٚ ا١ٌَطوح ػٍٝ ع١ّغ األِٛه كافً اٌزٕظ١ُ.  -7

 ػلَ رٛفو ِجلأ اٌؼلاٌخ فٟ اٌزٕظ١ُ ٚظٙٛه ِب ٠َّٝ ثبألفواك اٌّٛا١ٌٓ أٚ اٌّموث١ٓ. -1

                                                                 
1

 .15، اٌّوعغ اٌَبثك ،ص ػيٌ االحصاهػيٞ ػجل اٌوؽّٓ ٚآفوْٚ:  
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ِٕٚغ ؽو٠خ اٌزؼج١و ئرجبع اٌزٕظ١ُ ٌّٕؾ اٌم١بكح اٌل٠ىزبرٛه٠خ ٚاٌّووي٠خ اٌيائلح  -5

 ِٚشبهوخ األفواك اٌؼب١ٍِٓ .

ػلَ اٌزم١ل ٚ االٌزياَ ثمٕٛاد االرظبي اٌو١ٍّخ ٠ٚؼٛك اٌَجت ئٌٝ غّٛػٙب ٚ ػلَ  -1

ٚػٛؽٙب ٌألفواك اٌؼب١ٍِٓ.
1

 

 قْىاث االحصاه اىخْظيَي غيز اىزطَيت: 2-2-2

بءاد رؾلك ؽج١ؼخ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ غ١و اٌوٍّٟ لٕٛاد ارظبٌٗ فبألؽبك٠ش ٚاٌٍم  

 اٌشقظ١خ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ ٔطبق اٌزٕظ١ُ ٍجً ٌزٕبلً اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌشبئؼبد:

اٌشبئؼخ ٟ٘ ِؼٍِٛخ وبمثخ رظبؽ أؽ١بٔب فٟ شىً لظخ لظ١وح غبٌجب ِب  اىشائؼاث:-

رمبي َّ٘ب ٠ظله٘ب شقض غ١و ِقٛي ثبإلكالء ثبٌّؼٍِٛخ، ٚ فٟ ث١ئخ اٌؼًّ رزٕٛع 

ل٠و أٚ رول١خ فالْ أٚ ؽٛافي ِزٛلغ ِٛػٛػبد اٌشبئؼبد فّضال لل رزّضً فٟ ٔمً ِ

طوفٙب أٚ رغ١١و فٟ ِٛاػ١ل اٌؼًّ ِٚب ئٌٝ مٌه.
2

 

فٟ اٌغبٌت رىْٛ ٌٍشبئؼبد أصبه ٍٍج١خ وزش٠ٛٗ ِلهوبد اٌؼب١ٍِٓ ٚرش٠ٛٗ ٚرؼ١ًٍ   

رفى١و ٍٍٚٛوبد اٌؼب١ٍِٓ ِّب ٠إكٞ ئٌٝ فٍك اٌظواػبد ث١ٓ أؽواف اٌزٕظ١ُ، وّب 

رإصو اٌشبئؼبد ٍٍجب ػٍٝ ِؼ٠ٕٛبد اٌؼب١ٍِٓ ٚهػبئُٙ ػٓ اٌؼًّ ِّب ٠إصو ػٍٝ 

اإلٔزبع١خ اٌفوك٠خ أٚ اٌغّبػ١خ. 
3

 

٠ّىٓ أْ ٠ّضً االرظبي غ١و اٌوٍّٟ ث١ٓ اٌّل٠و٠ٓ ٚ  :اىَصادفاثو الث َقاباى-

اٌؼب١ٍِٓ لٕبح ارظبي غ١و ه١ٍّخ فبػٍخ فبٌّل٠و٠ٓ اٌفبػ١ٍٓ ال ٠م١لْٚ ارظبالرُٙ 

ثبالعزّبػبد اٌو١ٍّخ ٌىُٕٙ ٠غّؼْٛ ِؼٍِٛبد ل١ّخ فالي ِمبثالد اٌّظبكفخ  فمل 

اٍزقلاَ  رؾلس رٍمبئ١ب أٚ ِظبكفخ كافً أٚ فبهط ِمو اٌؼًّ،٠ؾزبط اٌّل٠وْٚ

لٕٛاد االرظبي غ١و اٌو١ٍّخ وبٌٍمبءاد ٔظوا ٌّب رملِٗ ِٓ فلِبد رؾمك أ٘لاف 

                                                                 
1

 .150،ص1005، 7ػّبْ، ؽٍٍّبْ ِؾّٛك اٌؼ١ّبْ، اٌٍَٛن اٌزٕظ١ّٟ فٟ ِٕظّبد األػّبي، كاه ٚائً ٌٍٕشو،  
2

 .715.711، اٌّوعغ اٌَبثك ،ص ص-رؤيت ٍؼاصزة–إدارة اىظيىك اىخْظيَي اؽّل ١ٍل ِظطفٝ:  
3

 .711ٔفٌ اٌّوعغ،ص 
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اٌزٕظ١ُ، ٚرغبٍ٘ٙب ٠إكٞ ئٌٝ فَبهح ِؼٍِٛبد ل١ّخ ٚ ِف١لح فٟ اٌزم١١ُ ٚاٌزقط١ؾ 

ٚطٕغ اٌمواه.
1

 

 أهَيت و أهذاف االحصاه اىخْظيَي:-3

بي فٟٙ ١ٌَذ ِغوك ٠مف ٔغبػ أٞ ِٕظّخ فٟ رؾم١ك أ٘لافٙب ػٍٝ ٔظُ االرظ      

ػ١ٍّخ َِزمٍخ ثً ٟ٘ ػ١ٍّخ رؼزّل ػ١ٍٙب وبفخ اٌؼ١ٍّبد اإلكاه٠خ فٟ إٌّظّخ ئم أْ 

االرظبي ١ٍٍٚخ اٌّل٠و٠ٓ فٟ ئكاهح أٔشطزُٙ اإلكاه٠خ ٌزؾم١ك أ٘لاف إٌّظّخ 

ثبػزجبه٘ب أُ٘ اٌؼٕبطو اٌزٟ رَبػل ػٍٝ رؾل٠ل األ٘لاف اٌٛاعت رٕف١ن٘ب ٚ اٌزؼوف 

ػالعٙب ٚرم١١ُ األكاء ٚئٔزبع١خ اٌؼبًِ.ػٍٝ اٌّشبوً ٍٚجً 
2

 

٠ّىٓ اٍزٕزبط علٜٚ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ اٌشبًِ ِٓ  فضيو دىيىٚ ؽَت 

 اإلِىب١ٔبد اٌزب١ٌخ:

ثٛاٍطخ اٌّشبهوخ فٟ اٌمواهاد ٠ّىٓ ٌّقزٍف أؽواف اٌزٕظ١ُ أْ رؾمك مار١زٙب -

 ثشىً ِزٛاىٞ ِغ رؾم١ك أ٘لاف اٌزٕظ١ُ

ٍٚغ ٠غؼً اٌزٕظ١ُ ٠زّٛلغ فٟ اٌّىبْ إٌّبٍت االرظبي ثبٌّؾ١ؾ االعزّبػٟ األ-

ٌٙب ِّب ٠َبػل ػٍٝ رؾم١ك أ٘لافٙب.
3

 

وّب أْ االرظبي ٠َبُ٘ فٟ رٛف١و اٌفوطخ إلػالَ اٌوؤٍبء ثّب رُ أغبىٖ أٚ ثّب 

ٌُ ٠زُ أغبىٖ ٚثبٌّشىالد اٌزٟ ظٙود فٟ اٌزٕف١ن أٚ االٔؾوافبد ٚو١ف١خ اٌزغٍت 

اٌزٕظ١ّٟ اٌوٍّٟ فٟ رؼ١١ك اٌفغٛح ث١ٓ ػ١ٍٙب ٚ ثنٌه رزؾلك أ١ّ٘خ االرظبي 

اٌزقط١ؾ ٚاٌزٕف١ن ٚرؾم١ك اٌزفبػً اإلَٔبٟٔ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ٚى٠بكح اٌزفبُ٘ ٚاٌزؼبْٚ 

ث١ُٕٙ.
4

 

                                                                 
1

 .711ٔفٌ اٌّوعغ،ص
2

 .72:ص.1001، اٌلاه اٌغبِؼ١خ ٌٍٕشو، االٍىٕله٠خ،ميف حزفغ ٍهاراحل اإلداريت في االحصاهاؽّل ِب٘و:  
3

 .71، اٌّوعغ اٌَبثك،صاىَؤطظتاحصاه فؼ١ً ك١ٌٛ:  
4

كاه اٌفغو ٌٍٕشو ٚ اٌزٛى٠غ،  -اىَذخو االحصاىي-اىَذاخو األطاطيت ىيؼالقاث اىؼاٍتِؾّل ١ِٕو ؽغبة ٍٚؾو ِؾّل ٚ٘جٟ:  

 .13: ص2115، 2ِظو، ؽ
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٠َؼٝ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ اٌوٍّٟ ئٌٝ رؾم١ك عٍّخ ِٓ األ٘لاف رُ رؾل٠ل٘ب 

 فٟ:

ثؾ اٌزٟ رؾم١ك اٌز١َٕك ث١ٓ األفؼبي ٚ اٌزظوفبد فجلْٚ االرظبي رزالشٝ اٌوٚا-

 .رغّغ ػٕبطو اٌزٕظ١ُ ِٕفظ١ٍٓ ػٓ ثؼؼُٙ اٌجؼغ

اٌّشبهوخ فٟ اٌّؼٍِٛبد ثؾ١ش ٠َبػل االرظبي ػٍٝ رجبكي اٌّؼٍِٛبد اٌٙبِخ -

 .ٌزؾم١ك أ٘لاف اٌزٕظ١ُ ثؾ١ش رؼًّ ػٍٝ رٛع١ٗ ٍٍٛن اٌؼب١ٍِٓ

ارقبم اٌمواهاد ٠ؾزبط ئٌٝ اإلٌّبَ ثأِٛه اٌؼب١ٍِٓ ٚ ِب ٠ؾزبعٛٔٗ ٌزم١١ُ اٌجلائً ٚ -

 رٕف١ن اٌمواهاد ٚرم١١ُ ٔزبئغٙب.

اٌزؼج١و ػٓ اٌّشبػو اٌٛعلا١ٔخ فبالرظبي ٠َبػل اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ اٌزؼج١و ػٓ -

 .هػبُ٘ أٚ ِقبٚفُٙ ٚصمزُٙ ثب٢فو٠ٓ

ئكهاط ٘لف أفو ٌالرظبي ال ٠مً أ١ّ٘خ ػٓ ٍبثم١ٗ ٚ اٌّزّضً فٟ اٌزم١ًٍ ِٓ  ٠ّىٓ

 .اٌلٚه اٌٍَجٟ اٌنٞ رٍؼجٗ اإلشبػخ فٟ اٌٍٛؾ اٌزٕظ١ّٟ ٌٍؼًّ

 ٍؼىقاث االحصاه اىخْظيَي:-1

رٛاعٗ ػ١ٍّخ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ اٌؼل٠ل ِٓ اٌؼٛائك اٌزٟ رؾلك فؼب١ٌزٙب ٚ ِٕٗ 

 اٌزٕظ١ُ اٌَّطوح، ٚٔؼٕٟ ثّؼٛلبد االرظبي ئٌٝ فٍك ػمجبد أِبَ رؾم١ك أ٘لاف

اٌّشبوً اٌزٟ رظبكف اؽل ػٕبطو اٌؼ١ٍّخ االرظب١ٌخ ٚرإصو ػٍٝ رأك٠زٙب ٌٍلٚه 

إٌّٛؽ ثٙب اٌّطٍٛثخ .
1

 

ٌنٌه ٚعت اٌَؼٟ ػٍٝ رؾل٠ل ٘نٖ اٌّؼٛلبد فٟ وً رٕظ١ُ ٚاٌؼًّ ػٍٝ اٌؾل ِٓ  

 ١ُ:رأص١و٘ب . ٕ٘بن صالس أٔٛاع ِٓ اٌّؼٛلبد غبٌجب فٟ اٌزٕظ

 

                                                                 
1

 .17، ص اٌّوعغ اٌَبثك، -ٍفاهيَه و أطاىيبه و ٍهاراحه–االحصاه اىفؼاه ٘بٌخ ِٕظٛه:  
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 اىَؼىقاث اىْفظيت:1.4

رزؼٍك ٘نٖ اٌّؼٛلبد ثبٌؼٕظو اإلَٔبٟٔ فٟ ػ١ٍّخ االرظبي  اٌّزّضٍخ فٟ      

اٌّوًٍ ٚ اٌَّزمجً ٚ رؾلس أصوا ػى١َب ثَجت اٌفوٚق اٌفوك٠خ ِّب ٠غؼً األفواك 

 نٖ اٌؼٛائك:٘بء، ٚ أُ٘ ٠قزٍفْٛ فٟ أؽىبُِٙ ػٍٝ األش١

ٌٍّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠وٍٍٙب ٚ ثبٌزبٌٟ افزالف ئكهان اٌّوًٍ اٌقبؽئ حبايِ اإلدراك:-

ئكهان ٚ فُٙ ا٢فو٠ٓ ٌٙب، ٚ ثبٌزبٌٟ ٠إصو رجب٠ٓ اإلكهان ٔز١غخ افزالف اٌفوٚق 

  .اٌفوك٠خ ػٍٝ افزالف اٌّؼبٟٔ اٌزٟ ٠ؼطٛٔٙب ٌألش١بء

١ّ٠ً اٌفوك ٌإلٍزّبع ئٌٝ ِب ٠ٕبٍت ِغ ِؼزملارٗ ٚ أفىبهٖ ٚ اٌؼًّ اإلدراك االّخقائي:-

 ٚ أفىبه. ِٓ ل١ُ ٚ ارغب٘بد  ّؼٍِٛبد اٌزٟ رزؼبهع ِغ ِب ٠إِٓ ثٗػٍٝ ئػبلخ اٌ

 اإلّطىاء:-

ػلَ ِقبٌطخ ا٢فو٠ٓ أٚ رجبكي اٌّؼٍِٛبد ِؼُٙ.-
1

 

 رش٠ٛٗ اٌّؼٍِٛبد ِّب ٠إكٞ ئٌٝ أؾواف اٌؼًّ ػٓ رؾم١ك أ٘لافٗ.-

رزؾٛي ئٌٝ ػمجخ أِبَ االرظبي فٟ ؽبٌخ افزالف َِزٜٛ اٌزؼ١ٍُ  أْ ٍغخٌ ٠ّىٓ اىيغت:-

ٚ اٌضمبفخ ِّب ٠إكٞ ئٌٝ ػلَ فُٙ اٌىٍّبد ٚ األٌفبظ اٌّزجبكٌخ ث١ٓ اٌطوف١ٓ ف١فَو٘ب وً 

 ؽوف ؽَت فّٙٗ اٌقبص.

 االجخَاػيت و اىثقافيت: اىَؼىقاث2.4

ٚ ٠وعغ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌّؼٛلبد ئٌٝ اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ٌألفواك ٚ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ش 

ف١ٙب اٌشقض ٍٛاءا وبٔذ كافً اٌزٕظ١ُ أٚ فبهعٗ، ٚ ٠زؼّٓ اٌم١ُ ٚ اٌّؼب١٠و ٚ 

اٌّؼزملاد اٌزٟ رشىً ؽبعيا أِبَ رؾم١ك األ٘لاف اٌّوعٛح ٚ إٌّزظوح ِٓ ؽوف 

اٌزٕظ١ُ.
2

 

                                                                 
1

 .17، ص 1001كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، ث١وٚد، ، إدارة اىَىارد اىبزشيت ٍِ ٍْظىر اطخزاحيجي: ؽَٓ ئثوا١ُ٘ ثٍٛؽ
2

 .13- 11ص -ٔفٌ اٌّوعغ ،ص
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فٟ ١ٌُِٛٙ فبْ "رف١َو اٌفوك ٚفّٙٗ ٌّؼّْٛ اٌوٍبٌخ ٚثّب أْ األفواك ٠قزٍفْٛ 

٠زٛلف ػٍٝ ؽبٌزٗ إٌف١َخ ٚؽو٠فخ رفى١وٖ "
1

 

 اىَؼىقاث اىخْظيَيت:3.4

٠شىً ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ فطٛؽ االرظبي ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ٚٚعٛك ١٘ىً ػؼ١ف      

٠َجت ػبئمب وج١وا فٟ ػ١ٍّخ االرظبي اٌفؼبي، ٠ٕزظ اٌىج١و ِٓ اٌّؼٛلبد ثَجت 

إٌظوح اٌؾل٠ضخ ئٌٝ اإلَٔبْ ِٓ ؽ١ش اٌطج١ؼخ اٌجشو٠خ ،" فبٌّٕظّخ اٌزٟ  ئّ٘بي

رَؼٝ ئٌٝ اٌم١بَ ثٍٍََخ االرظبالد لظل هفغ َِزٜٛ اٌوثؾ١خ كْٚ اال٘زّبَ 

ثبٌؼٕظو اٌجشوٞ، ٌٓ رزّىٓ ِٓ رؾم١ك االرظبي اٌفؼبي"الْ ئّ٘بي اٌؼٕظو 

إٌبرغخ ػٓ اٌزٕظ١ُ اإلَٔبٟٔ ػٕل ِياٌٚخ ػ١ٍّخ االرظبي، أؽل ِشىالد االرظبي 

ا١ٌٙىٍٟ.
2

 

فمل ٠ؾزفع ِٓ ٠زٍمٝ ’"وّب ٠ؼزجو ِظله االرظبي اؽل اٌّؼٛلبد اٌزٕظ١ّ١خ 

اٌج١بٔبد رجؼب ٌّظله االرظبي ِٚلٜ اٌضمخ ثٗ ٚمٌه ثغوع إٌظو فٟ ِؼّٛٔٙب، 

فضّخ ر١ٙإ مٕٟ٘ ٚٔفَٟ ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ ثأْ اإلكاهح رؾبٚي اإل٠مبع ثُٙ 

رٕظو ئٌٝ ِطبٌت اٌؼّبي ػٍٝ أٔٙب ٍٚبئً رىز١ى١خ ٠وِٟ وّب أْ اإلكاهح ’ٚاٍزغالٌُٙ

ِملِٛ٘ب ِٓ ٚهائٙب ئٌٝ وَت أطٛاد إٌبفج١ٓ ِٓ أػؼبء إٌمبثخ ِضال
3
. 

ِٓ عٙخ أفوٜ فلهعخ اٌو١ٍّخ فٟ اٌزٕظ١ُ ٌٙب رأص١و٘ب فٟ فٍك طؼٛثبد 

رإكٞ ئٌٝ اػزّبك األٍٍٛة اٌىزبثٟ فٟ االرظبي ٚاٌنٞ ٠ىْٛ غبٌجب غ١و ِؾفي 

بثغ اٌوٍّٟ ٚئّ٘بي اٌزغن٠خ اٌوعؼ١خ. وّب أْ ػاللخ اٌزٕظ١ُ ثبٌج١ئخ ٠ٚزقن اٌط

اٌقبهع١خ ٌٙب ٔظ١جٙب ِٓ اٌؼمجبد وؼلَ االٍزمواه اٌزٕظ١ّٟ اٌنٞ ٠إكٞ ئٌٝ 

ىػيػخ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ.
4

 

                                                                 
1

 . 172، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص2اىظيىك اىخْظيَي جٌٛو١ب اٌٙبشّٟ: 
2

 .177ٔفٌ اٌّوعغ، ص
3

 .171ٔفٌ اٌّوعغ،ص
4

اٌّوعغ اٌَبثك ،  ،-ىك اىفزد و اىجَاػت في اىخْظيٌٍفاهيَه و أطض طي–اىظيىك اىخْظيَي وبًِ ِؾّل ِغوثٟ:  

 .112ص
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 خالصت اىفصو:

 فالي وً ِب للَ ٚ وً ِب أؽ١ؾ ثبٌلهاٍخ ٌؼ١ٍّخ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ كافً ِٓ

إٌّظّبد رجوى أ١ّ٘خ ٚ ل١ّخ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رؼزجو اٌؼّٛك اٌفموٞ ألٞ رٕظ١ُ 

ِّٙب وبٔذ أ٘لافٗ، وّب رؼل ا١ٌٍٍٛخ اٌزٟ ٠ورجؾ ثٛاٍطزٙب األفواك ثؼؼُٙ ثجؼغ، 

 وّب رّضً أ٠ؼب أؽل ِفبر١ؼ إٌغبػ ثبٌَٕجخ ٌٍّٕظّبد ػٍٝ افزالف أ٘لافٙب.

