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اهدي ثمرة جهدي الى اعز ما املك في هذا الوجود الى والديا فضلهما اهلل عن  قيينا السناف مفنامر 

قعقادته وحند  و قاححانا  لهمنا م النى احنا السناف قونحقتي والنديا اللريمنا  اللنذا  رعيناسي و رقيناسي مو 

 .اسارا لي درقي اطال اهلل في عمرهما 

 .عائشا مساديا ملحا  و الحاي مغاسيا:اخوتي و اخواتيالى م  قااموسي رحم امي 

 .سايمامهواريامفايزةو فتيحا:الى رفييات الدرب و وديياتي العزيزات على قلقي 

 .الى لل م  ساا  قلمي ولم يساا  قلقي
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 اهدي ثمرة جهدي الى كل من كان سندي في توجيهي و ارشادي،الى من دفعني نحو طريق العلم 

 "ابي الغالي"

الى من تعبت من اجل راحتي ،و سهرت اليالي من اجل نجاحي ،و دعت الــمـــولى عز وجل 

 .التمكن من تحقيق احالمي

 "امي العزيزة"

وتي و اخواتي و ابنائهم و حاصة الى زوج اخ كما اهدي تحياتي الى كل االهل و االقارب ، الى

 .الذي ساعدني في انجاز هذا البحث المتواضع( عبد الرحمان بلبيوض)اختي 

  .الحاجة ، فايزة ،هوارية، فتيحة  :الى صديقات الدرب 

 .الى كل من ساهم في اعداد هذا العمل

 بلبيوض نسيمة       

 

 

 

 

 

 



 :لخص الدرااام

االجابة عن اشكالية اساسية  الى "اثراحتوال الداخلي على الرضا الوظيفي"المعنونة ب ناسعت دراست

 : مفادها 

 على الرضا الوظيفي ؟تستخدمها المؤسسة  ما مدى تاثيراليات االتصال الداخلي التي 

مفرد  64نم، وقد شملت عينة البحث حيث اجريت الدراسة على عمال االذاعة الجهوية لوالية مستغا

ثلت في كل العمال دون استثناء في سياق منهج المسح الشامل ، واعتمدنا في جمع المعلومات والبيانات تم

 .على اداة االستبيان والتي قسمت استماراتها الى ثالث محاور وكل محور الى مجموعة من االسئلة 

الى النتائج العامة مات وتفريغها وتحليلها توصلنا وبعد توزيع االستمارات على العمال وجمع المعلو 

 :التالية

  االذاعة الجهوية لمستغانم تولي اهمية كبيرة لالتصال الداخلي. 

  راضون عن الوسائل و االساليب التي تستخدمها المؤسسة لالتصال العمال. 

 في جو يسوده التعاون و العمل الجماعي ال داخل االذاعة يزاولون وظائفهمالعم. 

  باالنتماء الى المؤسسة العاملشعر تالمشاركة  في اتخاذ القرارات. 

 العامل ويشعره بالراحة النفسية ىمع الزمالء و العمل الجماعي يؤثر ايجايا عل االتصال. 

  ت اكبر و االبداع من اجل تحقيق مما يدفعهم الى بذل مجهودا بالداعة راضون عن عملهم العمال

 .داف المؤسسةها

  لوالية مستغانم يساهم في تحقيق الرضا الوظيفياالتصال الداخلي في االذاعة الجهوية. 

  الللمات المفتاحيا:  

 حتوال الداخليمالرضاالوظيفيماحثرمشقلات احتوالا, 



Abstract: 

Our study entiled "the impact of internal communication on satisfaction sought to 

answer a fundamental problem. 

What is the impact of enternal communication  mechanisms the unstitution on 

satisfaction of the workers ? 

The study was conducted on regional radio operators of the state of mostaganem 

.the sample consisted of 46 individuals ,which representes all of the workers 

without exception ,in the context of the comprehensive survey approach ,and we 

collected informations,and data on the survey tool,which was divided into three 

axes ,each one to a set of questions ,after the distribution of the workers and 

analysis ,we reached the following general results: 

- Regional radio of the state of mostaganem attaches great importance to the 

process of internal communication . 

-Workers are satisfied with the means and means and methods used by the 

institution in internal communication  

-Workers on the radion perform their functions in favorable conditions of 

cooperation and collective action  

-participation in decision –making makes the worker feels belonging to the 

institution . 

-communication with colleagues and teamwork positively affects the workers and 

feels psychological comfort. 

-Workers are satisfied in their work within the radio,which leads them to exert 

greater effort,perseverance and creativity in the work in order to achieve the goals 

of the institution . 