ٌّإٍَبد أٚ إٌّظّبد ِٓ أعً ٚ ثبٌزبٌٟ ٠غت ػٍٝ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ ر١١َو ا

اٌولٟ ثٙب فٟ ػبٌُ اٌّإٍَبد إٌبعؾخ أْ ٠ؼطٛا ٌالرظبي اٌزٕظ١ّٟ أ١ّ٘خ وج١وح 

ِٓ فالي ا١ٌَو اٌؾَٓ ٌىً ػ١ٍّبد اٌزفبػً ث١ٓ اٌفبػ١ٍٓ فٟ إٌّظّخ ِّب ٠َبػل 

ػٍٝ إٌشبؽ ٚ اٌؾوو١خ اٌغ١لح ألػّبي إٌّظّخ ٚ ثبٌزبٌٟ ٠ؾمك األفواك أ٘لافُٙ ٚ 

 ٌّٕظّخ وىً.أ٘لاف ا
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 تمهيد:

رغؼٚ مبفخ اىَئعغبد اىٚ اّغبص أػَبىٖب ثنفبءح ٗ فؼبىٞخ ػبىٞخ ٗ رىل ٍِ أعو 

اى٘ص٘ه اىٚ رؾقٞق األٕذاف اىزٜ رٌ اىزخطٞػ ىٖب ٍغجقب ٗ ثؤقو رنيفخ ٍَنْخ، ٗ ٍِ 

خاله اى٘ص٘ه اىٚ ريل األٕذاف رَزيل اىَْظَبد اىؼذٝذ ٍِ اىَ٘اسد اىزٜ َٝنِ 

ع٘ا  ظَِ اغبس ّابغٖب ع٘اءا مبُ ٍؾيٞب أٗ اعزخذاٍٖب ىزؾقٞق ٍٞضح اىزْبفغٞخ فٜ األ

 اقيَٞٞب أٗ دٗىٞب.

ٗ َٝنِ رصْٞف ٕزٓ اىَ٘اسد فٜ صالس ٍغَ٘ػبد راَو اىَ٘اسد اىَبدٝخ ٍضو  

اىَجبّٜ ٗ اىزنْ٘ى٘عٞب ٗ األٍ٘اه، ٗ اىَ٘اسد اىزْظَٞٞخ ٍضو اىٖٞبمو ٗ األّظَخ اىَبىٞخ ٗ 

 شاد ٗ اىَٖبساد ٗ اىقذساد ىيؼبٍيِٞ.اإلداسٝخ، ٗ اىَ٘اسد اىجاشٝخ ٗ اىزٜ رزعَِ اىخج

ٗ ثبىزبىٜ فبُ اىَ٘اسد اىجاشٝخ رؼزجش ٍِ إٌٔ اىَ٘اسد اىزٜ رَزينٖب اىَْظَخ ٍِ ؽٞش 

إَٔٞزٖب ٗ ٍنبّزٖب ٗ رىل ٍِ خاله األداء اى٘ظٞفٜ اىزٛ رقً٘ ثٔ ٗ اىزٛ ٝؼذ أؽذ األعيؾخ 

 فٜ األػَبه. االعزشارٞغٞخ فٜ صشاع اىَْظَبد ٍِ أعو اىجقبء ٗ اىَْ٘ ٗ اىشقٜ

ٗ عْؾبٗه ٍِ خاله ٕزا اىفصو اىزطش  اىٚ ٍفًٖ٘ األداء اى٘ظٞفٜ، أثؼبدٓ، ٍؾذدارٔ، 

أّ٘اػٔ، ٗ اىؼ٘اٍو اىَئصشح فٞٔ، ٗ فٜ األخٞش ؽبٗىْب اثشاص إٌٔ اىْظشٝبد اىَفغشح ىألداء 

 اى٘ظٞفٜ.
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 يفهىو ًَط األداء انىظُفٍ:

 يفهىو األداء انىظُفٍ: 1-1

ثِٞ إٌٔ اىَفبٌٕٞ اىَزذاٗىخ خبصخ فٜ اىغبّت اىزْظَٜٞ ٗ رغٞٞش  ِٝؼذ األداء ٍ 

 اىَ٘اسد اىجاشٝخ، ٗ ىٖزا َٝنِ ر٘ظٞؼ ٕزا اىَفًٖ٘ ٍِ خاله:

 :ٌانًؼًُ انهغى 

 أدٙ اىاٜء: قبً ثٔ ٗ قعبٓ.-

 أدٙ اىٞٔ اىاٜء: أٗصئ.-

ٗ  أداء/ ٍصذس أدٙ/ فٜ اىزغ٘ٝذ ٗ اإلىزقبء/ اػطبء األص٘اد ؽقٖب ٍِ اىعغػ ٗ اىْجش-

اى٘ظ٘ػ.
1
 

 :ٍانًؼًُ االصطالح 

ٝزفق عو اىجبؽضِٞ فٜ ٍغبه اداسح األفشاد ػيٚ أُ األداء ٕ٘ اىَخشعبد اىخبصخ ثبىؼَو -

اىفشدٛ ٍقذسح ثغبػخ ٗاؽذح، ٗ ٕ٘ ثبخزصبس اّغبص ٕذف أٗ إٔذاف اىَئعغخ.
2
 

ٗ ٝؼشفٔ "ؽغِ ٍؾَذ" ثؤُ األداء ٝاٞش اىٚ دسعخ رؾقٞق ٗ ارَبً اىَؼبىٌ اىَنّ٘خ -

ٞفٞخ اىفشد ٕٗ٘ ٝؼنظ اىنٞفٞخ اىزٜ ٝؾقق أٗ ٝاجغ ثٖب اىفشد ٍزطيجبد اى٘ظٞفٞخ فٞقبط ى٘ظ

 ػيٚ أعبط اىْزبئظ اىزٜ ٝؾققٖب اىفشد.

ٗ ٝؼشفٔ "ٍصطفٚ ػا٘ٛ" ثؤّٔ ّابغ أٗ عي٘ك ٝئدٛ اىٚ ّزٞغخ، ٗ خبصخ اىغي٘ك -

اىزٛ ٝغٞش اىَؾٞػ ثؤٛ شنو ٍِ األشنبه".
3
 

"أؽَذ صمٜ ثذٗٛ فٜ مزبثٔ: ػالقبد اىؼَو فٜ اىذٗه اىؼشثٞخ ػيٚ أّٔ رؤدٝخ  ٗ ػشفٔ-

اىؼَو رجؼب ىز٘عٖٞبد ٗ اششاف صبؽت اىؼَو، ٗفقب ألؽنبً اىقبُّ٘ ٗ أّظَخ اىؼَو".
1
 

                                                                 
1

 .1050ص ، 14، ثٞشٗد، اىَغيذ نساٌ انؼشباثِ ٍْظ٘س: 
2

، 1984، ٍئعغخ شجبة اىغبٍؼخ، اإلعنْذسٝخ، يؼجى يصطهحاخ انقىي انؼايهحأؽَذ صمٜ ثذٗٛ، ٍؾَذ مَبه ٍصطفٚ: 

 .511ص
3

 .103، اىَشعغ اىغبثق، ص أهًُح االتصال فٍ تسُُش انًؤسسحٍصطفٚ ػا٘ٛ،: 
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ٗ ٝزعؼ ٍِ خاله اىزؼبسٝف اىغبثقخ أُ األداء ٕ٘ رىل اىْابغ أٗ اىَٖبسح أٗ  

عيٞب أٗ فنشٝب ٍِ أعو ارَبً اى٘ظٞفٞخ اىغٖذ اىَجزٗه ٍِ غشف اىفشد ع٘اءا مبُ ػ

 اىَ٘ميخ اىٞٔ ٗ رىل ٍِ أعو رؾقٞق األٕذاف اىَغطشح ٍِ قجو اىَْظَخ.

 ًَط األداء انىظُفٍ: 1-2

ٝقصذ ثٔ األعي٘ة أٗ اىطشٝقخ اىزٜ ّجزه ثٖب اىغٖذ فٜ اىؼَو، أٛ اىطشٝقخ اىزٜ ّئدٛ 

ت اىزٛ َٝبسعٔ اىفشد فٜ ثٖب أّاطخ اىؼَو، فؼيٚ أعبط َّػ األداء َٝنِ قٞبط اىزشرٞ

أداء ؽشمبد أٗ أّاطخ ٍؼْٞخ أٗ ٍضٝظ ٕزٓ اىؾشمبد أٗ األّاطخ ارا مبُ اىؼَو عغَبّٞب 

ثبىذسعخ األٗىٚ، مَب َٝنِ أٝعب قٞبط اىطشٝقخ اىزٜ ٝزٌ اى٘ص٘ه ثٖب اىٚ ؽو أٗ قشاس 

ىَانيخ ٍؼْٞخ أٗ األعي٘ة اىزٛ ٝزجغ فٜ اعشاء ثؾش أٗ دساعخ.
2
 

أتؼاد األداء: -2
3

 

ٞش أداء اىفشد ىيؼَو اىٚ اىقٞبً ثبألّاطخ ٗ اىَٖبً اىَخزيفخ اىزٜ ٝزنُ٘ ٍْٖب ٝا 

 ػَئ، ٗ َٝنْْب أُ َّٞض صالصخ أثؼبد ىألداء ٗ ٕزٓ األثؼبد ٕٜ:

 كًُح انجهذ انًثزول: 2-1

رؼجش ػِ ٍقذاس اىطبقخ اىغغَبّٞخ أٗ اىؼقيٞخ اىزٜ ٝجزىٖب اىفشد خاله فزشح صٍْٞخ، ٗ  

ٜ رقٞظ عشػخ األداء أٗ مَٞزٔ فٜ خاله فزشح صٍْٞخ ٍؼْٞخ ٍؼجشح ػِ رؼزجش اىَقبٝٞظ اىز

 .اىجؼذ اىنَٜ ىيطبقخ اىَجزٗىخ

 :َىػُح انجهذ انًثزول 2-2

ٝقصذ ثٖب ٍغز٘ٙ اىذقخ ٗ اىغ٘دح ٗ دسعخ ٍطبثقخ اىغٖذ اىَجزٗه ىَ٘اصفبد  

رٌٖ ّ٘ػٞخ ٗ ع٘دح  َباّ ّ٘ػٞخ ٍؼْٞخ، ففٜ ثؼط األػَبه ال ٌٖٝ عشػخ األداء ٗ مَٞزٔ ٗ

 .اىغٖذ اىَجزٗه

                                                                                                                                                                                        
1

 .74، ص 1985داس اىْٖعخ اىؼشثٞخ، ٍصش ػالقاخ انؼًم فٍ انذول انؼشتُح، أؽَذ صمٜ ثذٗٛ: 
2

 .84، اىَشعغ اىغبثق، ص اإلداسج انؼايحغبس  اىَغزٗة: 
3

 .88- 87ص، -ّفظ اىَشعغ، ص
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يحذداخ األداء: -3
1

 

عجخ ٗ برغؼٚ مو اىَْاآد اىٚ صٝبدح اّزبعٖب ٍِ خاله ر٘فٞش األع٘اء اىَْ

 ٜاىَالئَخ ىيفشد اىزٜ رغؼئ أمضش فؼبىٞخ فٜ أداء ػَئ، ٗ أداء اىؼبٍيِٞ َٝنِ رؾذٝذٓ ف

ٔ ىألداء ؽٞش صالصخ ػ٘اٍو سئٞغٞخ رطش  اىٖٞب "أؽَذ صقش ػبش٘س" خاله رؼشٝف

ٝشٙ أُ:"أداء اىفشد فٜ اىؼَو ٕ٘ ٍؾصو رفبػو دافؼٞزٔ ىألداء ٍغ قذسرٔ ألػيٚ أداء 

 ٗ ادسامٔ ىَؾز٘ٙ ػَئ ٗ ىذٗسٓ اى٘ظٞفٜ...".

 ٗ َٝنِ صٞبغخ ٕزا اىزؼشٝف ثبىَؼبدىخ اىزبىٞخ:

 = انذافغ + انقذساخ + اإلدساك. األداء

 ػبٍو ػيٚ ؽذٙ:ٗ ٍِ أعو فٌٖ اىَؼبدىخ اىغبثقخ ّزطش  اىٚ مو 

 انذافغ: 3-1

رْبٗه اىنضٞش ٍِ اىجبؽضِٞ ٍ٘ظ٘ع اىذافغ ٍِ ع٘اّت ٍخزيفخ، ٗ إٌٔ ٍِ رؼشض 

ىَفٍٖ٘ٔ ّغذ "ٍ٘صاٛ" ثؾٞش ٝشٙ أّٔ "سغجخ اىفشد ٗ ٍٞئ ّؾ٘ رزىٞو اىؼقجبد ألداء 

شٜء صؼت ثؤقو قذس ٍِ اى٘قذ ٍغزخذٍب ٍب ىذٝٔ ٍِ ق٘ح ٗ ٍضبثشح ٗ اعزقالىٞخ".
2
 

أٝعب "ٍبميٞالّذ" ثؤّٔ "ؽبعخ اىفشد ىيقٞبً ثَٖبٍٔ ػيٚ ٗعٔ أفعو ٍَب مَب ػشفٔ 

 أّغض ٍِ قجو ثنفبءح ٗ عشػخ ثؤقو عٖذ ٗ أفعو ّزٞغخ".

 انقذساخ: 3-2

ٗ ٕٜ اىخصبئص اىاخصٞخ اىَغزخذٍخ فٜ اى٘ظٞفخ، ؽٞش رؼزجش اىقذساد  

ٗ راٞش  ٍِ ثِٞ اىؼ٘اٍو اىَؾذدح ىألداء فٖٜ ٍشرجطخ ثبىغشػخ ٗ اىذقخ فٜ األداء

 اىقذسح اىٚ ٍب ٝغزطٞغ اىفشد اّغبصٓ ٍِ خاله أػَبه ع٘اءا مبّذ فنشٝخ أٗ ػقيٞخ.

 

                                                                 
1

 .92، ص 1976، 2، داس اىفنش اىؼشثٜ،غانسهىك اإلَساٍَ فٍ انتُظُىٍؾَذ ػيٜ شٖٞت: 
2

 .97، ص ّفظ اىَشعغ
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إدساك انذوس انىظُفٍ: 3-3
1

 

ٝخعغ اىفشد فٜ اىَْظَخ اىٚ اىؼذٝذ ٍِ اىَئصشاد اىزٜ رانو ٗػٞٔ ٗ عي٘مٔ فٖ٘  

ٝزيقٚ ر٘عٖٞبد ٍِ ٍاشف اىؼَو ٗ سدٗد فؼئ ٗ سأٝٔ فَٞب ٝئدٝٔ ٍِ ػَو ٗ ٍب ٝنغجٔ 

ٍِ رصشف مَب ٝزؼبٍو ٍغ صٍالئٔ فٜ أٍ٘س رزؼيق ثؤداء اىؼَو، ٗ ػيٞٔ َٝنِ رؼشٝف 

زنِ٘ٝ ٍؼبّٜ ٗ رفغٞشاد ٍؼْٞخ ىَب رزيقبٓ ؽ٘اط اإلدساك ثؤّٔ ػَيٞخ ادسامٞخ رْزٖٜ ث

اىفشد ػِ ٕزٓ اىَئصشاد، ٗ ٍِ خاله ٕزا اىزؼشٝف ٝزعؼ أُ اإلداسك ٝؼْٜ اىزص٘ساد 

 ٗ اإلّطجبػبد اىزٜ ٝؼزقذ اىفشد ٍِ اىعشٗسٛ ر٘عٞٔ عٖ٘دٓ فٜ اىؼَو ٍِ خالىٔ.

أَىاع األداء: -4
2

 

 ٍؼٞبس اىَصذس أٗ ٍؼٞبس اىاَ٘ىٞخ: َٝنِ رقغٌٞ األداء اىٚ أّ٘اع ؽغت

 حسة يؼُاس انشًىنُح: 4-1

 :ؽغت ٕزا اىَؼٞبس َٝنِ رقغٌٞ االداء اىٚ ّ٘ػِٞ

 :األداء انكهٍ-أ

ٗ ٕ٘ اىزٛ ٝزغغذ فٜ اإلّغبصاد اىزٜ عبَٕذ فٖٞب عَٞغ اىؼْبصش ٗ اى٘ظبئف أٗ 

ٍِ دُٗ  ػْصشاألّظَخ اىفشػٞخ ىيَئعغخ ىزؾقٞقٖب، ٗ ال َٝنِ ّغت اّغبصٕب اىٚ أٛ 

.ٍغبَٕخ ثبقٜ اىؼْبصش
3
 

 األداء انجزئٍ: - ب

اىزٛ ٝزؾقق ػيٚ ٍغز٘ٙ األّظَخ اىفشػٞخ ىيَئعغخ، ٗ ْٝقغٌ ثذٗسٓ اىٚ ػذح  ٗ ٕ٘

أّ٘اع رخزيف ثبخزالف اىَؼٞبس اىَؼزَذ ىزقٌٞٞ ػْبصش اىَئعغخ، ؽٞش َٝنِ أُ ْٝقغٌ 

ؽغت اىَؼٞبس اى٘ظٞفٜ اىٚ أداء ٗظٞفخ ٍبىٞخ، أداء ٗظٞفخ األفشاد، أداء ٗظٞفخ 

 اإلّزبط، أداء ٗظٞفخ اىزغ٘ٝق.

                                                                 
1

 .58ص ، اىَشعغ اىغبثق، أساسُاخ اإلداسج: انًثادئ و انتطثُقاخ انحذَثحعبسٛ دٝغيش: 
 .06-06ص، -، صنفس المرجع2
 .621، المرجع السابق، ص، السلوك اإلداري و التنظيم في المنظمات المعاصرةعبد المعطي محمد عساف: 3
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 :ؼُاس انًصذسحسة ي 4-2

 :ٗفقب ىٖزا اىَؼٞبس َٝنِ رقغٌٞ األداء اىٚ ّ٘ػِٞ 

 األداء انذاخهٍ: - أ

ٗ ٝطيق ػيٚ ٕزا اىْ٘ع ٍِ األداء أداء اى٘ؽذح أٛ أّٔ ْٝزظ ٍب رَينٔ اىَئعغخ ٍِ 

 :اىَ٘اسد فٖ٘ ْٝزظ أعبعب ٍَب ٝيٜ

 ٌأداء أفشاد اىَئعغخ اىزِٝ َٝنِ اػزجبسٌٕ ٍ٘سدا : األداء انثشش ٕ٘ ٗ

 اعزشارٞغٞب قبدسا ػيٚ رؾقٞق األفعيٞخ اىزْبفغٞخ ٍِ خاله رغٞٞش ٍٖبسارٌٖ.

 :ٍُٝزَضو فٜ قذسح اىَئعغخ ػيٚ اعزؼَبه اعزضَبسٕب ثانو فؼبه.األداء انتق ٗ
1

 

 ٍٝنَِ فٜ فؼبىٞخ رٖٞئخ ٗ اعزخذاً اى٘عبئو اىَبىٞخ اىَزبؽخ.: األداء انًان ٗ 

 األداء انخاسجٍ: - ب

ٗ ٕ٘ األداء اىْبرظ ػِ اىَزغٞشاد ىزٜ رؾذس فٜ اىَؾٞػ اىخبسعٜ فبىَئعغخ ال 

رزغجت فٜ اؽذاصٔ ٗ ىنِ اىَؾٞػ اىخبسعٜ ٕ٘ اىزٛ ٝ٘ىذٓ، فٖزا اىْ٘ع ثصفخ ػبٍخ 

ٝظٖش فٜ اىْزبئظ اىغٞذح اىزٜ رزؾصو ػيٖٞب اىَئعغخ مبسرفبع عؼش اىجٞغ، ٗ مو ٕزٓ 

ٝغبة أٗ اىغيت.اىزغٞشاد رْؼنظ ػيٚ األداء ع٘اءا ثبإل
2
 

 انؼىايم انًؤثشج فٍ األداء: -5

ىقذ رؼذدد أعبىٞت اىجبؽضِٞ ػْذ رصْٞفٌٖ ىيؼ٘اٍو اىَئصشح ػيٚ األداء اىؼَبىٜ فٜ 

 اىَئعغبد اإلّزبعٞخ ٗ ٍِ إَٖٔب:

ّغذ اىذمز٘س "ػجذ اىؼضٝض ٕٞنو" قغٌ اىؼ٘اٍو اىَئصشح فٜ اىَئعغبد اإلّزبعٞخ اىٚ -

 صالس ٍغَ٘ػبد:

 اىؼبٍخ. .ٍغَ٘ػخ اىؼ٘اٍو

 .ٍغَ٘ػخ اىؼ٘اٍو اىزقْٞخ ٗ اىزْظَٞٞخ.

                                                                 
1

 .68، اىَشعغ اىغبثق، ص انسهىك انتُظًٍُ و إداسج انًىاسد انثششَحػجذ اىغفبس ؽْفٜ: 
2

 .78اىغبثق، ص  ، اىَشعغانسهىك اإلَساٍَ فٍ انًُظًاخأؽَذ صقش ػبش٘س: 



األداء انىظُفٍ                                   انفصم انثاٍَ              

 

39 
 

 .ٍغَ٘ػخ اىؼ٘اٍو اإلّغبّٞخ.

 أٍب اىذمز٘س "ػيٜ اىغيَٜ" فقذ صْفٖب ظَِ ٍغَ٘ػزِٞ:-

 .ٍغَ٘ػخ اىؼ٘اٍو اىزنْ٘ى٘عٞخ.

.ٍغَ٘ػخ اىؼ٘اٍو اىجاشٝخ: ٗ اىَزَضيخ فٜ اىزؼيٌٞ ٗ اىَؼشفخ، اىخجشح، اىزذسٝت، 

 ٞخ.اىزنِ٘ٝ اىْفغٜ ٗ اىقذسح اىاخص

ثَْٞب اػزَذ "ٍْص٘سٛ عؼذاُ" ػيٚ رقغٌٞ اىؼ٘اٍو اىَئصشح ػيٚ االداء االقزصبدٛ -

 فٜ اى٘ؽذاد اإلّزبعٞخ اىٚ ٍغَ٘ػزِٞ رزَضو فٜ:

 .ٍغَ٘ػخ اىؼ٘اٍو اىزارٞخ ٗ اىَزَضيخ فٜ اىؼ٘اٍو اىزْظَٞٞخ.

.ٍغَ٘ػخ اىؼ٘اٍو اىَ٘ظ٘ػٞخ ٗ راَو اىؼ٘اٍو االعزَبػٞخ ٗ اىفْٞخ.
1
 

 سشج نألداء انىظُفٍ:انُظشَاخ انًف -6

ىقذ شنو ٍ٘ظ٘ع األداء ػْصشا ٕبٍب ىينضٞش ٍِ اىذساعبد اىزٜ ثْٞذ ارغبٕبد 

ٕبٍخ رشٍٜ فٜ ٍغَيٖب اىٚ االٕزَبً ثٔ مَئشش فؼبه مفٞو ثزؾقٞق إٔذاف اىَْظَخ ٗ 

سفغ مفبٝزٖب اإلّزبعٞخ، فقذ أدد ٍخزيف اىزغٞشاد االقزصبدٝخ ٗ االعزَبػٞخ اىنجٞشح 

سٗثب اىٚ رؾفٞض ٗ راغٞغ َٗغزَؼبد اىغشثٞخ ثؼذ اىض٘سح اىصْبػٞخ فٜ ااىزٜ شٖذرٖب اى

ٗ اإلداسٝخ ىيخ٘ض  اإلّزبعٞخػذد ٍِ اىَفنشِٝ ٗ اىجبؽضِٞ فٜ شئُٗ رْظٌٞ اىؼَيٞبد 

فٜ دسعخ ٍخزيفخ اىَابمو اىزٜ مبّذ ّزٞغخ ىٖزٓ اىزؾ٘الد ٍؾبٗىخ اٝغبد ٍخزيف 

اىصٞغ ٗ اىَقزشؽبد اىزٜ رغبػذ فٜ اعزضَبس ٍخزيف اىَ٘اسد ع٘اءا اىجاشٝخ أٗ 

.األداءفٜ فؼبىٞخ  اىزؾنٌاىَبدٝخ ثص٘سح مبفٞخ ٍِ أعو 
2
 

 

 

                                                                 
1

 .71-70ص، -، اىَشعغ اىغبثق، صانسهىك انتُظًٍُ و إداسج انًىاسد انثششَحػجذ اىغفبس ؽْفٜ: 
2

 .94، اىَشعغ اىغبثق، صأساسُاخ اإلداسج: انًثادئ و انتطثُقاخ انحذَثحعبسٛ دٝغيش: 
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 ٍ(:َظشَح اإلداسج انؼهًُح )انًُىرج انؼهً 6-1

ٝغزَذ ٕزا اىَْ٘رط عزٗسٓ ٍِ اىذساعبد ٗ  األثؾبس اىزٜ قبً ثٖب "ربٝي٘س"  رىل  

ٍِ خاله اىزْظٌٞ اىؼيَٜ ىيؼَو ؽٞش عؼٚ ىيجؾش ػِ اىؼقالّٞخ فٜ اىؼَو، ٗ ٕزا ٍِ 

خاله رؾيٞو اىؼَو ٗ رغضئزٔ اىٚ ٍٖبً ثغٞطخ ٗ دساعبد اىؾشمبد ٗ األصٍْخ اىالصٍخ 

أعو اى٘ص٘ه اىٚ ٍغز٘ٙ ٍِ اىفبػيٞخ فٜ األداء ٗ قذ أمذ  إلّغبصٓ ٗ االقزصبد فٖٞب ٍِ

ربٝي٘س ٍِ خاله دساعزٔ ػيٚ "ظشٗسح اخزٞبس اىؼَبه ٗ رذسٝجٌٖ، ٗ اخزٞبس اىؼَو 

اىَْبعت ىنو ٌٍْٖ، ىنٜ ٝغزطٞغ أداءٓ ثنفبءح ػبىٞخ، مَب اشبس اىٚ ظشٗسح رؾقٞق 

ثِٞ اىغبّجِٞ، ٗ اىزخطٞػ ىيؼَو ٗ  اىزؼبُٗ ثِٞ اىَذٝشِٝ ٗ اىؼَبه، ٗ رقغٌٞ اىَغئٗىٞخ

رْظَٖٞ٘ اإلششاف ػيٞٔ، ألُ ٕزٓ اإلعشاءاد رئدٛ اىٚ ّقص اىزنيفخ ىصبؽت اىؼَو ٗ 

 اىٚ صٝبدح اىؼبئذ ىيؼَبه".

مَب دأة صٍالء ربٝي٘س ٗ أرجبػٔ ٍضو "عيجشد ٗ أٍٞشعُ٘" ػيٚ رصٌَٞ اىَصْغ  

قٖب، ٗ اخزيق٘ا غش  ٗ رطجٞق دساعخ اىؾشمخ ٗ اىضٍِ ميَب مبُ ْٕبك ٍغبه ىزطجٞ

ىألع٘س إَٖٔب االعش ؽغت اإلّزبط  ٗ األعش ؽغت اىقطؼخ ؽٞش ٝؾبعت اىؼبٍو ػيٚ 

ػذد اىقطغ اىزٜ ْٝزغٖب ٗ ٝضٝذ ٍنغجٔ ثضٝبدح ٕزا اىؼذد، ٗ قذ أٗظؼ ربٝي٘س أُ سفغ 

ٍغز٘ٙ األداء داخو اىَصْغ ال ٝؤرٜ ػِ غشٝق اىزخصص فقػ، ثو ٝزطيت ٍشاقجخ أداء 

ثقصذ رؾغِٞ غشٝقخ أدائٔ ىيؼَو، مَب ٝشٙ ربٝي٘س أُ اىَؾشك اىؼبٍو ىزخصصٔ 

األعبعٜ اىزٛ ٝغؼو اىؼبٍو ٝقً٘ ثؤداءٓ ثفؼبىٞخ أمجش ٕٜ اىؾ٘افض اىَبدٝخ، ٗ ٕزا ثِ 

ٝزؾقق اال ثزقغٌٞ اىؼَو ٗ أداء مو ػبٍو ىغضء ٍؼِٞ ٍْٔ.
1
 

ٗ فٜ ّفظ اىغٞب  رجي٘سد غشٝقخ اخزٞبس ربٝي٘س ىيؼَبه ثطشٝقخ ػا٘ائٞخ ٗ غٞش  

ػيَٞخ ٍزغبٕال ثزىل اىفشٗ  اىفشدٝخ ٗ ٍب رؾَئ ٍِ قذساد ٗ دٗافغ ٍخزيفخ فٜ اّغبص 

األػَبه، فبرا فاو اىؼبٍو فٜ أداء اىؼَو مَب ٝغت فصئ ربٝي٘س ثطشٝقخ رؼغفٞخ ػيٚ 

ىَؼٞبس أٗ اىَقٞبط اىزٛ ثفعئ ٝعغ ربٝي٘س اإلّغبُ أعبط أُ اىغشػخ فٜ اإلّغبص ٕٜ ا

                                                                 
1

 .100، اىَشعغ اىغبثق، صانسهىك انتُظًٍُ و إداسج انًىاسد انثششَحػجذ اىغفبس ؽْفٜ: 
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اىَْبعت فٜ اىَنبُ اىَْبعت، مَب أُ اىؾبفض ىٞظ مفٞو ثَفشدٓ ىشفغ فؼبىٞبد األداء ٗ 

 عؼو اىؼبٍو ٝؼَو ثفؼبىٞخ أمضش.

 االَتقاداخ انًىجهح َظشَح اإلداسج انؼهًُح )انًُىرج انؼهًٍ(: -

ٍغز٘ٙ ٍِ اىفؼبىٞخ فٜ األداء ٗ ثبىزبىٜ ٗ ىنِ سغٌ ٍب قذٍٔ ربٝي٘س ىزؾقٞق أػيٚ  

صٝبدح األسثبػ فقذ ٗعٖذ ىٔ اّزقبداد ػذح إَٖٔب اػزجبس االّغبُ مآىخ شؤّٔ شؤُ ثقٞخ 

أدٗاد اإلّزبط أٛ رغشٝذٓ ٍِ اىغ٘اّت اإلّغبّٞخ ٗ االعزَبػٞخ ٍَب أصش ػيٚ أداء اىؼبٍو 

ٗ دٗساُ اىؼبٍو ...  ٗ دٗافؼٔ، ٗ أدٙ اىٚ ؽذٗس ٍابمو عي٘مٞخ مبىزغٞت ٗ االعزقبىخ

ثبإلظبفخ اىٚ رىل رغبٕو ربٝي٘س ىيظشٗف اىفشدٝخ فقذ رغبٕو ٍب ىيقذساد ٗ اىذٗافغ ٗ 

اىفؼبىٞخ فٜ اّغبص األػَبه ٗ اخزالف أدائٖب ٍِ فشد ٟخش.
1
 

 َظشَح انتكىٍَ اإلداسٌ )اإلداسج انششُذج و سفغ يستىي األداء(: 6-2

اىجٞشٗقشاغٜ ىَبمظ فٞجش، ٗاىزقغٌٞ  ْٝذسط رؾذ ٕزا اىَذخو ّظشٝخ اىزْظٌٞ    

، ثصفخ ػبٍخ ٕزٓ اىْظشٝبد مبُ إزَبٍٖب ٍز٘عٖب اىٚ امزابف نهُشٌ فاَىلاإلداسٛ 

أفعو األعبىٞت اى٘اعت ارجؼٖب ىشفغ مفبءح اىؼَو ٗاإلّزبط، ٗفٜ عؼٖٞب ٕزا اعزْذد 

يل ػيٚ ػذح فشٗض ٍِ ثْٖٞب أُ اىنفبءح ٕٜ ٕذف اىزْظٌٞ األٗه، ٗأّٔ ىنٜ رزؾقق ر

اىنفبءح ٝغت أُ ٝنُ٘ اىزْظٌٞ سشٞذا، ثَؼْٚ أُ ٝنُ٘ رصٌَٞ اىزْظٌٞ ٝزعَِ ريل 

اىؼْبصش اىزٜ رغٌٖ فٜ رؾقٞق ٕذفٔ ٗ أٛ ػْصش ال ٝغٌٖ فٜ رؾقٞق اىٖذف ال ْٝجغٜ 

أُ ٝجقٚ فٜ اىزْظٌٞ، ٗػيٚ ٕزا األعبط فبّٔ غجقب ىيَْ٘رط اىششٞذ فبُ مو ػْصش ٍِ 

ٗٝخعغ ىيشقبثخ ٗاىغٞطشح ٍِ عبّت اداسح  ػْبصش اىزْظٌٞ ٝئدٛ ٗظٞفخ ٍؾذدح

اىزْظٌٞ.
2

 

ٗىعَبُ رؾقٞق رىل رئمذ ّظشٝبد ٕزا اىَذخو ػيٚ ظشٗسح اإلٕزَبً ثجؼط 

اىخصبئص ٗاىَجبدة اىؼبٍخ اىٖبٍخ ٗاىزٜ ر٘عذ فٜ مو اىَئعغبد ٗاىَْاآد أٝب مبُ 

ّابغٖب فٜ اىَغزَغ، ٕٗزٓ اىَجبدة ٍِ إَٖٔب ششٗغ اىؾص٘ه ػيٚ اىؼَو، رقغٌٞ 

                                                                 
1

 .132، اىَشعغ اىغبثق، ص اإلداسج انؼايحغبس  اىَغزٗة: 
2

 21، ٍنزجخ غشٝت اىقبٕشح، صتطىس انفكش انتُظًٍُػيٜ اىغيَٚ، 
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اىؼَو، رؾقٞق أػيٚ دسعبد اىزخصص ٗرغيغو اىغيطخ ٗارجبع اىطش  ٗاىق٘اػذ 

اىؼقالّٞخ اىششٞذح.
1
 

أُ اىزْظٌٞ ٝقً٘ ػيٚ ّغق ٍِ  ياكس فُثشثبىْغجخ ىيؼع٘ٝخ فٜ اىزْظٌٞ ٝشٙ      

اىَْبصت اىشعَٞخ اىَؾذدح ث٘ظ٘ػ، ىنو ٍْعت ٍْٖب ٍغبه ٍِ االخزصبصبد 

فشاد مَب أٗظؼ فٞجش ثْبء ػيٚ اىَئٕالد اىفْٞخ اىَؾذدح ثبىَؼْٚ اىاشػٜ ٝاغيٖب األ

اىزٜ َٝنِ اىزؾقق ٍِ ٗع٘دٕب ٍِ خاله اعشاءاد سعَٞخ غٞش شخصٞخ مبالٍزؾبّبد 

ٍضال، أٗ ٍِ خاله رقذٌٝ اىفشد ىاٖبداد ػيَٞخ أٗ ريل اىخبصخ ثبىخجشح اىَْٖٞخ أٗ 

ميَٖٞب.
2
 

ػعبء " ػيٚ ٗع٘ة أُ ٝؾزشً أH.FAYOULهُشٌ فاَىلٍِ عٖخ سمض "    

اىزْظٌٞ فٜ ػالقبرٌٖ اىزْظَٞٞخ ثؼعٌٖ ثجؼط ٍغَ٘ػخ ٍِ اىقٌٞ اىزْظَٞٞخ ٍِ رىل 

رذسط اىغيطخ أٗ ٍب ٝغَٚ ثزغيغو اىغيطخ ٍِ اىَغز٘ٝبد اىؼيٞب اىٚ اىذّٞب، ٍِٗ اىذّٞب 

اىٚ اىؼيٞب ٗٗع٘ة اإلىزضاً ثزىل فٜ رؾذٝذ اىؼالقخ اىَْٖٞخ ٗاإلداسٝخ ثِٞ اىشإعبء 

ْبٓ أُ ٝخعغ مو ٍْصت أقو إلششاف ٗشطت اىَْصت ٗاىَشإٗعِٞ، ٕٗزا ٍؼ

" ػيٚ سٗػ اىزؼبُٗ ؽٞش فاَىلاألػيٚ ٍْٔ ٍِٗ اىقٌٞ اىزْظَٞٞخ األخشٙ مزىل رؤمٞذ "

سأٙ ظشٗسح اىزْغٞق ٗرؾقٞق اىزؼبُٗ ثِٞ األفشاد أٗ اىؼبٍيِٞ فٜ اىَئعغخ ع٘اء 

صخ ارا ػيَْب أُ أمبّ٘ا ٍِ اىفئبد اىؼَبىٞخ أٗ اإلداسٝخ اىؼيٞب، ٕٗزا أٍش غجٞؼٜ خب

اّغبص ٍخزيف األػَبه ٗاىَٖبً اىزٜ رئدٖٝب مبفخ اىزخصصبد داخو اىَئعغخ أٗ 

اىزْظٌٞ رزطيت أػيٚ دسعبد اىزْغٞق ٗاىزنبٍو فَٞب ثْٖٞب، فؾغت "ربٝي٘س" فبُ رقغٌٞ 

اىؼَو ٗرؾذٝذ أد  اىزخصصبد ال ٝؼْٜ ّٖبٝخ اىَطبف، ثو اُ رىل ٝزغٔ اىزْغٞق ثِٞ 

خ ٗاىَازشمخ ىيزْظٌٞ.ٕزٓ اىَصبىؼ اىؼبٍ
3
 

ٗٝشٙ أصؾبة ٍذخو اىؼقيْخ أٗ اىششذ أُ رْغٞق ٗاىزؼبُٗ ٝزٌ ثِٞ أػعبء      

اىزْظٌٞ أعبعب فٜ ؽذٗد ٗظبئفٌٖ أٗ ٍشامضٌٕ اىَْٖٞخ، ٗىٞظ ثِٞ األفشاد شبغيٜ ريل 

اى٘ظبئف أٍش اىَشامض اىَْٖٞخ فجبىْغجخ ىٌٖ فبُ اىزْظٌٞ َٝضو ٍغَ٘ػخ ٍِ اىؼالقبد 

                                                                 
1

 .135، اىَشعغ اىغبثق، ص انسهىك اإلَساٍَ فٍ انتُظُىٍؾَذ ػيٜ شٖٞت: 
2

 .252،ص1988االعنْذسٝخ، ، داس اىَؼشفخ اىغبٍؼٞخ، ػهى االجتًاع انتُظُىػجذ هللا ٍؾَذ ػجذ اىشؽَبُ، 

3
 .338-336ّفظ اىَشعغ، ص 
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ِ اى٘ظبئف أٗ األدٗاس، ؽٞش رنُ٘ االعزغبثخ ثِٞ األفشاد ػيٚ أعبط اىقبئَخ ثٞ