Keywords : Intercom,Satisfaction ,Impact, communication Network 

 

 ب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :فهرس المحتويات                 

 الصفحة العنوان

  الشكر 
  االهداءات

  ملخص الدراسة
  فهرس المحتويات

 ب - أ مقدمة
  االطار المنهجي

 09-90 الدراسة االستطالعية 

 01-00 االشكالية و طرح التساؤالت

 01-01 اسباب اختيار موضوع الدراسه

 01 اهمية الدراسة

 01 اهداف الدراسة

 01-01 تحديد مفاهيم الدراسة

 11-00 الدراسات السابقة 

 11 منهج الدراسة

 11-11 اداة جمع البيانات و تحكيمها

 12-12 مجتمع البحث و عينة الدراسة

  االطار النظري لدراسة
  االتصال الداخلي في المؤسسة:الفصل االول 

 19 تمهيد

 11-10 الداخليمدخل مفاهيمي لالتصال :المبحث االول 

 10-11 االتصال الداخلي وسائله ،اشكاله و اهميته:المبحث الثاني

 12-10 المؤسسة تعريفها ،انواعها و وظائفها:المبحث الثالث

 14 خالصة

  اثر االتصال الداخلي على الرضا الوظيفي: الفصل الثاني
 19 تمهيد

 21-10 المرتبطة بهمفهوم الرضا الوظيفي و العوامل : المبحث الول

 29-14 طرق قياس الرضا الوظيفي:المبحث الثاني

 22-20 اثر االتصال الداخلي على الرضا الوظيفي:المبحث الثالث

 خالصة
 

24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االطار التطبيقي
 29 تمهيد

 20-29 التعريف بالمؤسسة 

  عرض و تفسير النتائج 
  االستنتاج العام للدالاسة

  خاتمة
  المراجعقائمة 

  المالحق
  



 :فهرس الجداول                             

 الصفحة العنوان  الرقم
 27 توزيع مفردات العينة حسب متغير الجنس  10
 27 توزيع مفردات العينة حسب متغير االلسن 17
 27 توزيع مفرادات العينة حسب المستوى الدراسي 17
 27 العينة حسب متغير االقدميةتوزيع مفردات  17
 76 توزيع مفردات العينة حسب الوزسائل المتعملة داخل المؤسسة 17
 27 توزيع مفردات العينة حسب نوع االتصال السائد داخل المؤسسة 10
 27 توزيع مفردات العينة حسب راي العمال في اهمية االتصال  12
 71 توزيع مفردات العينة حسب درجة انتقال المعلومات  17
 71 توزيع مفردات العينة حسب كيفية ممارسة االتصال بين العامل و زميله 17
توزيع مفردات العين حسب ما اذا كانت الوسائل الموجودة كافية اليصال  01

 المعلومات
70 

 77 في تلقي المعلومةتوزيع مفردات العينة حسب ما اذا كانت هناك صعوبات  00
 77 توزيع مفردات العينة حسب طبيعة االجتمعات التي تعقد داخل الؤسسة 07
 77 توزيع مفردات العينة حسب ما اذا كان اسلوب االشراف مناسب 07
 77 توزيع مفردات العينة حسب وجود اتصال بين العامل و الرئيس اثناء العمل 07
 70 اتصال العامل برئيسه فور وقوع مشكلتوزيع مفردات العينة حسب  07
 72 توزيع مفردات العينة حسب مشاركة العامل في اتخاذ القرار 00
توزيع مفردات العينة حسب وجود صعوبات في االتصال بين الرئيس  02

 والمرؤوس
77 

 77 توزيع مفردات العينة حسب تشعيع الرئيس للعامل في االدالء بافكاره 07
 77 توزيع مفردات العينة حسب اخذ الشكاوى و متطلبات العامل بعين االعتبار  07
توزيع مفردات العين حسب تحسين ظروف العمل من خالل عالقة العامل مع  71

 الرئيس خارج العمل
71 

 07توزيع مفردات العينة حسب المحادثات الشفوية مع الرئيس و مساعدتها على  70



 اداء العامل
 77 مفردات العينة حسب تحقيق االتصال مع الزمالء الرغبة في العملتوزيع  77
توزيع مفردات العينة حسب شعور العامل باالنتماء للمؤسسة عند مشاركته  77

 في اتخاذ القرارات
77 

 77 توزيع مفردات العينة حسب شعور العامل بالملل اثناء ممارسة عمله 77
 77 العامل عن االجرتوزيع مفردات العينة حسب رضا  77
توزيع مفردات العينة حسب رضا العامل عن الطرق و االساليب المستعملة  70

 لالتصال 
70 

توزيع مفردات العينة حسب انعكاس العمل الجماعي ايجابا على نفسية  72
 العامل

70 

 72 توزيع مفردات العينة حسب تلقي العامل للدعم و التحفيز من قبل المسؤول 77
 77 توزيع مفردات العينة حسب تعبير العمال عن رضاهم عن العمل 77
دراسة العالقة بين متغيري راي العمال في اسلوب االشراف و شعور العامل  71

 باالنتماء للمؤسسة عند مشاركته في اتخاذ القرارات
011 

دراسة العالقة بين متغيري رضا العامل عن الطرق و الوسائل المستعملة  70
 لالتصال و كيفية تعبير العامل عن رضاه عن العمل

017 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : فهرس االشكال                                        
 الصفحة العنوان  الرقم

 83 مخطط يوضح شكل االتصال النازل 10
 83 مخطط يوضخ شكل االتصال الصاعد 10

 83 مخطط يوضح شكل االتصال االفقي 18

 00 مخطط يوضخ انواع المؤسسة 10

 00 مخطط يوضح تصنيف المؤسسة حسب طبيعة الملكية  10

 00 مخطط يوضح تصنيف المؤسسة حسب الطابع االقتصادي 10

 08 مخطط يوضح عملية االتصال داخل المؤسسة 10

 00 توزيع مفردات العينة حسب الجنس 13

 00 توزيع مفردات العينة حسب المستوى الدراسي  13

 00 توزيع مفردات العينة حسب الوسائل المتسعملة داخل المؤسسة 01

توزيع مفردات العينة حسب  طبيعة االجتماعات التي تعقد داخل  00
 المؤسسة

38 

 30 توزيع مفردات العينة حسب اسلوب االشراف 00

العالقة بين الرئيس و العامل خارج  توزيع مفردات العينة حسب طبيعة 08
 العمل

31 

توزيع مفردات العينة حسب المحادثات الشفوية مع الرئيس و مساعدتها  00
 للعامل على اداء عمله

30 

 33 توزيع مفردات العينة حسب رضاهم عن العمل باالذاعة 00

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  أ

 

:مقدمة  

يعد االتصاددمنابدد الدي االعب اللدديتااالعصددماصا ددياال صبمبدمااليدددالابدد الددد االعع يد ابدد االععابددم ا االعلددم  ي اا

العص نيدوا فما قتاصشه افيهاالعبنظبمتاصل دالتا اصغيددالتابصادمد وا ابصن  دوافدماب صاد االعب،دمتتااتااديبما

 الت الديدددوا االعبعا بمصيدددوالم صلدددمداالعبنظبدددوانظمبدددمابطص  دددماصنبددد ا اصصلددد دا اصصطم دددنابدددتاالعطدددد ا االعص ددد يمتا

العب يلوالليئصهماالعصماصنشلافيهماذعكاب اال،نالبم االتاص دالدا االعصالئمابتاالعظد  ا االت لدم ا االعصايد ا

ا.بتاالعبصغيدالتاالع مااوافيهم

قاال د ال االعبؤاادواا ص دمفظاصلدا ،داالامساالعذياب اخالعهاص  دعفمتصامناالع الخامافماالعبؤااواي

 اياايمنهما اذعكادال،تاالعيالليعوابماص  بهابد اصطم دنالشددياالذاتايباد اعاطدد اال ايادصغنما ندهافهد ايخادقا

ا.الع دايوا الخناالعبنظبوا ايبا اال لمئهماب االعص الانا

 االتفددال ا افدمابادص يمصهماالعصنظيبيدواابماالنهاالع اياواالتامايواالعصدمابد اخالعهدمايدصماالعددللالدي ابخصاد

العبصعدد  ،اا دد الديددقاب،ب  ددوابدد االع اددمئناخماددواصاددكاالعبصعا ددوالم ناددداالعلشددديالم صلددمد ابدد د ابهددمافددما

التنصدددماا العصنبيدددوا الخدددناالعبؤاادددواالذايعددد االت صبدددممالهدددذالاالتخيددددا اص طيايدددها اصشددد،يعها اصددد فيداعدددهاالعظدددد  ا

ا. عياب اخل التاالعايدان  اص  يقاالت  ال االعبالد،التبالئبواعاعبنابااباعابنظبوا اخل ،اال

اددناذعددكابدددصللالبدد عادلددماالععمبددنا دد ا باددهات ادلددم اي،عاددهاي دد ماالتفلددنا اياددعيا  بددماعلددذنا

ب،ه  االالدا االعصطمنما االعب دملد،افيدهابد اال،دنادفدتابادص عاالعبؤاادوا االعايدم ،افدماالتنصدماا االعب مفظدوا اديا

ندما،دم تا دذ االع دالادوالهد  ابعدفدوابدم عاصدم يداالتصادمناالعد الخامافدماايمنهما ال لمئهماا د،ا انوا اب ا 

 المعصدمعماف دد اقادبتاالع دالاددواالعدديا,ص  يدقاالعدلددماالعد ظيطماعدد عاالععبدمنا الخددناالتذال دواالع،ه يددواع تيدواباددصغمنم

ا: الثااللدا ا ما

ا
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  ب

لدحااالتيلمداالعبنه،ما االعذياصلب اخل التاالعل ثاالععابما االعصماصب اتافماايمغواالتشامعيوا 

 ددماال بيددوا(ذالصيددو,ب لدد  يو:الاددلمبا)ب،ب  ددوابدد االتاددئاواصايهددماالتاددلمباالعصددماامنددتا دال االخصيمدنددماعاب ظدد  ا

الع دالاددوا اال دد الفهماا ددماص  يدد اباددلا متا االعبطددم يماابددماصلددب ا ددذالاالتيلددمدابددنه االع دالاددوا اال  التا،بددتا

ل واالبماالتيلمداالعبنه،دما االعدذيان ادماالعليمنمتا اص  ي اب،صبتاالعل ثا ا ينواالع دالاوا ااذعاالع دالامتاالعام

ف ددد ا نددد  االتفادددناالت نالمتصادددمناالعددد الخامافدددمااب دددم دالددد  د االعددديافاددداي ا ا،دددم افدددماادددنافادددنا دددالت

 امئناالتصامناالع الخاما االعبؤااوا صلدقنمافيهاالعياب خنابطم يبماعالصامناالع الخاما اصنم عنماالع  يثا  ا

ناالع دمنمافخاادنم اعا د يثا د ا القدواالتصادمناالعد الخامالمعدلدماالت بيدواالعصدماياصاديهماالبدماالعطادا الشامعها

الع ظيطمابعد،ي اال تا ايابطه ماالعدلماالع ظيطما ماالعلدقاالعبصلعوافماقيمادها االخيددالاال دداالتصادمناالعد الخاما