األٗظبع اىشعَٞخ اىزٜ ٝاغيّٖ٘ب داخو اىزْظٌٞ ثؼٞذا ػِ ٕ٘ٝبرٌٖ ٗػِ ٍِ ٝنّ٘٘ا فٜ 

اىَغزَغ، ٕزٓ قَٞخ رْظَٞٞخ أخشٙ ٝؼشض ٍذخو اىششذ ػيٚ اىزؤمٞذ ػيٖٞب، ٗػيٚ 

جخ ألصؾبة ٕزا اىَذخو فبّٔ ال ظشٗسح ٍشاػبرٖب ٍِ عبّت أػعبء اىزْظٌٞ، ار ثبىْغ

ٝ٘عذ اال ّ٘ع ٗاؽذ ٍِ اىؼالقبد ٕٜ اىؼالقبد اىشعَٞخ ٗاىزٜ رشرجػ ث٘ظٞفخ اىفشد 

ٍٗب ٝشرجػ ثٖب ٍِ ؽق٘  ٗٗاعجبد ٝعَِ االىزضاً ثٖب، ٗع٘د ػذد ٍِ اىق٘اػذ 

ٗاىَؼبٝٞش اىفْٞخ ٗاىزٜ رْظٌ االرصبه أٗ اىؼالقبد ثِٞ ٍخزيف اىَْبصت ثَب ٝزَبشٚ 

اىَئعغخ ٗإٔذاف
1
 

 اَتقاداخ انتكىٍَ اإلداسٌ )اإلداسج انششُذج و سفغ يستىي األداء(:-

ٍِ إٌٔ االّزقبداد اىزٜ ٗعٖذ اىٚ ٕزا االرغبٓ، رؤمٞذٓ ػيٚ اىطبثغ اىشعَٜ ىيجْبء    

اىزْظَٜٞ ٗػقالّٞزٔ فٜ رؾذٝذ أَّبغ اىغي٘ك داخئ، ٍضيَب رؼنظ رىل ّظشٝبرٔ ٗاىزٜ 

اىؼالقبد -اىؼْبصش اإلّغبّٞخ، مؼالقبد اى٘د ٗاىصذاقخأرذ خبىٞخ ٍِ اإلشبسح اىٚ 

األٍش اىزٛ عشد اإلّغبُ ٍِ ٍنّ٘برٔ اىْفغٞخ ٗاالعزَبػٞخ ٗاخزضىٔ  -اإلّغبّٞخ ػٍَ٘ب

ثانو مبٍو فٜ ثؼذٓ اىفٞضٝقٜ ٍِ ّبؽٞخ أخشٙ مبُ ىيزؤمٞذ ػيٚ أُ االعزغبثخ ثِٞ 

خو اىزْظٌٞ أُ أػطٚ األفشاد رزٌ ػيٚ أعبط األٗظبع اىشعَٞخ اىزٜ ٝاغيّٖ٘ب دا

شؼ٘سا ثؤُ اىؼالقبد اىزْظَٞٞخ ٕٜ ػالقبد رْؾصش فٜ أداء اى٘اعجبد اىشعَٞخ 

اىَؾذدح فقػ ٗىنِ اى٘اقغ ٝضجذ أُ اىؼالقبد اىزْظَٞٞخ أمضش رابثنب ٗرؼقذا ٍِ ٕزا 

اىزط٘ٝش اىجغٞػ، ٗأّٖب رَزذ ىزاَو ّ٘اؽٜ ٍخزيفخ ٍِ اىؾٞبح االعزَبػٞخ ألػعبء 

 اى٘اعجبد اىشعَٞخ ىيؼَو.اىزْظٌٞ فعال ػِ 

ٗأخٞشا فبُ اّصشاف إزَبً أصؾبة ٕزا اىَذخو اىٚ اىزْظٌٞ اىؼقالّٜ اىششٞذ      

عؼو ٕزٓ اىْظشٝبد رؼزجش أُ مو شٜء ثبىزْظٌٞ اَّب ٕ٘ ٗفقب ىزصٌَٞ اإلداسح 

ٗسغجبرٖب، أٛ أّٔ ال ٝؾز٘ٛ أٛ شٜء ىٌ رعؼٔ اإلداسح فٞٔ، ٗػيٚ ٕزا األعبط فبُ 

                                                                 
1

 .339، اىَشعغ اىغبثق، صػهى االجتًاع انتُظُىػجذ هللا ٍؾَذ ػجذ اىشؽَبُ، 
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فط فنشح اىزْظَٜٞ غٞش اىشعَٜ ثبػزجبسٓ شٞئب دخٞال ىٞظ ٍِ رصٌَٞ ٕزا اىَذخو ٝش

اإلداسح .
1
 

َظشَح انؼالقاخ اإلَساَُح)انتُظُى غُش انشسًٍ و سفغ يستىي األداء(: 6-3
2

 

ىقذ ظٖش ارغبٓ اىؼالقبد اإلّغبّٞخ ٗرط٘س مشد فؼو ػيٚ غشٗؽبد ٍذخو اىششذ     

ىل ٗعذّب أصؾبة ٕزا االرغبٓ اىزٛ ٝئمذ ػيٚ اىغبّت اىؼقالّٜ فٜ اىزْظٌٞ، ٗىز

ٝشمضُٗ ػيٚ ثؼط اىؼْبصش اىزْظَٞٞخ اىزٜ ريقٚ اال إزَبٍب عبّجٞب ٍِ اىْظشٝبد 

اىنالعٞنٞخ رْغت اىْاؤح األٗىٚ ىْظشٝخ اىؼالقبد اإلّغبّٞخ اىٚ أػَبه ػبىٌ االعزَبع 

"ٗصٍالإٓ ثغبٍؼخ ٕبسفبسد ٗرغبسثٌٖ ELLEN MAYOإنتى ياَىاىصْبػٜ "

اىزبثغ ىاشمخ ٗٝغزشُ اىنزشٝل  هاوثىسٌؼشف ثزغبسة ٍصْغ اىاٖٞشح اىزٜ ر

مبّذ ٍِ ّزبئغٖب  1932-1927ثاٞنبغ٘، ٕٜٗ اىزغبسة اىزٜ عشد فٜ اىفزشح ٍبثِٞ 

أُ ىفزذ األّظبس اىٚ دٗس اىؼالقبد اإلّغبّٞخ ٗإَٔٞزٖب فٜ اىغي٘ك اىزْظَٜٞ، ؽٞش 

سح ٕ٘ إٌٔ ماف "ٍبٝ٘"ٗصٍالإٓ أُ اىزخصص اىذقٞق فٜ األػَبه ىٞظ ثبىعشٗ

أشنبه اىزْظٌٞ مفبءح ٗأػالٕب ٍِ ؽٞش اإلّزبعٞخ، ٗأُ اىؼَبه ال ٝغينُ٘ ٗٝغبثُٖ٘ 

اإلداسح ٗعٞبعبرٖب مؤفشاد ٗاَّب ٝغينُ٘ ثبػزجبسٌٕ أػعبء فٜ عَبػبد سعَٞخ.
3
 

رخزيف مضٞشا ػِ اىغَبػبد اىشعَٞخ مّٖ٘ب فٜ ؽبالد مضٞشح رزانو ثفؼو اىزفبػو 

د، ػبدح ٍب ٝنُ٘ غٞشا ٗٝغزَش ىفزشح ٍؾذٗدح ٍِ اىضٍِ، اىزيقبئٜ ثِٞ ػذد ٍِ األفشا

ٕزٓ اىْزٞغخ اىزٜ ر٘صو اىٖٞب ػيَبء اىؼالقبد اإلّغبّٞخ أظٖشد أُ اىزْظٌٞ ال ٝعٌ 

فقػ ريل اىؼالقبد اىشعَٞخ ثو أٝعب اىٚ عبّجٖب ٍغَ٘ػخ ٍِ اىؼالقبد اىزيقبئٞخ ٗاىزٜ 

ػَو ٗاؽذ أٗ ٝقٍُ٘٘ ثْفظ رْاؤ ثِٞ ٍغَ٘ػبد ٍِ األفشاد غبىجب ٍب ٝغَؼٌٖ ٍنبُ 

اىؼَو ٕزٓ اىؼالقبد غٞش اىشعَٞخ رْاؤ فٜ رْظٌٞ اىؼَو ٍِ خاله اىزْظٌٞ اىشعَٜ ثِٞ 

ٍغَ٘ػبد ٍِ األفشاد ث٘صفٖب رؼجٞشا غجٞؼٞب ىصذقبد اىفشد ٗؽبعزٔ اىٚ اىزؼبُٗ، 

ٕٗزا ٝؼْٜ أّٔ ال َٝنِ ثؾبه ٍِ األؽ٘اه أُ ّْظش اىٚ اىؼبٍو ث٘صفٔ فشدا ٍْؼضال 

بؽٞخ االعزَبػٞخ أٗ أّٔ ٝؼَو ثطشٝقخ سشٞذح ٍٗغزقيخ ػِ أقشأّ ٕذفٔ ٍغشد ٍِ اىْ

                                                                 
1

 .201، اىَشعغ اىغبثق، صاإلداسج انفؼانحٍؾَ٘د اىَغبد: 
2

 .340ّفظ اىَشعغ، ص
3

 .202ّفظ اىَشعغ، ص
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اشجبع ؽبعبرٔ االقزصبدٝخ اىَزَضيخ فٜ صٝبدح دخئ  فبىفشد اىؼبٍو داخو اىزْظٌٞ َْٜٝ 

ػالقبد اعزَبػٞخ ٍغ غٞشٓ ٍِ األفشاد ثانو غٞش سعَٜ، ػالقبد ٝاجؼُ٘ ٍِ 

ؽشٍ٘ا ٍِ رؾقٞقٖب خبسط اىزْظٌٞ فٜ خالىٖب ؽبعبرٌٖ اىزارٞخ ٗاالعزَبػٞخ اىزٜ 

ٍغزَؼٌٖ، ٕٗ٘ فٜ ٕزٓ اىذساعبد ، اىَغزَغ اىغشثٜ ؽٞش رفنل األعشح ٗغغٞبُ 

 اىْضػخ اىفشدٝخ.

" ٗصٍالإٓ أُ ٕزٓ اىؼالقبد غٞش اىشعَٞخ ىٞغذ "ياَىٍِ عٖخ أخشٙ ماف     

غخ، ٍغشد اسرجبغبد صذاقخ ٍْٗبقابد ال أصش ىٖب ػيٚ اىغي٘ك اىؼبٍيِٞ داخو اىَئع

فؾغجٔ فبُ ٕزٓ اىصالد ريؼت دٗسا خطٞشا فٜ رقشٝش ٍ٘افق اىؼَبه اىزْظَٞٞخ، فقذ 

أٍنِ ىٖزٓ اىذساعبد ٗاىزغبسة ٍِ ٍالؽظخ رؤصٞش اىغَبػخ غٞش اىشعَٞخ ػيٚ عي٘ك 

اىؼَبه ٗػيٚ اإلّزبط ػيٚ ّؾ٘ أمضش ٗظ٘ؽب ٗرفصٞال.
1
 

اىؼَبه فٜ عَبػبد صغٞشح ٍزَبعنخ، رَبسط ػَيٖب ثؼٞذا ػِ  فقذ مبُ إلّزظبً

خط٘غ اىغيطخ اىشعَٞخ أُ عبػذٕب رىل ػيٚ رَْٞخ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىَؼبٝٞش ٗاىقٌٞ 

اىخبصخ ثؤداء اىؼَو، ٕٜٗ اىقٌٞ ٗاىَؼبٝٞش اىزٜ رانيذ ّؾ٘ اداسح اىَصْغ ٗرْظَٞٔ 

أفشاد ٍغَ٘ػخ اىؼَو اىشعَٜ، ٗقذ ظٖش رىل عيٞب فٜ ّ٘ع ٍِ اىزْغٞق ٗاىزؼبُٗ ثِٞ 

فٜ ؽبىخ ٗق٘ع عضاءاد عيجٞخ ػيٌٖٞ، أٗ ظذ اىََبسعبد اإلداسٝخ اىزٜ رؤخز غبثغ 

اىق٘ح أٗ اىقٖش ػْذ رْفٞز األٗاٍش، مَب رظٖش رؤصٞشاد قٌٞ ٍٗؼبٝٞش اىغَبػخ غٞش 

اىشعَٞخ ػيٚ عي٘ك أػعبئٖب فٜ رجبغئ ٗرٞشح اىؼَو فٜ عئ اىؼالقخ اىَغزَش ثِٞ 

اىؼَبه ٗاإلداسح.
2

 

ٗغٞش رىل ٍِ اىَظبٕش اىزٜ رذه ػيٚ إَٔٞخ اىغَبػبد غٞش اىشعَٞخ ٗإَٔٞخ  

ٍؼبٝٞشٕب فٜ رؾذٝذ عي٘ك أػعبئٖب داخو اىَئعغخ، ٗأُ اىغي٘ك اىفشدٛ ىيؼبٍو اَّب 

ٗسغجبرٖب ٗاّطالقب ٍِ رىل مئ خيص  ٕ٘ رؼجٞش اّؼنبط ألفنبس اىغَبػخ ٗارغبٕبرٖب

"ٍبٝ٘" اىٚ أّٔ ال َٝنِ اىْظش اىٚ اىؼَبه ػيٚ أٌّٖ أفشاد ٍْؼضىِٞ مَب فؼيذ اىْظشٝخ 

                                                                 
1

 .144، اىَشعغ اىغبثق :ص األداء انسهىك انتُظًٍُ وآّذسٛ صٝالقٜ ٗ ٍبك عٜ ٗاالط: 
2
 .112، اىَشعغ اىغبثق ، صػهى االجتًاع انتُظُىػجذ هللا ٍؾَذ ػجذ اىشؽَِ:  
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اىنالعٞنٞخ، ثو ٝغت اىْظش اىٌٖٞ ثبػزجبسٌٕ أػعبء فٜ عَبػبد ىٖب رقبىٞذ ٗػشف 

ٝيزضً ثٖب األفشاد.
1
 

ىفزذ األّظبس اىٚ دٗس ٗصٍالإٓ  "إنتىٌ ياَى"ٕزٓ اىْزبئظ اىزٜ ر٘صو اىٖٞب 

اىؼالقبد اإلّغبّٞخ ٗإَٔٞزٖب فٜ اىغي٘ك اىزْظَٜٞ فزيل ٕٜ اىخط٘غ اىؼبٍخ ألفنبس 

 ٍذخو اىؼالقبد اإلّغبّٞخ ٍضيَب مافذ ػْٖب رغبسة ٕبٗص٘سُ.

أهى االَتقاداخ انًىجهح نُظشَح انؼالقاخ اإلَساَُح)انتُظُى غُش انشسًٍ و سفغ -

 يستىي األداء(:

اىؼالقبد اإلّغبّٞخ عَبػبد اىؼَو االعزَبػٞخ ػيٚ أّٖب ٍزَبصيخ اُ رص٘ٝش ٍذخو  -

ٍٗزؾذح اىٖذف ٗاىغبٝخ، أٍش ٝفْذٓ اى٘اقغ اىزٛ ٝاٞش اىٚ أّٔ ؽٞش ٝ٘عذ ثؼط 

اىَصبىؼ اىَازشمخ ثِٞ عَبػبد اىؼَو ٍِ اىْبؽٞخ االقزصبدٝخ ٍضال غال ٗمبُ ْٕبك 

جؼط اىقٌٞ ٗاىَجبدة، ٍصبدس ىالخزالف ٗاىزْبقط ثَْٖٞب فٖزٓ اىغَبػبد رئٍِ ث

ٍِٗ اىغبئض أُ رزؼبُٗ ريل اىغَبػبد فٜ ثؼط ٍغبالد اىؼَو اال أّٔ ٍِ اىَغزجؼذ 

رَبٍب أُ رْصٖش عَٞؼٖب ٗرصجؼ أعشح ٗاؽذح عؼٞذح مَب ٝزخٞو أّصبس ؽشمخ 

 اىؼالقبد اإلّغبّٞخ.

اُ رشمٞض أصؾبة ٕزا اىَذخو ػيٚ دساعخ اىزْظٌٞ غٞش اىشعَٜ، قذ عؼيٌٖ ٝغفيُ٘  -

 ب اإلشبسح اىٚ اىزْظٌٞ اىشعَٜ ٗرجٞبُ أصشٓ فٜ رانٞو عي٘ك اىؼبٍيِٞ.رَبٍ

أُ ؽشمخ اىؼالقبد اإلّغبّٞخ ار رؼزجش اىزْظٌٞ ّظبٍب ٍغيقب ٝز٘قف عي٘ك أػعبئٔ ػيٚ  -

ٍب ٝغشٛ ثذاخئ فقػ، اَّب رزغبٕو أصش اىغَبػبد االعزَبػٞخ خبسعخ، ٕٜٗ ثزىل 

ّغبّٜ فٜ رْظَٞبد اىؼَورغقػ ػْصشا ٕبٍب ٍِ ػْبصش رفغٞش اىغي٘ك اإل
2

 

 انًُظىس انُظًٍ و فؼانُح األداء: 6-4

ٍِ أثشص اىَذاخو اىزٜ رشرنض ػيٚ ػذد ٍِ األعظ اىؼيَٞخ فٜ ٝؼزجش ٍذخو اىْظٌ 

دساعخ اىزؾبىٞو اىزْظَٞٞخ ثبىْظش ىيزْظٌٞ ػيٚ أّٔ ٍغَ٘ػخ ٍِ األعضاء اىَزذاخيخ ٗ 

بدىخ رزفبػو فَب ثْٖٞب اىَزشاثطخ رزؾشك ظَِ مٞبُ ٗاؽذ، ٗ رشثطٖب ػالقبد ٍزج

                                                                 
1
 .100،اىَشعغ اىغبثق ، ص تطىس انفكش انتُظًٍُػيٚ اىغيَٜ:  
2

 .105-104، اىَشعغ اىغبثق ، ص ص انسهىك انتُظًٍُعَبه اىذِٝ ٍشعٜ: 
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ىزؾقٞق غبٝبد ٍؾذدح فال َٝنِ اىْظش اىٚ أٛ ػَو أٗ ٗظٞفخ ثَؼضه ػِ األػَبه 

األخشٙ اىزٜ رئصش فٖٞب ثو عت أُ ٝؼزجش أٛ ػَو ػيٚ أّ ػَيٞخ ٍزنبٍيخ، األٍش 

اىزٛ ٝغؼو اىَْظَخ رَضو ّظبٍب فشػٞب ظَِ ّظبً أمجش ٗ ٕ٘ ثَضبثخ ثٞئزٖب اىخبسعٞخ 

ٍِ اىْظٌ اىفشػٞخ اىَزَضيخ فٜ ٍخزيف األقغبً اىزٜ رؼَو عَٞؼب ٗ رعٌ ٍغَ٘ػخ 

 ثانو ٍزنبٍو ىزؾقٞق إٔذاف اىَْظَخ.

فٖزا اىزْغٞق ٗ اىزنبٍو مفٞو ثزؾقٞق ٍغز٘ٝبد ػبىٞخ ٍِ األداء خبصخ أُ ٕزا 

إَٔٞخ رؾقٞق األٕذاف ىنْٔ ٝشإب عضءا أٗ ػْصشا ص ػيٖٞب ىٞعَِ  اىَْظ٘س ال َٖٝو

اعزَشاسٓ ٍِ خاله اػزَبدٓ ػيٚ اى٘عبئو ٗ اٟىٞبد أمضش ٍِ رشمٞضٓ ػيٚ األٕذاف 

اىزٜ ال رزؾقق اال فٜ خعٌ االٕزَبً ثنبفخ ٕزٓ اى٘عبئو ٗ اٟىٞبد.
1
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1

 .100،اىَشعغ اىغبثق ، ص انسهىك انتُظًٍُ فٍ انًؤساخ انًختهفحٍؾَذ اىقبعٌ اىقشٝ٘رٜ: 



األداء انىظُفٍ                                   انفصم انثاٍَ              

 

48 
 

 خالصح انفصم:

ٍِ خاله مو ٍب رٌ رْبٗىٔ ىَ٘ظ٘ع األداء اى٘ظٞفٜ ٗ اىزٛ ٝؼذ ٍغَ٘ػخ ٍِ 

األّاطخ ٗ اىَٖبً اىزٜ ٝقً٘ ثٖب فشد ٍب داخو اىَْظَخ ٍِ أعو رؾقٞق األٕذاف 

اىخبصخ ثٔ ٗ األٕذاف اىخبصخ ثبىَْظَخ فبّٔ ٝزعؼ ىْب إَٔٞخ قَٞخ اىؼْصش اىجاشٛ 

ؼٚ اىٚ رؾقٞق اىَٞضح اىزْبفغٞخ ظَِ فٜ اىؼَيٞخ اىزْظَٞٞخ االّزبعٞخ ألٛ ٍْظَخ ع

ػبىٌ اىَئعغبد ٍِ خاله أداء أفشادٕب اىؼبىٜ ٗ اىزٛ ٝفشض ػيٚ اىَْظَخ االٕزَبً 

ثبىَ٘سد أٗ اىؼْصش اىجاشٛ ثصفزٔ اىَؾشك األعبعٜ ٗ اىٖبً اىزٛ ال َٝنِ االعزغْبء 

ؾخ ػْٔ فٜ أٛ ؽبه ٍِ األؽ٘اه فٜ عجٞو اىشقٜ ثبىَْظَخ فٜ ػبىٌ اىَْظَبد اىْبع

 فٜ أػَبىٖب فٜ ػبىَْب.
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 :تًهٍذ

اٌغبٔت ا١ٌّلأٟ ِٓ أُ٘ ١ِّياد اٌجؾٛس االعزّبػ١خ، ثبػزجبهٖ اٌغبٔت اٌّىًّ  اْ

 ٌٍلهاٍخ إٌظو٠خ، ٚمٌه ِٓ اعً اإلصجبد  أٚ إٌفٟ اٌىٍٟ ٌفوػ١بد ٘نٖ اٌلهاٍخ. 

لجً أْ ٔمَٛ ثزؾ١ًٍ ٚرف١َو اٌج١بٔبد ِٕٚبلشخ اٌفوػ١بد ٍٕزطوق ثلا٠خ اٌٝ اٌزؼو٠ف 

ٌؼٕظو اٌٝ االرظبي فٟ اٌزٕظ١ُ ِؾً اٌلهاٍخ ٚثؼلٖ ث١ّلاْ اٌجؾش ؽ١ش ٔزطوق فٟ ٘نا ا

اٌٝ ِؼوفخ أٍب١ٌجٗ ٚ اٌٍٛبئً اٌَّزقلِخ، وّب ٔزطوق اٌٝ رؾل٠ل اٌؼ١ٕخ ِٚٛاطفبرٙب. ِٕٗ 

اٌٝ رف١َو اٌج١بٔبد ٚ اٌزطوق اٌٝ ِؼوفخ اصو االرظبي اٌزٕظ١ّٟ ػٍٝ األكاء اٌٛظ١فٟ 

اٌزٕظ١ّٟ ٚاألكاء اٌٛظ١فٟ  ، ؽ١ش افزوػٕب أْ ٌالرظبيبٌّئٍَبد اٌضمبف١خث ٌٍؼبًِ

ِئشواد ٌىً ثؼل ِٓ أثؼبكّ٘ب رّذ ِؼبٌغزٙب ِٓ فالي اٌغلاٚي اإلؽظبئ١خ ٚرؾ١ٍٍٙب 

 ك اٌفوػ١خ.١ٌزؾم١ك أٚ ػلَ رؾم
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 نًحح عٍ انًؤسسح: -1

 اإلطار انتشرٌعً و انقاَىًَ: .1

 02/2000/ 22ثّمزؼٝ اٌمواه اٌّئهؿ فٟ  رؤٍَذ كاه اٌضمبفخ ٌٛال٠خ َِزغبُٔ 

ٚ ٟ٘ ِئٍَخ ػ١ِّٛخ ماد ؽبثغ صمبفٟ  اٌّزؼّٓ أشبء كاه اٌضمبفخ ثٛال٠خ َِزغبُٔ.

ٚ ِٓ ِٙبِٙب اؽ١بء  ،ثبٌلهعخ األٌٚٝ ٚ ؽبثغ اكاهٞ  ؽ١ذ رزَُ ثبالٍزمالي اٌّبٌٟ

اٌضمبفٟ ٚ مٌه ػٓ ؽو٠ك اٌزظب٘واد اٌضمبف١خ إٌّظّخ ِٓ لجً اٌّئٍَخ  اٌزواد

 .²َ 6000إل٠ظبٌٙب اٌٝ إٌبً ٚثبألفض ٍىبْ إٌّطمخ،  ٚرمله َِبؽزٙب ثــــ : 

 انهٍكم اإلداري نذار انثقافح: .2

 رزىْٛ كاه اٌضمبفخ ِٓ ِظٍؾز١ٓ ّ٘ب:

رزشىً ِٓ ألَبَ ٟ٘ فوع اٌَّزقل١ِٓ ٚ اٌّب١ٌخ،  ٚ :يصهحح اإلدارج و انًانٍحأوال: 

 فوع اٌٍٛبئً اٌؼبِخ ٚ فوع اٌظ١بٔخ اٌؼبِخ.

فوع اٌجوِغخ ٚ  اٌؼاللبد أّ٘ٙب  ٚ رزشىً ِٓ ألَبَ: يصهحح انتُشٍظ انثقافً ثاٍَا: 

 فوع اٌٛصبئك ٚ اٌّطبٌؼخ.ٚ  فوع اٌٛهشبد اٌج١لاغٛع١خ، اٌؼبِخ

 :أهى ورشاخ دار انثقافح 

 ْٕٛاٌزشى١ٍ١خ. ٚهشخ اٌف 

 ٞٚهشخ اٌَّؼٟ اٌجظو 

 .ٚهشخ اٌفْٕٛ اٌلها١ِخ 

 .ٝٚهشخ ا١ٌٍّٛم 

 .ٚهشخ االػالَ األٌٟ ٚ االٔزو١ٔذ 

 ِٛظف 68: عذد انعًال. 

 يهاو دار انثقافح: .3

رزٌٛٝ كٚه اٌضمبفخ ِّٙخ اٌضمبفخ اٌٛؽ١ٕخ ٚ اٌشؼج١خ ِٓ فالي ثواِظ إٌشبؽ اٌضمبفٟ      

 اٌّٛاؽ١ٕٓ،  ٚثٙنٖ اٌظفخ رىٍف ثّب ٠ٍٟ: غ١ؼب ٌٍزوث١خ ٚ اٌزؼج١واٌفٕٟ ٌلٜرش
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 .ثؼش اإلثلاع ٚ ٔشو األػّبي اٌف١ٕخ ٚ األكث١خ ٚ رشغ١ؼٙب 

 .ٗاٌَّبػلح ػٍٝ وشف اٌزواس اٌضمبفٟ ٚ اٌزبه٠قٟ اٌٛؽٕٟ ٚ اٌزؼو٠ف ث 

 .رٍم١ٓ ِقزٍف أٌٛاْ اٌفْٕٛ ٚ اٌضمبفخ 

 .رشغ١غ اٌّطبٌؼخ اٌؼ١ِّٛخ ٚ رط٠ٛو٘ب 

 ٓاٌزمب١ٌل ٚ اٌفْٕٛ اٌشؼج١خ. رض١ّ 

 .رٕظ١ُ ِؼبهع ٚ ٍِزم١بد ٚ ى٠بهاد صمبف١خ 

 .ٔشو اٌٛصبئك ٚ اٌّغالد ٚ اٌزشغ١غ ػٍٝ ٔشو٘ب 

 .رٕظ١ُ ِجبكالد صمبف١خ ٚ ف١ٕخ ِغ اٌّئٍَبد اٌّّبصٍخ 

 إدارج دار انثقافح: .4

 انًذٌر: -

 ِٙبِٗ ؽَت األشىبي ٔفَٙب. ٠ؼ١ٓ اٌّل٠و ثمواه ِٓ اٌٛى٠و اٌّىٍف ثبٌضمبفخ ٚ رٕزٟٙ

٠ؼًّ اٌّل٠و فٟ ٔطبق اؽزواَ اهشبكاد اٌٍَطخ اٌٛط١خ ٚ رٛع١ٙبرٙب. ٚ ثٙنٖ اٌظفخ 

 ٠مَٛ ثّب ٠ٍٟ:

 .ٟٙ٠ؼزجو َِئٚال ػٓ ا١ٌَو اٌؼبَ ٌلاه اٌضمبفخ ِغ اؽزواَ طالؽ١بد اٌّغٌٍ اٌزٛع١ 

 .٠ّضً كاه اٌضمبفخ فٟ ع١ّغ أػّبي اٌؾ١بح اٌّل١ٔخ 

  ٠ّبهً اٌٍَطخ ا١ٌٍَّخ ػٍٝ ع١ّغ اٌَّزقل١ِٓ ٚ ٠ؼ١ٓ فٟ اٌٛظبئف اٌزٟ ٌُ رزموه

 ٌٍزؼ١١ٓ ف١ٙب. ؽو٠ك أفوٜ

 .ٟٙ٠ؼل اٌزمبه٠و اٌزٟ رؼوع ػٍٝ ِلاٚالد اٌّغٌٍ اٌزٛع١ 

 ٟٙ٠َٙو ػٍٝ رطج١ك ٔزبئظ ِلاٚالد اٌّغٌٍ اٌزٛع١. 

 .٠ؼل ا١ٌّيا١ٔخ ٚ ٠ٍزيَ ثبٌٕفمبد ٚ ٠ؤِو ثظوفٙب 

 االرفبلبد ٚ االرفبل١بد اٌّزظٍخ ثبألٔشطخ اٌضمبف١خ ٠جوَ وً اٌظفمبد ٚ. 
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 دار انثقافح: االتصال فً .5

 رزٛفو كاه اٌضمبفخ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ ِٓ االرظبي ّ٘ب:        

 ٚ٘ٛ االرظبي اٌنٞ ٠زُ ث١ٓ اٌؼّبي ٚاٌّٛظف١ٓ كافً كاه اٌضمبفخ.  االتصال انذاخهً: . أ

 أَىاع االتصال انذاخهً نذار انثقافح:

عود اٌؼبكح فٟ كاه اٌضمبفخ ٌٛال٠خ َِزغبُٔ أْ رؤفن اٌّؼٍِٛبد     انرسًً:االتصال  -1

١٘ىٍٙب  ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚاٌمواهاد.... ؽو٠مب ِؼ١ٕب الثل أْ رٕطٍك ِٓ فالٌٗ ، ٚ٘نا ؽَت

، فٙٛ ارظبي ِزؼلك االرغب٘بد، ِٓ األٍفً اٌٝ األػٍٝ  ِٚٓ اٌزٕظ١ّٟ  ٚرًٍََ اٌٍَطخ

 .األػٍٝ اٌٝ األٍفً ٚأفم١ب

ٟ٘ ِٓ رٛوً ا١ٌٙب ِّٙخ  : رؼزجو ِل٠وح كاه اٌضمبفخ ٌٛال٠خ َِزغبُٔاالتصال انُازل -2

 :اٌز١١َو ٚل١بكح اٌّئٍَخ ٚرزٍقض ٚظبئفٙب فٟ 

 ارقبم اٌمواه ٚاػطبء األٚاِو. -

 اٌز١١َو ٚل١بكح اٌّئٍَخ. -

 اٌز١َٕك ث١ٓ إٌشبؽبد ِٚوالجخ اٌّئٍَخ . -

قبم اٌمواه، ثً رمَٛ ثؼ١ٍّخ اٌز١َٕك  ٚثٕبءا ػ١ٍٗ فبْ ِّٙزٙب ال رمزظو ػٍٝ ار

ٚاٌّوالجخ ٚمٌه ِٓ فالي اعزّبػبد اٌزٟ رمَٛ ثٙب ِغ هإٍبء األلَبَ ٚرطوػ  ٘برٗ 

 األف١وح وً األِٛه اٌّزؼٍمخ ثؼًّ اٌّئٍَخ ِٓ ِشبوً ٚ أغبىاد ، اٍزفَبهاد.

ه٠و ٘نا إٌٛع ٠زُ ثبٍزؼّبي اٌٍٛبئً اٌّىزٛثخ، ف١ىْٛ فٟ شىً رمباالتصال انصاعذ:  -3

ٚالزواؽبد ِٚؼٍِٛبد فبطخ ثبٌؼًّ، ف١ىْٛ ِٛظف ِئٍَخ ٠زظً ثبٌَّئٚي 

اٌّجبشو ٌٗ  ٚ٘ٛ ثلٚهٖ ٠ٕمً أشغبٌٗ اٌٝ اٌَّزٜٛ األػٍٝ اٌّٛعٗ ا١ٌٗ وزبث١ب .
1

 

                                                           
1

ػٍٝ اٌَبػخ  ٠،10/02/2019َٛ ِمبثٍخ ِغ ا١ٌَل ثٓ ٠ٌٚ ِظطفٝ ، هئ١ٌ ِظٍؾخ اإلكاهح ٚاٌّب١ٌخ ثلاه اٌضمبفخ ٌٛال٠خ َِزغبُٔ 
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رظبي ث١ٓ هإٍبء األلَبَ ٘نا إٌٛع ِٓ االرظبي ِٛعٛك ثىضوح، فبالاالتصال األفقً: -4

ل اؽلُ٘ أْ ٠ٕغي ػّال ف١مَٛ ثبالرظبي اغٍجٗ هٍّٟ ؽ١ش أٗ ػٕلِب ٠و٠ ٚاٌّظبٌؼ

 ثيِالئٗ فٟ ٔفٌ َِزٛاٖ ٚاٌنٞ روثطُٙ ثُٙ ػاللخ ٚؽ١لح.

 االتصال غٍر انرسًً: -5

٠ٚىْٛ ِزلاٚال ثىضوح  فٟ كاه اٌضمبفخ ٘بِخ٠ؾزً ِىبٔخ  اْ االرظبي اٌغ١و هٍّٟ      

ث١ٓ اٌؼّبي اٌؼبك٠ٓ. وّب أْ االرظبي غ١و اٌوٍّٟ ٠زُ االػزّبك ػ١ٍٗ ثبٌلاه وآ١ٌخ لظل 

افزظبه اٌٛلذ ٚ اٌغٙل ِٓ لجً اٌَّئ١ٌٚٓ ٌزفبكٞ اٌو١ٍّخ اٌؾبكح فٟ اٌزؼبًِ فمل 

طوػ اؽل اٌَّئ١ٌٚٓ ثؤٔٗ غبٌجب ِب ٠ؼبٌظ اٌّشبوً اٌزٟ رىْٛ ٚهاء ٍٍٛوبد اٌؼب١ٍِٓ 

ٛظ١ف١خ ػجو االرظبي غ١و اٌوٍّٟ ٚ فبطخ ِب ٠زؼٍك ثبٌزؤفو ػٓ اٌؼًّ أٚ اٌقوٚط اٌ

لجً أزٙبء اٌلٚاَ. 
1

 

ٚ ثبػزجبه أْ كاه اٌضمبفخ رّزٍه ِمٙٝ ٌٍشبٞ ٚ ِمٙٝ ٌألٔزو١ٔذ ثبإلػبفخ اٌٝ 

ٔظوا ٌطج١ؼخ  لبػبد ِفزٛؽخ ٌٍغّٙٛه ٘نا وٍٗ ٠قٍك ارظبال غ١و ه١ٍّب ث١ٓ اٌؼّبي. ٚ

طٍت عٙل وج١و ٚاٍزغالي وً األٍب١ٌت اٌزٟ روفغ ِٓ َِزٜٛ اٌؼًّ  ٌنٌه اٌؼًّ اٌزٟ رز

٠زٛعت ػٍٝ اٌؼّبي اٍزغالي وً صب١ٔخ ِٓ ٚلذ اٌؼًّ ٌزؾم١ك ِب رظجٛ ا١ٌٗ كاه اٌضمبفخ 

ٌقلِخ عّٙٛه٘ب اٌلافٍٟ ٚ اٌقبهعٟ، وّب أٗ ٠مً وٍّب طؼلٔب فٟ اٌٍَُ اٌزٕظ١ّٟ  ٠ىبك 

 .ٚاإلؽبهاد إٍبء اٌّظبٌؼ ٚ اٌفوٚع٠ٕؼلَ ث١ٓ ه

 نذار انثقافح: وسائم االتصال انذاخهً

ِٓ فالي اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ للِٙب اٌمبئُ ثبالرظبي ثلاه اٌضمبفخ َٔزط١غ رج٠ٛت ٍٚبئً 

 اٌٝ : االرظبي اٌلاف١ٍخ ثبٌلاه

ِٓ فالي اٌّالؽظبد ٚاٌٛصبئك ٚاٌّمبثالد ٔغل أْ اٌٍٛبئً  انىسائم انًكتىتح:/ 1

 كاه اٌضمبفخ ِٚٓ أُ٘ اٌٍٛبئً اٌّىزٛثخ اٌّٛعٛكح ٟ٘: اٌّىزٛثخ وض١وا ِب رَزؼًّ فٟ

                                                           
1

ػٍٝ  28/02/2019ِمبثٍخ ِغ ا١ٌَلح ثٛلظخ ى٘ٛه اٌجبرٛي، هئ١ٌ فوع اٌَّزقل١ِٓ ٚ اٌّب١ٌخ ثلاه اٌضمفخ ٌٛال٠خ َِزغبُٔ، ٠َٛ 

 .11:00اٌَبػخ 
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:ػجبهح ػٓ ٚص١مخ رظله ػٓ اٌّىٍف ثبالرظبي، ِٛعٙخ ٌٍّٛظف١ٓ انتقرٌر انًصغر-أ

 .ٚرظُ أغبىاد ٚٔشبؽبد اٌلاه

 ٠ؼزجو اإلػالْ ا١ٌٍٍٛخ اٌٍَٙخ فٟ االرظبي اٌلافٍٟ ٚاٌفؼبي.  اإلعالٌ:-ب

رؼزجو ِٓ أُ٘ اٌٍٛبئً اٌَّزؼٍّخ فٟ  انتً االجتًاعاخٚ ِٕٙب  /انىسائم انشفىٌح:2

اهٍبي ٚاٍزمجبي اٌّؼٍِٛبد، ٚاالٍزفَبه ٚإٌّبلشخ، ؽ١ش أٗ ثؼل االعزّبع ٠ظله 

 .اٌمواه ثزؾ٠ًٛ اٌىالَ اٌٝ ٚص١مخ ه١ٍّخ

 :انىسائم انتكُىنىجٍح/3

 .٠زُ ػٓ ؽو٠مٗ رجبكي اٌوٍبئً، ؽ١ش  ٘ٛ ١ٍٍٚخ ؽ٠ٛ١خ ٚفؼبٌخ  انثرٌذ االنكتروًَ: - أ

ٕ٘بن فطٛؽ كاف١ٍخ ٚأفوٜ فبهع١خ، اٌلاف١ٍخ فبطخ  انهاتف انذاخهً وانخارجً: - ة

 ثؼّبي اٌلاه أِب اٌقطٛؽ اٌقبهع١خ فبطخ ثبٌؼّبي ٚ ثبٌغّٙٛه اٌقبهعٟ.  