ا. اياالعدلماالع ظيطم

للمقواص نيواا االخيدالاالتيلمداالعصللي ما ا  االع،منباالعبي النماب االع دالاصنما،االعذياب اخالعهاصماص  يم

لعد  ماقبندمالعبايدواصطديدجاالت،ملدمتافدما. ص ايتاالتاصبمدالتا ايا بدمنا ابد ظطماالتذال دواالع،ه يدواعبادصغمنما

ا، ال نا العصماصماص اياهما االع ا ناالعيانصمئ ا
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 :االستطالعية الدراسة-

تعتبر  لدر لةرا لتةررتة مطا  ةسرس  ةيةرن جررن  بحثطرا لدب ررذ لدعس رن ا خدرة اابحرري لد ةرا  ل ادرر  

 صر ث سا لدظر ا  لدترن لدتن طةتبر  طحي لدبي ذ ت حطرل إلث لء ب ثه، يصا جط ي طتعسق بيدر لةا لد طرلبطا،ا 

تتةم جطحي ،بحر  لةتشر ل  ثالبرس لدوصرا  ا لد رع  ا لدصرعابيي لدترن  رر تور  ميموري جرن ث ر  لدبطيبريي 

 1.دتفيري لدا اع جطحي

ا  رررن  بررري ل تالطبررري لت تطررري  لدوبسرررن درررثرالي لد ةرررة   دسب رررذ مسررر   ثت ررر  لدب رررذ  تبعرررطن جرررن خدرررة 

 :لد ةالي لدتيدطا

    ث اما  ن ل ةيتخ  ،ا خدة د ع جا  يبسطا لد ا راع دسر لةرا  ر  تصر ط  ة ح جا   لد ا اع مس

ة طوررا لدةرر ح لد ا ررامن لد  م ررا د وررال مسررام لإلمرر م ا لتتصرريال ا تا ررط  بعرر  لد الطرري لدتررن 

 .ايبي غي  ا جن لدبرلطا

 بي بصطيغا تةيؤال ميم  برءي بيدشاال لدتيدن  : 

 طفن؟ ي  رى تالثط  لتتصيال لدرل سن مس  لد  ي لداظ

 صطيغا ث ذ تةيؤتي ج مطا  عت رطن جن خدة مس  لد   ظا. 

  ي ن  شايال لتتصيال لدرل سن جن لد ؤةةا؟ - 1

  ي رى ل ت يم لد ؤةةا بالةيدطس لتتصيال لدرل سن؟ - 2

 اط  طةي م لتتصيال لدرل سن جن ت وطق لد  ي لداظطفن دع يال لد ؤةةا؟ - 3

تطررري  لدوبسرررن دستةررريؤتي  تاابرررا  رررن ثررر ذ   ررريا  ثرررم لمت رررير  بيت  بررري بتصررر طم لتةرررت ي   لد يصرررا 

 .لدتةيؤتي لدةيبوا جن ببيء ي إ يجا إد    ا  لدبطيبيي لد يصا بيد ب اثطن
                                                           

1
 .99،ص 1111الكيعان ،الرياض،،مكتبة 1ط ، دليل الباحث االجتماعيعدنان احمد مسلم،أمال صالح رحيم، 
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ا مري مسر   ث امرا  رن  ترنا لد طرلبطرا ثرم ةبر  لةرت ي لي ،لدت رطر لدعطبا لتةتة مطا ت ثال لدر لة

غا لدتةيؤتي ا إمير  تص طم لتةت ي   لدبحيمطا ،ثرم ترم تا طر  ل ةيتخ  دت اط حي ،ا خدة  اببي  ن إمير  صطي

تم ث   لتةت ي لي ا   بي بع سطا لدتف طغ ا ت سطال لدبتيمج  لةت ي   مس  م يال لتخلما لدثحاطا د ةتغيبم ،64

 .بيةت خلم  ةيدطس لإل صيء جن  ةيس لدتا ل لي ا لةت رلم لدبةس لد ماطا 

 .2112إد  شح   اتاب  2112 ر  شح   ي  ن شح  رطة ب ل تري لدر لةا لتةتة مطا 

ا  ر  لري لدر لةا لتةتة مطا  ن ت  ةبي دس ا اع ا  ابتبي  ن لتةرت  ل  جرن لدر لةرا الةرتةعبي 

 ن بورام بث سررا  رن لدتعرررط ي مسر   ةررتاى لدببريء لدعرريم دس ا راع ا ة طوررا ة  ره البة  رري  رن لدبترريمج لدتررن 

 :ة من    بي ةف  مبحي لدب ذ لتةت

 ".الوظيفي الرضا"ا لد تغط  لدتيب  " الداخلي االتصال"لإلبويء مس   تغط  لد ةتوال 

ت رطر  اين لثر لء لدر لةرا ا بت رطرر لدخلمرا لدثحاطرا د ةرتغيبم جحرن ت ررم  ا راع ب ثبري بظر ل دسبطمرا 

 رن لتتصريال الدتبظرطم لدتن تاي جطحي لدر لةا ا لدتن ايبي   طبا  ن  ثيال ت صصبي ا لدخي طث   بطن ارال 

 .يال ا ةحادا لدتعي ال    لد ب اثطنلد ؤةةيتن ،ل يجا لد  تفيمال لدع 
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 :التساؤالت طرح و اإلشكالية/2

 م ت شة جطه  إن لتتصيال ظي     رط ا ،ا  ن  اثه لدبشية لدبش ي لدخي لت خ  شايت مرطر  ةالء 

دطحي لدف ر دستفي م الدتعبط  لمن ة طق لد  ا  لدسغاطا اغط  لدسغاطا ،لدتن إن ل تسفي ا تعرري  ةتاطيتحي طسثال 

ا لدة طورا لدترن لتتصيال  طشرط  إدر  لدع سطرا ا ي  ن  فحام ل.من ل تطيثيته لدطا طا ا  طات ته ااخل لبفعيتته 

 طرذط تسر   رن  طرذ لد ثرم ا رن   ،تبتوال بحي ل جاي  ا لد عسا يي بطن لدبيس  رل ال بةق لثت ريمن  عرطن

ل لدبةق لتثت ريمن  رر طاران  ثر ر م  ريي ثبيمطرا ب ةطرا برطن خ    تاى لدع  يي لد ت  با جطه ،ب عب  آن

ت رر    سررن  ا  ثت رر   ررا ن آا  ترر  لد ثت رر  لإلبةرريبن ااررال ،جحررا ش صررطن  ا ث يمررا صررغط    ا جررن  ث

لد طارريبط م  لدررخي  ررن   درره تاثررر لدع  رريي لإلبةرريبطا ا تب ررا ا تتةررا  لد  ررا  مبرر  لد اررين ا لد  ررين ا ررن 

تت  ن تعبط لي لداثرررره، لإلط يءلي ، لإلشي لي ، بغ يي لدصاي ، لداس يي ، لدةبيما ، لد ةاة لد رطرطا ، 

 .د ايبن  عيلد  يبن ا لدبعر ل  ح ق ا لدتسفان ا اال لدترلبط  لدتن تع ال بة ما ا افيء  مس  لدب  

ا لد يثررا د تصرريال ثعسترره ط رر  بعررر    ل ررال ب ررا لدتةررا  لد ةررت  ،  ابرري  ررؤتء لإلجرر لر  ررن تبظررطم 

تتصرررررررررريال  اتبةرطق ل م رريال ا لدبشرريةيي بطربحم ، ررن  رر ال تبريرال لد عسا رريي ا ل جارري  لدترن تارران   رر ابا 

بيت ت يم لدبيدغ  ن ة   لد فا طن لد ةط طن ،اابه   دس ؤةةيي  صب  لتتصيال لدرل سن ط   اااخل بيدبةب

 .ل ر لدعال ال لدتن تةع   ن   ده لد ؤةةا دت وطق   رلجحي ا لد اصاال إد   ال د  تس   شياسحي 

لتتصرريال جعرريت  ررن لثررال لداصرراال إدرر  جحررا طع ررال مسرر  تةررطط  ا تبظررطم  لدع  رريي رل سحرري ،ا ثعررال 

بتيمج لطثيبطا جن  ةن صط ا   ا لبةطيس لد عسا يي بطن  ة ل  لدع سطا لتتصريدطا، ا ت ةرن لدع ل طرال لدترن 

 . ر تالثححي ا بيدتيدن تبيرال لآل لء ا ل جاي  ا لد عسا يي اجح حي با اح جن لدا ي لد بيةس 

  ررر ة لد مطةرررن  ي  ؤةةرررا ،ا  رررن  حررريم لد ؤةةرررا لتتصررريال لدررررل سن طعتبررر  لدعصرررس لد طررراي ا لد

لدررررر ج بررررطن  ةرررريدطس لتتصرررريال رل سحرررري  ترررر  تةررررتةط   الابررررا ا  ةرررريط   بعرررر  لد شررررياال إلمررررير  لدتررررال ن  ا 
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لد  يجظررا مسطرره  ، ا ت وطررق لتبةررثيم رل سحررري ا مسرر   ررخل لدب ررا  صرررب  لتتصرريال لدرررل سن ط ظرر  بي ت ررريم 

يبري ةبطعتحري ، جحرن تةرع  د سرق ثرا م رال  بيةرس ،طةريمر لدع ريال ث ط  لد ةؤادطن رل رال لد ؤةةرا  ح ري ا

مسرر  تالرطررا م سحررم جررن ظرر ا    م ررا ا  ةرريمر   ترر  طارران  ل  ،  جررن لد  رري لدرراظطفن درره    طررا ابطرر   

رل ال لد ؤةةا  جحا  ؤش  من لد يدا لدعي ا دةرط  لدع رال جرن لد ؤةةرا ،ج ا راع لد  ري لدراظطفن  ب ري  را 

جن مسرم لتثت ريع تبظرطم ام رال جحرا ث ر   لدثحرر ا لدع رال ا لد ل را لدبفةرطا،  ا شرعا   لد ا اع ل اث  تبيات

 .لدف ر ب يدا ميةفطا لطثيبطا لدبيتثا من توططم لدف ر داظطفته ا  ي ط صال مسطه  ن تسة لداظطفا 

بره جيد بظ يي لدطام  ر اي  ن لت ت يم بيد ا ر لدبش ي  ا  فتيح بثي حي، ا دعال  ن  اثه لت ت يم 