 ٌٗ كٚه وج١و فٟ ا٠ظبي اٌٛصبئك اٌؼوٚه٠خ ثَوػخ.   انفاكس: - د

ٚ٘ٛ االرظبي اٌنٞ ٠زُ ث١ٓ كاه اٌضمبفخ ٚ  اٌّئٍَبد، ٍٚبئً  ب.  اإلتصال انخارجً:

، ٚ ِقزٍف اٌيثبئٓ أٚ اٌّٛاؽ١ٕٓ أٚ اٌغّٙٛه أٚ اٌفٕب١ٔٓ أٚ اإلػالَ، ٚاٌّغزّغ اٌّلٟٔ

  .اٌغّؼ١بد

: رمَٛ كاه اٌضمبفخ ثبالرظبي ِغ ِقزٍف اٌّئٍَبد فبطخ / االتصال يع انًؤسساخ1

 أعً ر٠َٛخ ٚػؼ١خ اٌؼبًِ. اٌٛظ١ف اٌؼِّٟٛ ٚ اٌّوالت اٌّبٌٟ ِٓ

٠ٚىْٛ االرظبي ثشىً كائُ ؽ١ش ٠زُ رمل٠ُ ِقزٍف / االتصال يع وسائم اإلعالو:2

اإلػالٔبد ػجو ِقزٍف ٍٚبئً اإلػالَ فظٛطب اإلماػخ ٚاٌغو٠لح ِضً اػالْ ػٓ 

 ٔشبؽبد أٚ ِٙوعبٔبد أٚ أ٠بَ كها١ٍخ.

 وبفخ اٌفٕٟ ٚ اٌضمبفٟ: ٚٔمظل ثبٌّغزّغ / االتصال يع انًجتًع انفًُ و انثقاف3ً

 اٌفٕب١ٔٓ ٚ اٌّضمف١ٓ ٚ اٌغّؼ١بد اٌضمبف١خ.
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 دار انثقافح:  يهاو وأهذاف االتصال فً

 : رزّضً ِٙبَ ٚ االرظبي ثلاه اٌضمبفخ فٟ ِب٠ٍٟ:انًهاو -1

 ػّبْ رغط١خ إٌشبؽ. -

 اٌَٙو ػٍٝ رطج١ك ِقطؾ االرظبي.  -

 ٔمً اٌوٍبئً اٌلٚه٠خ.اعً  ثبإلػالَ ِٓ رؼ١١ٓ اٌٍٛبئً إٌّبٍجخ ٌٍم١بَ -

 اػلاك ِقططبد اٌّواٍٍخ ٌٍلاه.  -

 ر١١َو ِٚوالجخ اإلػالٔبد. -

 اٌَٙو ػٍٝ رواثؾ اٌوٍبئً اٌّوٍٍخ ٚ إٌّشٛهاد . -

 اٌيثبئٓ. ٚ ِزبثؼخ رطٛه اٌظٛهح أِبَ عّٙٛه اٌلاه -

 الزواػ ٚهثؾ ٚرظؾ١ؼ ِقطؾ االرظبي.-

 ٚرؾم١ك ؽووخ ِقطؾ االرظبي. رؼ١١ٓ ٍٚبئً ِٓ اعً ط١وٚهح اٌّفؼٛي -

 ٕ٘بن ػلح أ٘لاف ِٓ االرظبي فٟ اٌلاه ِٕٙب: :األهذاف – 2

 اْ االرظبي ال ٠ىفٟ ثً ٠غت اإللٕبع ٚاٌزفبػً، ٚرون اٌطوف األفو ٠زفبػً ِؼٕب. -

 .٠غت ػٍٝ االرظبي أْ ٠ٛاوت رطٛهاد اٌّئٍَخ ِٓ اعً اثواى طٛهرٙب -

اإل٠ّبْ ثؤٔٗ ِٓ اٌَّزطبع أْ ٠ىْٛ اٌؼّبي اإلػالَ: ٠ؾمك ارظبي ٔبىي ػٍٝ أٍبً  -

 ػٍٝ ػٍُ ثىً رطٛهاد اٌّئٍَخ ٠ٚىْٛ ثّملهرُٙ اٌفُٙ ٚاالعزٙبك فٟ ٔشبؽبرُٙ.

اٌمجٛي: ال ٠ىفٟ اطلاه اٌّؼٍِٛخ ٚأّب ٠غت اإللٕبع ِٓ اعً اٌؾش ػٍٝ االٔقواؽ  -

ا األف١و ٠ٚؼٕٟ اإللٕبع ٚاالٍزّبع اٌٝ ا٢فو٠ٓ ٚاإلعبثخ ػٓ ؽو٠ك اٌزجبكي ، الْ ٘ن

 ٚؽلٖ ال ٠َزط١غ أْ ٠ز١ؼ ٌٍؼّبي ٚ اٌيثبئٓ فُٙ اٌوٍبٌخ .

اٌزفبػً:  هعغ اٌظلٜ ٕ٘ب ٠ىْٛ اٌجؼل اٌؼٍّٟ ٌالرظبي ، ٚ٘نٖ األف١وح ال رظٙو  -

ِٕفؼزٙب اال فٟ اٌٛلذ اٌنٞ رىْٛ لبكهح ػٍٝ اٌزؤص١و ػٍٝ اٌؼّبي ثؼل رٍم١ُٙ اٌّؼٍِٛخ  
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ْ ِٓ اٌَّزطبع اٍزؼّبٌُٙ اٌغ١ل ِٓ اعً ٚرىْٛ لل ػّٕزُٙ  فٟ ٘نا اٌٛلذ ٍٛف ٠ىٛ

 رؾم١ك اٌوثؼ اٌغ١ل ٌٍّئٍَخ.

اٌَؼٟ ٌقٍك اٌضمخ ث١ٓ اٌوئ١ٌ ٚ اٌّوإًٚ ٚفٍك اٌٛالء اٌنٞ ٠غؼً اٌؼبًِ ٠ؾبفع  -

ػٍٝ ِّزٍىبد اٌزٕظ١ُ ٌىٓ رلػّٗ ٚعٛك ٔظُ ٌٍّوالجخ ٚاٌّل٠و٠خ رؼزّل ػٍٝ اٌىب١ِواد 

مض ثؤكٚاد ِٚمز١ٕبد اٌزٕظ١ُ، ٚرقظ١ض أفواك ٌٍّوالجخ ػٓ وضت ِٚالؽظخ أٞ ٔ

ٚاٌؼًّ ػٍٝ ثٕبء ػاللبد ؽ١جخ ٚ مٌه ٌؾبعخ اٌوئ١ٌ ٌٍّوإًٚ أؽ١بٔب فبهط ٔطبق 

اٌؼًّ ٚ ٘نا ِب للِٗ اؽل اؽبهاد اٌّل٠و٠خ.
1

 

                                                           
1

ػٍٝ   ٠03/03/2019َٛ ِمبثٍخ ِغ ا١ٌَل فٛطخ ؽب٘و، هئجٌ فوع اٌجوِغخ ٚ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ثلاه اٌضمبفخ ٌٛال٠خ َِزغٕبَ، 

 .14:15اٌَبػخ 
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 يجاالخ انذراسح: -2

 انتعرٌف تًٍذاٌ انثحث: -1

٠زّضً ِغزّغ ثؾش اٌلهاٍخ فٟ اٌّئٍَخ ماد اٌطبثغ اٌؼِّٟٛ "كاه اٌضمبفخ ٌٚل ػجل     

ثٍمبٍُ، ٚ شبهع ٌٚل ػ١َٝ  52اٌوؽّبْ وبوٟ ٌٛال٠خ َِزغبُٔ"، ٚ اٌىبئٓ ِمو٘ب ثـ 

اٌزٟ رّضً اؽل اٌّئٍَبد اٌضمبف١خ ثبٌٛال٠خ ػٍٝ غواه ِل٠و٠خ اٌضمبفخ، اٌّىزجخ اٌوئ١َ١خ 

ٌٍّطبٌؼخ اٌؼ١ِّٛخ "ِٛالٞ ثٍؾ١َّٟ"، اٌَّوػ اٌغٙٛٞ "ٍٟ ع١الٌٟ ثٓ ػجل اٌؾ١ٍُ"، 

 ٚ اٌّلهٍخ اٌغ٠ٛٙخ ٌٍفْٕٛ اٌغ١ٍّخ "ِؾّل فلح".

 انًُهج انًستخذو: -3

ِؾٛها هئ١َ١ب ٠زُ ِٓ فالٌٗ اعواء اٌلهاٍخ ٚفك فطٛاد رؼل إٌّٙغ١خ ٚاعواءارٙب 

وح ِؾً اٌلهاٍخ فبٌّٕٙظ ٚلٛاػل ػ١ٍّخ ٠زُ ٚػؼٙب ٌٍٛطٛي اٌٝ ؽمبئك ؽٛي اٌظب٘

٘ٛ رٍه اٌطو٠مخ اٌزٟ ٠زجؼٙب اٌجبؽش ٌلهاٍخ ظب٘وح أٚ ِشىٍخ ثمظل ٚطفٙب اٌؼٍّٟ "

ف١ٙب ٚ اٌزٕجئ ثٍَٛن  ٚرف١َو اٌؼاللبد اٌّقزٍفخ  اٌزٟ رئصو ٚ رزؤصو ثٙب، لظل اٌزؾىُ

اٌظب٘وح َِزمجال"
1

 

ٚأطاللب ِٓ ؽج١ؼخ اٌّٛػٛع ِؾً اٌلهاٍخ ٚ األ٘لاف اٌزٟ َٔؼٝ ٌزؾم١مٙب ٚ ِٓ اعً 

ٔب ػٍٝ إٌّٙظ اٌىّٟ اٌنٞ ٠ّضً اٌجوٕ٘خ ػٍٝ فوػ١بد اٌلهاٍخ ٚ اصجبرٙب ١ِلا١ٔب اػزّل

ِؼ١ٕخ"ِغّٛػخ اإلعواءاد إٌّظّخ ٌم١بً اٌظٛا٘و لظل اٌٛطٛي اٌٝ أ٘لاف "
2

 

ِٕٚٗ اٍزقلاَ اٌطوق اإلؽظبئ١خ  ٌغّغ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛػٛع ِؾً اٌلهاٍخ ٚ 

رج٠ٛجٙب ٚٚػؼٙب فٟ علاٚي صُ لواءرٙب لواءح اؽظبئ١خ ٚ رؾ١ٍٍٙب رؾ١ٍال ١ٌٍٍٛٛٛع١ب ؽزٝ 

اٌنٞ ٠زَٕٝ اٌزؾمك ِٓ طؾخ اٌفوػ١بد أٚ ػلِٙب، ثبػزّبك إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ 

ٚفظبئظٙب ا١ٌّّيح ٚؽج١ؼخ اٌؼاللخ اٌزٟ روثؾ ع اٌظب٘وح رفوػٗ ؽج١ؼخ ِٛػٛ

 ِزغ١وارٙب ٚاأل٘لاف اٌزٟ ٠ظجٛ اٌجبؽش ا١ٌٙب.

                                                           
1

 : ك، ربه٠ـ.1ؽ١ّلح ػ١ّواٚٞ، ِواؽً اٌؼٛاثؾ إٌّٙغ١خ إلػلاك اٌجؾش، اٌجبؽش االعزّبػٟ، عبِؼخ ِٕزٛهٞ، لَٕط١ٕخ، اٌؼلك
2

، كاه اٌمظجخ ٌٍٕشو، روعّخ ثٛى٠ل طؾواٜٚ، ٍؼ١ل ٍجؼْٛ يُهجٍح انثحث فً انعهىو اإلَساٍَح.تذرٌثاخ عهًٍح.ِٛه٠ٌ أغٍي، 

 100،ص:2004اٌغيائو، 
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اٌؼبًِ  أكاءفٟ كهاٍزٕب ٘نٖ ٔٛك ِؼوفخ اٌؼاللخ ث١ٓ ِزغ١و االرظبي اٌزٕظ١ّٟ ِٚزغ١و ٚ 

ٞ أٍٍٛة ِٓ أٍب١ٌت اٌزؾ١ًٍ ٚاٌنٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ اٌنٞ ٠ؼزجو "ثبٍزقلاَ إٌّ ٛظ١فٟاٌ

٠ؼزّل ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد وبف١خ ٚكل١مخ ػٓ ظب٘وح  أٚ ِٛػٛع ؽلك فالي فزوح أٚ فزواد 

ى١ِٕخ ِؾلٚكح مٌه ِٓ أعً اٌؾظٛي ػٍٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ٚرف١َو٘ب ثطو٠مخ ِٛػٛػ١خ ثّب 

٠َٕغُ ِغ اٌّؼط١بد اٌفؼ١ٍخ ٌٍظب٘وح"
1

 

 األدواخ انًستخذيح: -4

ٌٍظب٘وح اٌّواك كهاٍزٙب، ٚ اٌجبؽش ػٍٝ رم١ٕبد ٌغّغ اٌّؼط١بد ٚاٌج١بٔبد  ٠ووي 

افز١به اٌزم١ٕخ أٚ ا١ٌٍٍٛخ اٌّؼزّل ػ١ٍٙب ٠زٛلف أٍبٍب ػٍٝ ؽج١ؼخ ِٛػٛع اٌلهاٍخ ٚ 

 اٌٙلف اٌّواك اٌّٛطٛي ا١ٌٗ.

ام رؼزجو ِٓ أَٔت اٌٍٛبئً االٍزج١ب١ٔخ ٚ ػ١ٍٗ فمل اػزّلٔب ػٍٝ االٍزّبهح  

االٍزّبهح ػٍٝ أٔٙب  اٌَّزؼٍّخ ٚ أوضو٘ب ش١ٛػب فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد ٚ رؼوف

"ّٔٛمط ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ِغّٛػخ أٍئٍخ رٛعٗ اٌٝ األفواك ِٓ أعً اٌؾظٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد 

ؽٛي ِٛػٛع أٚ ِشىٍخ أٚ ِٛلف أٚ ارغبٖ".
2

 

وّب رؼوف أٔٙب "أكاح ِٓ أكٚاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌؾمبئك ٚ اٌزٛطً  

ٛالف ٚ االرغب٘بد ٚ ا٢هاء، اٌٝ اٌٛلبئغ ٚ اٌزؼوف ػٍٝ اٌظوٚف ٚ األؽٛاي ٚ كهاٍخ اٌّ

ٚ أؽ١بٔب رىْٛ االٍزّبهح أكاح اٌؼ١ٍّخ اٌٛؽ١لح ٌٍم١بَ ثبٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ".
3

 

( ػبًِ كافً كاه اٌضمبفخ، فمل رُ 68ٚ ٔظوا ٌظغو ِغزّغ اٌجؾش اٌنٞ ٠ؼُ ) 

االػزّبك ػٍٝ ؽو٠مخ اٌَّؼ اٌشبًِ ٌغ١ّغ أفواك اٌّغزّغ أٞ رُ رٛى٠غ االٍزّبهاد ػٍٝ 

 ؼّبي كافً اٌّئٍَخ.ع١ّغ اٌ

( ِؾبٚه 03ٚ لل اػزّلٔب ػٍٝ األكاح ألٔٙب األَٔت ٌّٛػٛػٕب، ٚلل لَّذ اٌٝ ) 

، ث١ّٕب ٛي األٚي ٌؼوع اٌج١بٔبد اٌشقظ١خٌٕبءا ػٍٝ فوػ١بد اٌلهاٍخ، فظض اٌّؾ

                                                           
1

 .22وبًِ ِؾّل ِغوثٟ ، اٌّوعغ اٌَبثك،ص 
2

 .103ٔفٌ اٌّوعغ، ص 
3

 .98، اٌّوعغ اٌَبثك، ص يراحم انضىاتظ انًُهجٍح إلعذاد انثحث ؽ١ّلح ػ١ّواٚٞ:
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ٚ رؤص١وٖ ػٍٝ اٌلاء اٌٛظ١فٟ، ٚ فٟ األف١و  اٌوٍّٟ اٌّؾٛه اٌضبٟٔ اؽزٜٛ ػٍٝ االرظبي

 األكاء اٌٛظ١فٟ. ِلٜ رؤص١و االرظبي اٌغ١و هٍّٟ ػٍٝاؽزٜٛ اٌّؾٛه اٌضبٌش ػٍٝ 

 :عٍُح انثحث ويىاصفاتها -5

 ثّب إٔٔب ثظلك كهاٍخ اصو االرظبي اٌزٕظ١ّٟ ػٍٝ األكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼبًِ 

، ٚ اٌنٞ ٠شًّ ع١ّغ اٌَّز٠ٛبد اإلكاه٠خ، ٌٙنا لّٕب ثبفز١به اٌؼ١ٕخ ثبٌّئٍَبد اٌضمبف١خ

( موٛه. ٚ وبْ ٔٛع اٌّؼب٠ٕخ 40( أبس ٚ )28( ػبًِ ُِٕٙ )68ٚ لله ػلك٘ب ثـ ) اٌمظل٠خ

 ػ١ٕخ غ١و اؽزّب١ٌخ.

 انًجال انسياًَ نهذراسح:-3

 ، ٚ وبْ مٌه ػٍٝ ِوؽٍز١ٓ:2019ف١فوٞ  03أطٍمذ اٌلهاٍخ ٠َٛ 

 األونى:انًرحهح -أ

ٚ ف١ٙب رُ االرظبي ثبٌّئٍَخ ؽ١ش رُ االؽالع ػٍٝ ِلٜ ِالئّخ ١ِلاْ اٌلهاٍخ  

ٌّٛػٛػٕب ثبإلػبفخ اٌٝ اٌؾظٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد ٘بِخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌزبه٠ق١خ ٚ اٌغغواف١خ 

 ٚ اٌجشو٠خ )اٌؼّبي(.

 انًرحهح انثاٍَح:-ب

ٚ ف١ٙب رُ رطج١ك االٍزّبهح ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش ٚ ونٌه عّغ اٌج١بٔبد اٌالىِخ ؽٛي  

 01( أ٠بَ اثزلاءا ِٓ ٠َٛ 10اٌّٛػٛع اٌّلهًٚ ثؾ١ش رُ رٛى٠غ االٍزّبهاد، ٚ كاَ مٌه )

 .2019أفو٠ً  11ٚ رُ ٍؾجٙب ٔٙبئ١ب ٠َٛ  2019أفو٠ً 
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 عرض و تحليل البيانات: -6
 :انشخصٍحانًحىل األول عرض انثٍاَاخ 

 فين حسب الجنسظإجابات المو  :10رقم الجدول 

 النسبة المئوية التكرار  الجنس 

 %58.82  04 كرذ
 %41 28 أنثى

 %100 86 المجموع
 

 :01انجذول رقى 

 %41ٔبس اِب َٔجخ اإل % 58.8اٌنوٛه ٟ٘  ْ َٔجخٔالؽع أ 1ِٓ فالي اٌغلٚي 

، ٚ٘نا هاعغ اٌٝ ؽج١ؼخ اٌؼًّ ثلاه اٌضمبفخ اٌزٟ رزطٍت ؽواً ٚ ػّبي اٌٛلب٠خ ٚاألِٓ

إلى أنه يمكن أن تكون طبيعة التنظيم و عممه تفرض وجود الفئة الذكورية بنسبة اكبر من  ثبإلػبفخ

 اإلناث وقد تكون الخصوصية االجتماعية لممنطقة.