طثير إرل    يصرا بره الت ت ريم بريد البة لإلبةريبطا لدترن ل ا ةعن لد بظ يي إد  لتمت ل  برا ه ا    طته ا 

 ن شالبحي لإلةحيم جن ت وطق لدتوي س ا لدتعيان بطن لدع يال رل ال لد ؤةةا ا تبيرال ل جاي  ا لت يخ لدور ل لي  

 . ن لثال لداصاال إد  ل  رل  لدتن تةع  لد ؤةةا إدطحي 

 : ا مس   اء  ي ةبق م  ه تب   دبي      إشايدطا لدب ذ لدتن طتم صطيغتحي اي تن

 ما مدى تأثير االتصال الداخلي على تحقيق الرضا الوظيفي ؟ -

 :ا   ن ةؤلال لإلشايدطا تبر ج  ث اما  ن لدتةيؤتي لدف مطا  

  ي ن اةيمال لتتصيال رل ال لد ؤةةا ؟ -

 لدرل سن جن لد ؤةةا ؟جط ي تت ثال  ةيدطس لتتصيال  -

 ؟لداظطفن دسعي الاط  ط وق لتتصيال لدرل سن لد  ي  -

 :أسباب اختيار الموضوع/3 

إن تبياال آي  ا اع  ن  بال  ي بي ذ طاان بتيج  ةبيس ا رالج   خلتطا ا    ى  ا امطا اب ن 

 :برا بي دم طاان ل تطي بي دخل لد ا اع مس  ةبطال لدصرجا، بال ده  ةبيس ارالج  
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 :  ذاتية أسباب/ا 

 لد غبا لدخلتطا ا لد طاال لدش صن جن  عيدثا  ا اع لتتصيال لدرل سن جن لد ؤةةا. 

 لدف اال جن  ع جا  ي إن طةي م لتتصيال لدرل سن جن ت وطق لد  ي لداظطفن دسع يال. 

 لد غبا لدش صطا جن  ع جا  ةبيس   ي  لدعي ال ا مرم   يه من  طي ه بع سه رل ال لد ؤةةا. 

  بال  طا لد ا اع ا لدتع   مس    طة لدع ال  لدشعا. 

 :موضوعية أسباب/ب

  ا لدتن تةترمن ر لةا لتتصيال رل ال لد ؤةةا( لتتصيال لدتبظط ن ) ةبطعا لدت صص. 

 ل   طا لدتن  صب  ط   بحي لتتصيال لدرل سن دس ؤةةا. 

  يادا  ع جا ال   لتتصيال رل ال لد ؤةةا  . 

 طن   تس  لداظيم  لإلرل طا بيمتبي ه لد لبة ل ةيةن جطحي لد ايبا لدتن ط تسحي لتتصيال ب. 

 :  الدراسة أهمية/4

 :تا ن    طا لد ا اع جط ي طسن 

  رر ا   لت ت رريم بيتتصرريال لدرررل سن بيمتبرري ه ل رل  لدتررن تةرريمر مسرر  ت وطررق ا تبفطررخ ل  رررل  لدتررن 

 .تةة  ي لد ؤةةا 

  لداظطفن تا ط  لدع  ا بطن لتتصيال لدرل سن ا لد  ي. 

   إمةيء بع  لت ت ل يي لدتن  ن شالبحي   ن تةي م جن تفعطال لتتصيال لدرل سن ا خدة  ن لثال  ج

 . ةتاى لد  ي  لداظطفن درى لد اظفطن رل ال لد ؤةةا 

  لدتعرر   مسرر  اطفطررا تةبطررق لتتصرريال لدرررل سن جررن لإلخلمررا لدثحاطررا د ةررتغيبم ا  رررى تثررياس اتوبررال

 .لدعي سطن بحي 
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 : الدراسة أهداف/5

ن ط ر  بحري لدبي رذ بعرر ت رطرره د شراسا  طعتب  ت رطر   رل  لدب ذ  ن لد ةالي لد ح ا ،لدترن تبرر 

 :ب ثرره، ا جن  خل لدةطيق تم ت رطر   رل  ر لةتبي ايدتيدن

  لدتعررر   مسررر  ال ررر  لتتصررريال لدررررل سن بكتخلمرررا ا  ررري إن ارررين دررره ترررالثط  مسررر  لد  ررري لدررراظطفن دررررى

 .م يدحي

 جا را  لتتصيال لدرل سن دت وطق لد  ي لداظطفن   يادا  ع . 

  ع جا ةبطعا لدع  ا بطن لتتصيال لدرل سن ا لد  ي لداظطفن . 

 لدةعن إد   ع جا لدع ل طال لدتن  ر طتسوي ي لدعي ال  ثبيء  طي ه باظيمفه ا   يادا تثببحي. 

 :المفاهيم تحديد/6

 :التعريف اللغوي لمصطلح األثر /ا

 ل ثال- ب –لدشنء ا بوطا لد ةم بوطا : األثر

 .م  ته –ل ث  لدع  ا  ي لال لث  لدث ح بي طي –ث    ثي  :  لغويا األثر

 .آي طت ة لدشنء ط له ثم طتتب   ثي ه ا طةع  إدطه بعر جالي ل الن: طةسس ل ث  بعر مطن

 .لث  لدشنء بوطته

 1ل ث   ي  سفه لدةيبوان 

 

                                                           
  8ص،  1ط،  1112 لبنان بيروت،  العلمية الكتبدار  ، عربي العربي القاموس،  لحمام هادي محمد 1
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بورراال لثرر  جطرره آي ترر ة جطرره لثرر  ،ا  ررا لدع  ررا ا لثرر  لدشررنء بوطترره بطب رري تع جرره  اةرراما مسررام : اصطططالحا

 .لإلم م ا لتتصيال بالبه بتطثا لدفعال لدخي ظح  ث لء  ؤث   ي 

ل ثرررر  اررررال  رررري ط رررررذ جررررن  ةرررري  لبتورررريال لد ةرررريدا لإلم  طررررا إدرررر  لد تسوررررن،  ي   تسرررر   لدتغطرررر لي 

دبص لإلم  ن مبر لةتوبيده  ن ة   لدث حا  لد ت  س ،ا را طت ثرال جرن ادةسااطيي لدتن ط ان  ن ط رثحي ل

 1.خدة لدةساة لتتصيدن لدخي طبتج  ن   ال  رار ل جعيال ا لةتثيبيي لدث حا  د ثط لي   تسفا

 :التعريف االجراءي لألثر 

 را لد اظر   ا لدع  يي ا لدبويطي لدتن طت احي لد ؤث  ،ا لدخي  ا لتتصيال لدررل سن جرن لد ترالث  ا 

بيد ؤةةرا ، لدتررن تترر ثم جرن لدةررسااطيي ا ل جعرريال تررال مسرر    رري لدعي رال ا مر رره ا  رريه مرن م سرره ا مررن 

 .ثبيء  رلءه داظطفته  ثا لدع ال ا لد ل ا لدبفةطا لدتن طشع  بحي 

 :مفهوم االتصال/ب

لدشرررفاطا  ا تبررريرال  ط ثررر  جرررن لدسغرررا إدررر  لدفعرررال لتصرررال ا لتةرررم طعبرررن لد عسا ررريي لد بسغرررا  ا لد ةررريدا: لغويطططا

 2.لد عسا يي ا ل جاي  ا لآل لء من ة طق لدا م  ا لإلشي لي  ا لد  ا 

 :التعريف االصطالحي االتصال 

لدوصررررررررررر لدتعبط  ا لدتفيمال  ن   ال بع  لد  ا   ن لثال ت وطق  ر   عطن تبةاي مس  مبص  

ا  عبي ررري  شرررت ة  COMMON يCOMMUNIS شرررتوا اس رررا لتتصررريال  رررن  صرررسحي لد تطبرررن   .ا لدترررربط 

                                                           
  11 ص 1ط،  1112 القاهرة ، المعارف التربوية موسوعة،  إبراهيم عزيز مجري 1
 
2
دار النهضة ،  المشروع العربي لتوحيد المصطلحات االتصال و لألعالم الحديثة المفاهيم في المعجم،  هللا عبد مي 

 11ص 1ـ ط 1119العربية لبنان ،
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 ر  شر ص  ا ث يمرا  ي إببري ب رياال  ن ( ةيدا  شت اا )جعبر ي بوام بيدع سطا لتتصيدطا  ببي ب ياال  ن بوطم 

 1.بشت ة  عي جن لد عسا يي ا ل جاي   ا لد ال   لد  رر 

 رر اثرر ا طع   لتتصيال اخلدة ب فحا ه لدشي ال بالبه م سطا بوال ل جاي  ا لد شيم  بطن ل ةر ل  ا 

 طذ لةتاثبي تسة لد طي  اثار   ا  ةالء ايبي   ايي  ا إشي لي . خل لدبشية  بخ  بر  لد طي  لتثت يمطا

 2.آا غط  ي دستعبط  من لدبفس ا بوال لدشعا  ا لدفا   إد  ل   

 :التعريف اإلجرائي لالتصال 

طوصر بيتتصيال تسة لدع سطا لدتن  ن   دحي طةتةط  لدع يال رل رال لد ؤةةرا إطصريال  جاري  م ا  لمحرم 

 . ا ةسبيتحم إد  لد مطس ا خدة  ي طع   بيتتصيال لدصيمر 

 ا   ا  ث اما ل ال   لدتن ط سطحي لدر مطس مسر  لد  ؤاةرطن ، ا ارخل تبريرال ل جاري  الد عسا ريي  ري 

ال ت وطررق لد  رري لدرراظطفن درررى لدع رريال ا لد  يجظررا مسرر   ثررجررن لت رريخ لدورر ل لي  ررن  لد شرري اابررطن لدع رريال ا 

 .لةت  ل طا لد ؤةةا ا ت وطق   رلجحي 

 : التعريف االصطالحي لالتصال الداخلي 

 ا  ث اما لد بيرئ ا لدتةبطويي لدتن تحر  إد  تشثط  لدةساة ا تةحطال ت  ط  ا بش  لد عسا يي 

 3طهلد بظ ا  ن لثال ت ةطن لدفعيدطا الدف رطا ا لدث يمطرررا جررشت ة ا ت  طا دع ال لدث يمن لد دتةحطال ل

ا طوصرررر بررره تبررريرال لد عسا ررريي رل رررال لد بظ رررا دتبظرررطم لدع رررال لإلرل ي ا إ ي رررا م  ررريي اةطرررر  برررطن 