 

 ن حسب السنإجابات الموظفي :10الجدول رقم 
 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىواه  اٌفئبد اٌؼّو٠خ

 %22.05 15 ٍٕخ 30اٌٝ  20ِٓ 

 %44.11 30 ٍٕخ 40اٌٝ  30ِٓ 

 %22.5 15 ٍٕخ 50اٌٝ  40ِٓ 

 %26.47 18 ٍٕخ 60اٌٝ 50ِٓ 

 %100 68 اٌّغّٛع

 :20انجذول رقى 

 50ٚ  40 ٍٕٓخ  ٚث١ 30ٚ 20فٕالؽع أْ َٔجخ آٌَ ث١ٓ  2ثقظٛص اٌغلٚي 

 % 26.47َٚٔجخ   %22.5ٚ  %22.05ألٌٚٝ رواٚؽذ ث١ٓ ٍٕخ ٟ٘ َٔجخ ِزمبهثخ فب

 30إٌَجخ اٌىج١وح وبٔذ ٌٍفئخ اٌؼّو٠خ ِٓ  ، ٍٕٚخ 60اٌٝ  50رقض اٌفئخ اٌؼّو٠خ ِٓ 

ٚ٘نا ٠لي ػٍٝ أْ إٌَجخ اٌىج١وح ِٓ اٌؼّبي ُ٘ ِٓ فئخ  %40.11ٍٕخ ٟٚ٘  40اٌٝ 

 ول١خ.اٌشجبة  اٌطّٛؽ١ٓ ٌٍؼًّ ٚاٌز
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 فين حسب األقدمية في العملإجابات المو :10رقم الجدول 

 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىواه  األلل١ِخ فٟ اٌؼًّ

 %17.64 12 ٍٕٛاد 3ِٓ ٍٕخ اٌٝ 

 %39.7 27 ٍٕٛاد 6اٌٝ  3ِٓ 

 %42.64 29 ٍٕٛاد فؤوضو 6ِٓ 

 %100 68 اٌّغّٛع
 

 :30انجذول رقى 

 3فٟ اٌؼًّ فٕغل أْ االلل١ِخ فٟ اٌؼًّ  ث١ٓ ٍٕخ ٚ ٠لي ػٍٝ األلل١ِخ 3اٌغلٚي 

ٍٕٛاد  6ِٚٓ    %.39ٍٕٛاد  6اٌٝ   3ِٚٓ   %17.64ٍٕٛاد رزواٚػ ث١ٓ 

 .1999ٚ٘نا هاعغ اٌٝ ألل١ِخ كاه اٌضمبفخ فٟ اٌؼًّ  أطاللب ِٓ  %42.4أوضو  

 
 

 إجابات الموصفين حسب  المستوى التعليمي :41الجدول رقم 

 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىواه  اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ

 %14.7 10 ِزٍٛؾ

 %79.41 54 صبٔٛٞ

 %5.88 4 عبِؼٟ

 %100 68 اٌّغّٛع

  :41الجدول رقم 

اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ِٓ فالي اٌمواءح االؽظبئ١خ  04اٌغلٚي هلُ ٠ج١ٓ 

، قض اٌَّزٜٛ اٌغبِؼٟ ٟٚ٘ ألً َٔجخر %5.88ٕالؽع َٔجخ فٌٍّٛظف١ٓ 

، أِب أػٍٝ َٔجخ فٟٙ ٌٍَّزٜٛ اٌضبٔٛٞ رقض اٌَّزٜٛ اٌّزٍٛؾ %14.7َٚٔجخ

ٚ٘نا هاعغ اٌٝ اٌورت اٌزٟ رزطٍجٙب كاه اٌضمبفخ ٚاٌزٟ رٙزُ  %79.41ثَٕجخ 

 .ثبٌَّزٜٛ اٌضبٔٛٞ وض١وا
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للعامل بدار الو ضيفي على األداء االتصال الرسمي يساهم في التأثير  المحور الثاني

  الثقافة لوالية مستغانم:

 هل تصلك المعلومات من طرف اإلدارة في الوقت المناسب؟ :10رقمالجدول 

 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىواه اٌزٛلؼبد

 %58.82 40 ٔؼُ

 %29.41 20 ال

 %11.76 8 أؽ١بٔب

 %100 68 اٌّغّٛع

 

  :10الجدول رقم

ٚاٌنٞ ٠م١ُ ا٠ظبي اٌّؼٍِٛبد ِٓ ؽوف اإلكاهح فٟ اٌٛلذ  05 هلُ ٔالؽع فٟ اٌغلٚي

 %58.82ٚرٛلغ ٔؼُ %29.41ال  ثٚاٌزٛلغ  %11.76ؤؽ١بٔب َٔجخ ثإٌّبٍت أْ اٌزٛلغ 

ٚ٘نا هاعغ ٌؼ١ٍّخ االرظبي اٌٍََخ ث١ٓ اٌؼّبي ٚاإلكاهح ٚاؽزواَ اإلكاهح ٌألٚلبد ٚثؤبِظ 

اإلكاهح ثؼ١ٍّخ اشٙبه٘ب، ٚ االعزّبػبد ٚ ثبإلػبفخ اٌٝ علاٚي إٌّبٚثخ ٚ اٌزٟ رمَٛ  اٌؼًّ

 .غ١و٘ب

 

 هل المعلومات المقدمة لك من طرف اإلدارة تفهم بسهولة؟ :10رقم الجدول 

 النسبة المئوٌة التكرار التوقعات

 %20.00 04 نعم
 %26.47 86 ال

 %100 68 المجموع

 

  :10الجدول رقم 

ٌجاوب على سهولة فهم المعلومات المقدمة من طرف اإلدارة ونالحظ 

وهذا ٌدل على أن  ،لتوقع نعم%93.52لتوقع ال ونسبة  %26.47نسبة 

و بالتالً معرفة اإلدارة تحترم كل الفئات العمرٌة وكل المستوٌات التعلٌمٌة 
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الفردٌة و النفسٌة و االجتماعٌة للعمال بدار الثقافة و هذا  اإلدارة بالفروقات

 أمر مستحب و ٌوطد العالقة بٌن الجهتٌن.

 

تعمل على تسهيل إنجاز  هل ترى أن القواعد التنظيمية: 12رقم الجدول 

 العمل؟
 النسبة المئوٌة التكرار التوقعات

 %58.83 04 نعم 

 %28.47 86 ال

 %14.7 84 أحٌانا

 %844 86 المجموع
 

 : 12الجدول رقم 

وهنا نجد  قواعد التنظٌمٌة،ل السهولة انجاز العمل فً ظ 40ٌضم الجدول رقم 

وهً ، %58.83ونعم بنسبة ،%28.47و ال بنسبة، %14.7النسب متفاوتة بٌن أحٌانا 

أعلى نسبة وهذا راجع للعامل التنظٌمً والقانون الداخلً لدار الثقافة الذي ٌساهم فً 

  .نجاز العملسهولة  ا

 

هل تتلقى األوامر من اإلدارة عن طريق المشرف  :10رقم الجدول 

 الرئيسي؟
 النسبة المئوٌة التكرار التوقعات

 %58.82 04 نعم

 %41.17 86 ال

 %100 86 المجموع

 

  :10الجدول رقم 

التوقعات بال فٌما ٌخص تلقً األوامر من  اإلدارة  أن  6 رقم نالحظ فً الجدول

وهً أعلى نسبة وهذا راجع ،  %58.8ما نعم ، أ %41.17من المشرف الرئٌسً نسبتها

 فٌن بدار الثقافة.  ظوالمو ةالحترام السلم اإلداري من قبل اإلدار
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 ؟ارهيافهل تنفد األوامر الموكلة لك بحذ :10رقم الجدول 

 
 النسبة التكرار التوقعات

 %77.49 05 نعم

 %22.05 80 ال 

 %844 86 المجموع
 

 :10الجدول رقم 

،   %22.05ف وكانت اإلجابة بال ظتنفٌذ األوامر الموكلة للمو 9رقم ٌضم الجدول 

و االحترام المتبادل بٌن احترام القوانٌن  إلىو هذا راجع  %00.09نعم بنسبة اإلجابة بو

 و فً إطار التنظٌم و القانون الداخلً للمؤسسة الثقافٌة.العمال و اإلدارة فً جو أخوي 

 

 هل تنفد هده القوانين والقرارات في الوقت المحدد؟ :01رقم الجدول 
 النسبة التكرار  التوقعات

 %88.23 84 نعم

 %5.88 0 ال

 %5.88 0 أحٌانا

 %100 86 المجموع

 

  :01الجدول رقم 

تنفٌذ القوانٌن فً الوقت المحدد، و كانت اإلجابة  84اإلحصائً رقم  جدولٌضم ال

وهذا راجع إلى احترام   %88.23 ونعم بنسبة، % 0.66متساوٌة بٌن ال و أحٌانا نسبة 

 .العمل ، واعتبار أن الوقت من ذهب فانجاز العمل فً وقته أفضل من تراكمه

 

 هل تلجأ اإلدارة لطلب رأيك في مسائل تخص عملك؟ :00رقم الجدول 

 النسبة التكرار التوقعات

 %55.88 56 نعم

 %44.11 54 ال

 %100 86 المجموع
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  :00الجدول رقم 

لجوء اإلدارة لطلب رأي الموظف فً   88الدراسة االحصائٌة فً الجدول رقم  تناولت

، نعم لإلجابة %55.88ونسبة  ،بتوقع ال %44.11وكانت نسبة  ،همسائل تخص عمل

 .اإلدارة آلراء الموظف والعاملوهذا راجع  الحترام 

 هل تتلقى التشجيع والتحفيز مقابل حسن األداء؟ :00رقم الجدول 

 النسبة التكرار التوقعات

 %58.82 40 نعم

 %08.80 88 ال

 %100 86 المجموع

 

 :00الجدول رقم 

 ونسبة و %08.80ٌدور حول التحفٌز مقابل حسن األداء فكانت نسبة اإلجابة ال 

وهذا ٌدل على مراعاة اإلدارة بدار الثقافة لما ٌقدمه العمال %58.82بنعم  اإلجابةنسبة 

 .من نشاطات وأتعاب

 

 الوسيلة األكثر استعماال لنقل المعلومات؟ :00رقم الجدول 

 النسبة التكرار الوسٌلة

 %29.41 84 اللوحات اإلعالمٌة

 %29.41 20 االتصال المباشر 

 11.76 8 الهاتف

 %22.05 80 االجتماعات

وسائل 
 أخرى

 %4.41 5 اصدقاء

إستفسارات 
 المستفٌدٌن

8 2.94 

 %844 86 المجموع
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  :00الجدول رقم 

المعلومات فكانت نسبة وسائل على الوسٌلة األكثر استعماال لنقل  85 رقم ٌتكلم الجدول

والهاتف نسبة  %2.94واستفسارات نسبة  %4.41مثل األصدقاء  أخرى

وكانت النسب متساوٌة بٌن االتصال المباشر واللوحات %22.05واالجتماعات 11.76%

، و هذا راجع لتباٌن و اختالف وسائل االتصال بدار الثقافة من %29.41اإلعالمٌة 

 وسائل كتابٌة و شفهٌة.

 هل يتحقق الهدف من االتصال :04رقم الجدول 

 النسبة التكرار  التوقعات

 %50 34 نعم

 %67.64 12 ال

 %32.35 22 أحٌانا

 %100 86 المجموع

 

  :04الجدول رقم 

مدى تحقٌق الهدف من االتصال  80حصائٌة فً الجدول رقم تتناول الدراسة اال

، %58بنعم بنسبة  واإلجابة، %32.35باحٌانا  ابة، واإلج%17.64بال  اإلجابةوكانت 

االتصال الرسمً فً إدارة دار ف من ظالمو ااي نصف عدد العمال وهذا ٌدل على رض

 .الثقافة

 فين المهنيظمدى تأثير مضمون الرسالة على أداء المو :00رقم الجدول 

 النسبة التكرار التوقعات

 %47.05 32 نعم

 %17.64 12 ال

 %50.89 24 أحٌانا

 %100 86 مجموع

 

 



 انجاَة انتطثٍقً
 

65 
 

  :00الجدول رقم 

مدى تأثٌر مضمون الرسالة على أداء الموظفٌن   88تناولنا فً الجدول رقم 

والنسبة  ،لإلجابة أحٌانا  %5.29ونسبة   ،اإلجابة ال %19.64وكانت النتائج بنسبة 

وهذا ٌدل على مدى سهولة بساطة الرسالة  االتصالٌة بٌن الرسالة والموظف   09.40%

 أدائه الوظٌفً. واإلدارة  مما ٌدل على فهم الموظف لمضمون الرسالة وبالتالً على

 

 العامل أداءتأثير االتصال الرسمي على  :00رقم الجدول 

 النسبة التكرار التوقعات

 %51.47 50 نعم

 %48.52 55 ال

 %100 86 مجموع
 

  :00الجدول رقم 

على تأثٌر اإلدارة الرسمً على أداء العمل وكانت اإلجابة بال  88 رقم ٌدل الجدول

وهذا ٌدل على أن االتصال الرسمً له دول كبٌر فً  %41.47نعم ،و اإلجابة ب48.52%

مضمون مدى وضوح التأثٌر على األداء الوظٌفً للعامل بدار الثقافة وهذا من خالل 

المعلول بها على مستوى  والتنظٌماتالرسالة االتصالٌة فً ظل مجموعة من القوانٌن 

 دار الثقافة.
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 :الوظيفيالمحور الثالث االتصال غير الرسمي يؤثر على األداء 

هل يحدث وأن تنشأ أحديث بين العمال أثناء فترات  :02رقم الجدول 

 العمل

 النسبة التكرار التوقعات

 %29.41 20 نعم

 %36.67 25 ال

 %33.82 23 أحٌانا

 %100 86 المجموع

  :02الجدول رقم 

ٌث بٌن العمال أثناء فترات العمل وكانت دعلى نشوء أحا 85رقم  ل الجدولدٌ

وهذا ٌدل على أن ،  %36.37وال ،  %33.82وأحٌانا ،  %29.41النسب بٌن نعم نسبة 

 .ناء فترة العملثٌث جانبٌة أدمون وال ٌضٌعون وقتهم فً أحاظالعمال من

 هل يتم التواصل بين العمال خارج نطاق العمل؟ :00رقم الجدول 

 النسبة التكرار التوقعات

 %01.00 05 نعم

 %19.11 13 ال

 %100 86 المجموع
 

  :00الجدول رقم 

التواصل مع العمال خارج  80تناولنا فً دراستنا االحصائٌة من خالل الجدول رقم 

هذا ٌدل على ، و%64.66 ،و اإلجابة بنعم%19.11نطاق العمل وكانت النسب بٌن  ال 

خاصة و أن دار الثقافة انه هناك اتصال غٌر رسمً بٌن العمال ولكن خارج نطاق العمل 

 بها فضاءات تسمح بنشوء مثل هذه العالقات كالمقهى و القاعات الفنٌة.
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 ماهي طبيعة المعلومات التي يتم تناولها بين العمال؟ :00الجدول رقم 

 النسبة التكرار التوقعات

 %22.05 80 تعلق بالعملمواضٌع ت

 %29.41 84 مواضٌع شخصٌة تتعلق بالمدراء والعاملٌن

 %22.05 80 معلومات حول قرارات ومواضٌع سرٌة

 مواضٌع أخرى
 )ترقٌات وأجر(

86 26.47% 

 %100 86 المجموع

 

 :00الجدول رقم 

المواضٌع التً ٌتم تناولها بٌن العمال كانت   أن  طبٌعة 80رقم  نالحظ فً الجدول

ة متساوٌة بٌن مواضٌع تتعلق بالعمل ومعلومات حول قرارات ومواضٌع سرٌة بنسب

 نسبة مواضٌع أخرى كالترقٌات واألجر وتخص %26.47 ونسبة،  %22.05بنسبة 

نسبة وهذا ٌدل  املٌن وهً اعلىعتتعلق بمواضٌع شخصٌة تتعلق بالمدراء وال  29.47%

 ومواضٌعهم تدور حول أمور جانبٌة. إدارتهم على ةمعٌن ةفٌن بنسبظالمو اعلى رض

هل ترى أن األحاديث  الجانبية غير الرسمية مصدر معملومات  :01رقم لجدول ا

 رئيسي للعاملين؟

 النسبة التكرار التوقعات

 %29.41 84 نعم

 %70.58 06 ال

 %100 86 المجموع

 

  :10 الجدول رقم

باألحادٌث غٌر الرسمٌة وكونها مصدر رئٌسً للمعلومات  86الجدول رقم ٌتعلق 

وهذا ٌدل على أن  %70.58ونسبة ال %29.41لدى العاملٌن وكانت نسبة اإلجابة نعم ب 
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لتسلٌة فقط ولٌست مصدر معلومات لالمعلومات الجانبٌة وغٌر الرسمٌة هً مواضٌع 

 رئٌسً للعمال.

هل يعتبر سوء استيعاب العمال لتوجيهات  االدارة سبب يعيق   :00رقم الجدول 

 إنجازهم للعمل؟

 النسبة التكرار التوقعات

 %68.96 04 نعم

 %58.45 86 ال
 %844 06 المجموع

 

 :20الجدول رقم 

ونسبة االجابة نعم  %31.03من خالل اإلجابات  نالحظ أن نسبة االجابة ال 

وهذا راجع  للتوجٌهات الجٌدة لإلدارة تساهم فً انجاز العمل  وسوء فهم  68.96%

  .الرسالة والتوجٌهات ٌؤدي إلى إعاقة إنجاز

 عندما تريد االستفسار عن أمر ما هل تفضل االستعانة:: 00رقم الجدول 

 النسبة التكرار التوقعات

 %41.17 86 الزمالء فً العمل

 %58.82 04 طلبها من اإلدارة رسمٌا

 %100 86 المجموع

 

 :00الجدول رقم 

ونسبة  %47.17طلب االستفسار من الزمالء فً العمل كانت اإلحصائٌة لنسبة الإن 

وهذا ٌدل على حسن العالقة وسهولة العملٌة االتصالٌة  %58.82طلبها من اإلدارة 

 .رسمً فً اطار واإلدارةبٌن العامل 
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 هل اإلدارة مهتمة باستقبال العمال لالستماع الى انشغاالتهم :00رقم الجدول 

 النسبة التكرار التوقعات

 %58.82 04 نعم

 %41.17 86 ال

 %100 86 المجموع
 

  :00الجدول رقم 

وهذا ٌدل على %58.82ونسبة نعم  %41.17 أن نسبة ال  89رقم نالحظ فً الجدول 

طار منظم ووفقا لقانون حاجاته  فً إ ت العامل  وتلبً كلأن اإلدارة تعتنً بطلبا

 .الداخلً لدار الثقافة

 هل ترى أن االتصال غير الرسمي : :04رقم الجدول 

 النسبة التكرار التوقعات

 %14.7 84 ٌشوه مدركات العاملٌن

 %29.41 84 أدائهمٌغٌر فً اتجاهات العاملٌن و

 %55.88 56 ٌؤثر على معنوٌات العمال ورضاهم عن العمل

 %844 86 المجموع

 

 :04الجدول رقم 

تصال غٌر الرسمً ٌشوه مدركات أن نسبة اال 54من خالل الجدول رقم  نالحظ

اتجاهات العاملٌن  فًواتصال غٌر الرسمً ٌغٌر   %14.7ل هً العام

ونسبة االتصال غٌر الرسمً ٌؤثر على معنوٌات العمال ورضاهم   %29.41أدائهمو

وهذا ٌدل على أن االتصال غٌر الرسمً تاثٌر على األداء  %55.88عن العمل هً 

 .الوظٌفً للعمال
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: كيف يؤثر االتصال الغير رسمي في األداء الوظيفي للعامل بدار 00الجدول رقم 

 الثقافة؟

 النسبة التكرار التوقعات

 %64.66 00 بصفة إٌجابٌة

 %89.88 85 بصفة سلبٌة

 %844 86 المجموع

 :00الجدول رقم 

و األخٌر فً االستمارة تبٌن أن  80من خالل القراءة االحصائٌة للجدول رقم  

تأثٌر االتصال غٌر الرسمً بدار الثقافة على األداء الوظٌفً للعامل من الناحٌة اإلٌجابٌة 

تأثٌر االتصال غٌر الرسمً بدار الثقافة على األداء الوظٌفً و  %64.66هً نسبة 

، و هذا االختالف الشاسع فً النسب راجع %89.88ً نسبةللعامل من الناحٌة السلبٌة ه

التأثٌر على األداء الوظٌفً إلى الدورالكبٌر الذي ٌلعبه االتصال التنظٌمً غٌر الرسمً 

بدار الثقافة و التً تتطلب مثل هذا النوع من االتصال خاصة و أنها مؤسسة مفتوحة 

 على عدة شرائح من المجتمع.
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 نتائج الدراسة: -7
فٟ ١و ػٍٝ األكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼبًِ ٠َبُ٘ االرظبي اٌوٍّٟ فٟ اٌزؤص ً٘: تساؤل األولان

 ؟ ئٍَخ اٌضمبف١خاٌّ

اٌّئٍَخ اٌضمبف١خ كاه اٌٛظ١فٟ ٌٍؼبًِ فٟ  األكاءٟ ػٍٝ ٠ٍّئصو االرظبي اٌو   

٠ٗ فٟ علاٚي اٌلالٌخ ، َٚٔزٕزظ ٚعٛك ػاللخ ِٛعجخ ل٠ٛخ ٚؽوكاٌضمبفخ ٌٛال٠خ َِزغبُٔ

ىي ٚهفؼٗ ٌألكاء باٌغلاٚي اٌج١َطخ( ث١ٓ ػاللخ االرظبي اٌوٍّٟ أٚ إٌاالؽظبئ١خ )

اٌٛظ١فٟ  ٌلٜ اٌؼّبي ٚ اٌّٛظف١ٓ ثلاه اٌضمبفخ ٌٚل ػجل اٌوؽّبْ وبوٟ ٌٛال٠خ َِزغبُٔ ؽ١ش 

ٚ٘نا ٠ؼىٌ ل١ّخ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ ِٓ  55%للهد فٟ أغٍت اٌغلاٚي ثَٕجخ ػب١ٌخ فبلذ 

وٍّٟ فٟ اٌلفغ ثبٌؼّبي ٔؾٛ أكاء أفؼً ، ٚ٘نا ِب أشبه ا١ٌٗ وً ِٓ فالي ّٔؾ االرظبي اٌ

( ِٓ فالي رطولُٙ اٌٝ فظبئض االرظبي اٌفؼبي فٟ أْ اٌجلا٠خ ١ٍٍّخ 1985ٌٟٚ ٚال٠خ )

، ٚ٘نا ِب م٘ت ا١ٌٗ ونٌه رزؼٍك ثبٌّؼٍِٛبد ٚأطٛي رجبكٌٙب ٌٍؼ١ٍّخ االرظب١ٌخ ٚاٌزٟ

( فٟ اْ اٌملهح 1999ٚاٌؼاللبد االَٔب١ٔخ " )طالػ اٌشٕٛاِٟ فٟ وزبثٗ " اكاهح األفواك 

ػٍٝ االرظبي رؼٕٟ اٌملهح ػٍٝ ٔمً اٌّؼٍِٛبد ٚرؾم١ك فُٙ ِشزون ث١ٓ اٌمبئُ ثبالرظبي 

ٚاٌطوف ا٢فو اٌّٛعٙخ ا١ٌٗ فٟ ؽبٌخ ِؼ١ٕخ ٠ٚىْٛ االرظبي ٔغبؽب اما رورت ػ١ٍٗ هكٚك 

اٌمٛي أْ االرظبي اٌوٍّٟ أفؼبي ا٠غبث١خ أٚ ِٓ فالي ٘نٖ إٌز١غخ اٌّزؾظً ػ١ٍٙب ٠ّىٓ 

ػاللخ ٘بِخ فٟ رؾم١ك أكاءاد ع١لح أٚ ِٕقفؼخ ٌٍؼّبي ِٓ فالي فؼب١ٌخ ٘نا إٌّؾ كافً 

إٌّظّخ ٚثبٌزبٌٟ ٠ئصو االرظبي اٌزٕظ١ّٟ اٌوٍّٟ ػٍٝ األكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼبًِ ثلاه اٌضمبفخ 

 ٌٛال٠خ َِزغبُٔ.

ثبالرظبي غ١و  ئٍَخ اٌضمبف١خاًٌّ٘ ٠زؤصو األكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼبًِ فٟ انثاًَ :  تساؤلان

 اٌوٍّٟ؟

، ٚوناٌه افً اٌزٕظ١ُ ثبالرظبي غ١و اٌو٠ٍّٟزؤصو االكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼبًِ ك

اٍزٕزغٕب ٚعٛك ػاللخ ِٛعجخ ٚل٠ٛخ فٟ علاٚي اٌلالٌخ االؽظبئ١خ ) اٌغلاٚي اٌج١َطخ ( ث١ٓ 

اٌؼّبي ثلاه ػاللخ االرظبي غ١و اٌوٍّٟ ٚاالرظبي اٌظبػل ٚهفؼٗ ٌألكاء اٌٛظ١فٟ ٌلٜ 

اٌضمبفخ ٌٛال٠خ َِزغبُٔ ، ٟٚ٘ َٔجخ رؼىٌ ِب أشبه ا١ٌٗ اٌجبؽضْٛ فٟ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ اٌٝ 

ل١ّخ ٚفؼب١ٌخ إٌّؾ االرظبي اٌغ١و اٌوٍّٟ فٟ أٔٗ ٠ّىٓ االفواك ِٓ اٌزغ١١و ػٓ اؽَبٍُٙ 
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اٌزٟ ِٚشبػوُ٘ ، ٚاوزشبف األفطبء لجً ؽلٚصٙب ٚإٌمطخ اإل٠غبث١خ اٌٙبِخ فٟ ٘نا إٌّؾ ٚ

رورجؾ ثبألكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼّبي ٘ٛ أْ اٌؼبًِ ٠ؾٌ ثؤٔٗ عيء ٘بَ فٟ إٌّظّخ ِّب ٠غؼٍٗ 

٠مَٛ ثؼٍّٗ فٟ أوًّ طٛهح ٚ ٠لٌٟ ثىبفخ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼِٛبد اٌزٟ ٠ٍَّٙب فٟ ث١ئخ ػٍّٗ 

ؽزٝ ٠ّىٓ ٌإلكاهح ِٓ فالي ٘نٖ اٌّؼِٛبد رط٠ٛو ظوٚف اٌؼًّ ٚكفغ َِزٜٛ األكاء 

ٚثبٌزبٌٟ َٔزٕزظ أْ االكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼّبي ثلاه اٌضمبفخ ٌٚل ػجل اٌوؽّبْ ٚى٠بكح اإلٔزبع١خ 

 وبوٟ ٌٛال٠خ َِزغبُٔ ٠زؤصو ثبالرظبي غ١و هٍّٟ .
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 النتائج العامة: -8
ٌمل لّٕب وجبؽض١ٓ  فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ ثّؾبٌٚخ ِؼوفخ " اٌٝ أٞ ِلٜ ٠ئصو االرظبي   

اٌزٕظ١ّٟ ػٍٝ األكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼبًِ ثلاه اٌضمبفخ ٌٚل ػجل اٌوؽّبْ وبوٟ ٌٛال٠خ َِزغبُٔ " 

ٌٚنٌه لّٕب ثزظ١ُّ اٍزج١بْ ٠م١ٌ رؤص١و االرظبي اٌزٕظ١ّٟ ٟ٘ كاه اٌضمبفخ ٌٚل ػجل 

خ َِزغبُٔ ٍٛاء وبْ االرظبي هٍّٟ ٚرؤص١وٖ ػٍٝ األكاء اٌٛظ١فٟ اٌوؽّبْ وبوٟ ٌٛال٠

 ٚرُ اٌٛطٛي اٌٝ  إٌزبئظ اٌزب١ٌخ:

  كاهح اٌٝ اٌؼّبي اٌوٍّٟ ثبٍزج١بْ اٌّؼٍِٛبد ِٓ اإلاٌىشف ػٓ رٛاعل االرظبي

ٍٛاء ػٓ ؽو٠ك اٌّشوف اٌّجبشو ػٍٝ اٌؼّبي أٚ ػٓ ؽو٠ك االعزّبػبد 

 ٚاإلػالٔبد .

 ٍّٟ٠ؼزّل اٌؼّبي ف١ٗ ػٍٝ االرظبي ثبٌّشوف اٌّجبشو اٚ  ٚعٛك ارظبي غ١و ه

اٍزغالي االعزّبػبد إل٠ظبي أشغبالرُٙ هغُ رفؼ١ٍُٙ االرظبي ِٚمبثٍخ اٌّل٠وح 

ِجبشوح ، ٠ٚزجٓ ِٓ فالي وً ٘نا اْ فٟ كاه اٌضمبفخ ّٔؾ االرظبي اٌّزجغ ث١ٓ 

ج١ؼخ اٌغلاهح ٚاٌؼّبي ٘ٛ اٌّيط ث١ٓ االرظبي اٌوٍّٟ ٚغ١و اٌوٍّٟ ؽجمب ٌط

اٌؼاللخ ث١ٓ اٌغلاهح ٚ اٌؼّبي ٚ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌؼبَ ِٓ أعً رؾم١ك أ٘لاف 

 اٌّئٍَخ .

  ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌىشف ث١ٓ اٌؼاللخ ث١ٓ أثؼبك االرظبي ٚاألكاء اٌٛظ١فٟ ٌلٜ ػ١ٕخ

اٌلهاٍخ ام ٚثؼل اٌم١بَ ثبٌّؼبٌغخ االؽظبئ١خ رج١ٓ ٚعٛك ػاللخ ِٛعجخ ٚل٠ٛخ  ث١ٓ 

 اء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼّبي ثلاه اٌضمبفخ.االرظبي اٌوٍّٟ ٚاألك

  ونٌه ٚعٛك ػاللخ ِٛعجخ ٚؽوك٠ٗ ث١ٓ ثؼل ٚ رؤص١و االرظبي غ١و اٌوٍّٟ ٚاألكاء

 اٚظ١فٟ   ٌٍؼّبي ثلاه اٌضمبفخ.

  االرظبي اٌوٍّٟ ٌٗ ػاللخ ٘بِخ فٟ رؾم١ك أكاءاد ٍٛاء ع١لح أٚ ِٕقفؼخ

 .ي فؼب١ٌخ ٘نا إٌّؾ كافً كاه اٌضمبفخاٌَّزٜٛ ٌٍؼّبي ِٓ فال

  ٓل١ّخ ٚفؼب١ٌخ ّٔؾ االرظبي غ١و اٌوٍّٟ فٟ أٗ ٠ّىٓ ٌإلفواك ِٓ اٌزؼج١و ػ

اؽَبٍُٙ ِٚشبػوُ٘ ، اوزشبف األفطبء ؽلٚصٙب ، ٚإٌمطخ اإل٠غبث١خ ٚاٌٙبِخ فٟ 

٘نا إٌّؾ  ٚاٌزٟ رورجؾ ثبألكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼّبي ٘ٛ أْ اٌؼبًِ ٠ؾٌ أٔٗ عيء ٘بَ 
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أؽَٓ طٛهح ٠ٚلٌٟ ثىبفخ اٌج١بٔبد  ِّب ٠غؼٍٗ ٠مَٛ ثؼٍّٗ فٟ كاه اٌضمبفخِٓ 

ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٍَّٙب فٟ ث١ئخ ػٍّٗ ؽزٝ ٠ّىٓ ٌإلكاهح ِٓ فالي ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد 

 رط٠ٛو ظوٚف اٌؼًّ ٚهفغ َِزٜٛ األكاء ٚى٠بكح اإلٔزبع١خ.

  ٚثبٌزبٌٟ ٠ّىٓ اٌمٛي أْ اٌفوػ١خ اٌؼبِخ لل رؾممذ فٟ رؤص١و ؽج١ؼخ االرظبي

اٌزٕظ١ّٟ ػٍٝ األكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼبًِ ثبٌّئٍَبد اٌضمبف١خ ٚثبٌزؾل٠ل ثلاه اٌضمبفخ ٌٚل 

ػجل اٌوؽّبْ وبوٟ ٌٛال٠خ َِزغبُٔ ، ِٚٓ فالي ٘نٖ إٌز١غخ ٠ّىٓ ٌٕب أْ َٔزٕزظ 

رؤص١و األكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼّبي ِٓ فالي اػزجبهٖ ل١ّخ ٚأ١ّ٘خ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ  ٚ

ِٓ ؽوف ثؼغ اٌجبؽض١ٓ اٌؼّٛك اٌفموٞ ٌىً ِٕظّخ أٚ اٌوكاه اٌنٞ رزؾٌَ ثىً 

ِب ٠ؾ١ؾ ثٙب اْ هعبى اٌزؼج١و ، ٚ ثبٌزبٌٟ ٠ّىٓ اٌمٛي اْ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ اٌغ١ل 

ٚاٌؼب١ٍِٓ اٌنٞ رلػُ ف١ٗ األلٛاي ٚاألفؼبي ٚرٛفو اٌضمخ ٚاٌّظلال١خ ث١ٓ اٌغلاهح 

وف١ً اْ ٠َبػل إٌّظّخ ٌٍٛطٛي اٌٝ رؾم١ك أ٘لافٙب ِٓ فالي االكاء اٌٛظ١فٟ 

 ٌؼّبٌٙب .
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 خاتمة:

والتً  بناء على ما توصلنا إلها من خالل النتائج المتحصل علٌها ي دراستنا هذها

تناولنا فٌها  موضوعا هاما  من مواضٌع اإلدارة وتسٌٌر الموارد البشرٌة وهو تأثٌر 

االتصال التنضٌمً على األداء الوضٌفً للعمال بدار الثقافة  لوالٌة مستغانم تبٌن 

 ضرورة تقدٌم مجموعة من التوصٌات  واالقتراحات التالٌة:

التصالهم باالدارة وإٌصال  إعطاء حرٌة أكبر للعاملٌة بالمؤسسة لٌس فقط -

إنشغاالتهم ولكن بضرورة إشراكهم فً عملٌة اتخاد القرارات  داخل المؤسسة فً 

 إٌطار القوانٌن تنضم هذه الحرٌات

زٌاذة وتطوٌر قدرات العمال من خالل تكثٌف وترقٌة العملٌات التكوٌنٌة  -

له تأثٌر مباشر والتدرٌبٌة فً مجال االتصاالت وفهم المعلومات المتلقات   الذي 

 أو غٌر مباشر على أدائهم المهنً والوظٌفً

إجراء دراسة لمعرفة اتجاهات كل من الهٌئة العلٌا والدنٌا  من إدارٌٌن  -

ومستخدمٌن نحو كل العملٌات اإلدارٌة األخرى من تخطٌط وتنظٌم ورقابة 

 وتوجٌه ودورها فً تحدٌد نمط االتصال الفعال الذي ٌساعد على أداء جٌد لكل

 الفاعلٌن بالمؤسسة 

إجراء   دراسة مقارنة بٌن اإلدارة والعمال حول اتجاهاتهم نحو طبٌعة االتصال  -

 التنظٌمً داخل المؤسسة وتأثٌره على األداء العامل لكل العاملٌن .
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 .ذىيبةبن  بطاىر-
 
 

( في xمالحظة:" إن ىذا االستبيان ىو جزء من دراسة عممية بحتة، يرجى اإلجابة عن األسئمة بوضعك عالمة )
 اإلجابة المناسبة، عمما بان إجاباتكم ىي في سرية وال تستخدم إال لغرض البحث العممي".

 
 
 

 السنة الجامعية
2018-2019 
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 السن:    )       (  سنة .2
 سنة )        (  األقدمية في العمل        .3
 المستوى التعميمي  .4

 متوسط )   (    ثانوي)   (      جامعي)   ( 
 

 بالمؤسسات الثقافية االتصال الرسمي يساهم في التأثير عمى األداء الوظيفي لمعاملالمحور الثاني: 
 تصمك المعمومات من طرف اإلدارة في الوقت المناسب؟ ىل .5

 نعم )  (                     ال   )  (                        أحيانا)  (
 ىل المعمومات المقدمة لك من طرف اإلدارة تفيم بسيولة؟ .6

 نعم )  (                     ال   )  (                        
 لتنظيمية تعمل عمى تسييل انجاز العمل؟ىل ترى أن القواعد ا .7

 نعم )  (                     ال   )  (                        أحيانا)  ( 
 ىل تتمقى األوامر من اإلدارة عن طريق المشرف المباشر؟ .8

 (نعم ) (                     ال  )    
 ىل  تنفذ األوامر و القرارات الموكمة لك بحذافيرىا ؟  .9

 نعم   )  (                    ال )  ( 
 ىل  تنفذ ىذه األوامر و القرارات في الوقت المحدد؟ .10

 نعم    )  (                  ال   )  (                            أحيانا)  (
 تخص عممك؟ لىل تمجأ اإلدارة لطمب رأيك حول مسائ .11

 نعم    )  (                  ال   )  (           
 تتمقى  التشجيع و التحفيز مقابل حسن األداء ؟  ىل .12

 نعم  )  (                    ال   )  (                             
 ماىي الوسيمة األكثر استخداما لنقل المعمومات في المنظمة: .13

 االجتماعات )  (              الياتف )  (            المباشر )  (االتصال     الموحات اإلعالنية )  (
 وسائل أخرى ............................................



 ىل يتحقق اليدف من االتصال ؟ .14
 نعم   )   (                         ال    )   (                احيانا)   (

 الميني؟ عمى الموظفين و أدائيمىل تؤثر المعمومات التي تحمميا الرسالة االتصالية  .15
 نعم     )   (         ال  )   (                        احيانا)   (

 ؟مؤسستكمالعامل في  أداءيؤثر عمى الرسمي ىل ترى أن االتصال  .16
...............................................................................................................

...............................................................................................................
......................................................... 

 بالمؤسسات الثقافية رسمي يؤثر عمى األداء الوظيفي لمعاملاالتصال غير ال: لثالمحور الثا
 ىل يحدث أن تنشأ حوارات و أحاديث بين العمال أثناء فترات العمل؟ .17

 نعم)  (                       ال )  (                                   أحيانا )  (
 نعم  )   (                          ال)   (                               ىل يتم التواصل بين العمال خارج نطاق العمل؟ .18
 ماىي طبيعة المعمومات التي يتم تداوليا بين العمال؟ .19

معمومات حول قرارات            مواضيع شخصية تتعمق بالمدراء و العاممين)   (         مواضيع تتعمق بالعمل)   (
 مواضيع أخرى. اذكرىا .......................................................           و مواضيع سرية )   (

 ال)   (       نعم  )   (   ىل ترى أن األحاديث الجانبية غير الرسمية مصدر معمومات رئيسي لمعاممين؟ .20
 ىل يعتبر سوء استيعاب العمال لتوجييات اإلدارة سبب يعيق انجازىم لمعمل؟    .21

 نعم      )  (                                          ال)  (              
 عندما تريد االستفسار عن أمر ما ىل تفضل االستعانة: .22

 طمبيا من اإلدارة بشكل رسمي)   (                  بالزمالء في العمل)   (
 .....................جيات أخرى . اذكرىا .......................................

 ة باستقبال العمال لإلستماع إلى انشغاالتيم؟متىل االدارة مي .23
 نعم )   (                                     ال)   (

 ىل ترى أن االتصال غير الرسمي : .24
                     يغير في اتجاىات العاممين و سموكاتيم)   (                      يشوه مدركات العاممين)   (

 يؤثر عمى معنويات العمال ورضاىم عن العمل)   (
 مؤسستكم؟معامل داخل ل الوظيفي داءاأليؤثر االتصال غير الرسمي عمى  ىلبرأيك   .22

 )   (        بصفة سمبية                                    )   (         بصفة إجابية                
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