 .  تس  لدعي سطن 

                                                           
 .2،ص1111،ديوان المطبوعات الجامعية، االتصال في المؤسسة دراسة تطبيقيةناصر القاسمي ، 1
 القاهرة¸ عربي انجليزي انجليزي عربي النفسية و التربوية المصطلحات معجم¸ حسن شحاتة و آخرون  2
 12ص¸1ط¸1111¸
3
 1،ص1،ط1119دار اسامة للنشر و التوزيع ،االردن،،االتصال االداري و االعالمي،محمد ابو سمرة  
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 برطن   ةري حيلتتصيال لدرل سن  ا لدخي طتم بطن لدعي سطن جن لد بشي  ا رل ال بةي حي ةرالء ارين خدرة 

 ي ترتم رل رال لد بظ را ةرالء مسر  شراال لتصريال  ريبة  ا  ،محي لد  تسفا ا لدعي سطن جرن ث طر   ةرتاطيتحيج ا ا 

مسرر  شرراال  ال رر  ا تاثطحرريي ا  رر ل لي ا تعسط رريي  ررن ل مسرر  إدرر  ل ةررفال مسرر  شرراال شرراياى ال ت ل رريي 

 .1اةسس لطثي لي  ات  طيي

 : الداخلي لالتصال اإلجرائي التعريف

لتتصرريال لدرررل سن  ررا خدررة لتتصرريال لدررخي طررتم رل ررال لد ؤةةررا ب  تسرر   شررايده ةررالء اررين برري ت  ررن 

لدرر مطس إدرر  لد  ؤاةررطن مسرر  شرراال  ال رر  لا صرريمرل  ررن ا لد  ؤاةررطن لدرر  لدرر مطس مسرر  شرراال ةسبرريي  ا 

ظفطن مسر  شاياى  ا لتصيال  جون بطن لدعي سطن جط ي بطبحم ا خدة  ن لثال  سرق ثرا م رال   مرم طةريمر لد را 

 .تالرطا  حي حم رل ال لد ؤةةا

 :الرضا الوظيفي/ج

 :المعنى اللغوي لكلمة الرضا 

ا    ن لد  ي لد  يء ا   ي لدة ة ا لد  ي من لدشنء ل ت يه ا آه دره   ر   لسان العرب جفن

  .ا ة ة لدشنء ة ةي ا  ه ا لد  ي ا لدة ة  ن صفيي لدوسس

( اصررر  بيد صرررر  )طوررريال   ررري    رررن ا  رررم   ررري بثرررر  ط ررري  ن لد  ررري  الوسطططيطا جرررن لد عثرررم 

س را لد  ري ا رن لد  ري الد  يء لد  ي   لد  ي لد   ن ا لد ةط  ا لد  رس ا  برية ث ثرا  شرايال داتيبرا ا

 2.  لد  يء لد  

                                                           
 .1،مرجع نفسه ،ص   ر لبا ة    1

 

 .11 ، ص1112،دار الوفاء للطباعة و النشر ، مصر  اإلنسانية العالقات و اإلداري السلوكمحمد الصيرفي،  2
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 :مفهوم الرضا الوظيفي 

تثعررال  رطررا الدبطمطررا لدتررن ث امررا لت ت ي رريي برريدظ ا  لدبفةررطا الد ي  لد  رري لدرراظطفن بيبررههويسطط     عرر  ط

ن لد  ي لداظطفن بيمتبي ه  ؤش ل  ةيةطي طعب  مرن  ةرتاى لدتوررم ،لبصرق  بي  ل ن من اظطفتن  االلدف ر طو

ثبرريء  رلمره داظطفتره البت يمره دس ؤةةررا جحرا طاشر  دبري مررن لتثي يتره ب را اظطفتره ا ب ررا للدرخي ط ر  ه لدعي رال 

لن لد را ر لدبشر ي جرن  وطوره مسر  لمتبري لد ؤةةا لدتن طع ال بحي ا  ا لدحر   حم تةع  آي  ؤةةا إد  ت 

 1.لد ؤةةا ط تيج إد  لت ت يم الدعبيطا لدفيموا

ا  ا  ط ي  ث اما لد شريم  لداثرلبطرا لدترن طشرع  بحري لدعي رال ب را م سره ا  رخه لد شريم   رر تارا 

 .لطثيبطا  ا ةسبطا 

 : الوظيفي لرضا االجرايء التعريف

لدتن ط س بحري لدعي رال إثبريء  رلمره داظطفتره ا طاران  ل رن مرن  ا لد ل ا لدبفةطا ا لد يدا لتطثيبطا 

دس ؤةةرا لدترن  ا إ ةيةره بيبت يمرهجرن م سره  م سه لدخي طوام بره آي لتةرتو ل  ا لتة مبرين لدرخي طصرال إدطره

 .طع ال رل سحي 

  معجم عربي عربي –معجم المعاني الجامع   عب  لد ؤةةا جن: المؤسسة تعريف/د

  .د فعاال  ةس: صيغة المؤنث . ؤةةيي: الجمع.(لةم: )مؤسسة

 . بشال  تالةةي دغ    عطن  ا د بفعا مي ا ا درطحي  ن لد ال ر  ي ت ي س جطه  خه لد بفعا :  المؤسسة

 2. ي طتب  دحي  ن اسطيي ا  عي ر ا  اتبيي ا   لا  ب اذ : المؤسسات الجامعية

                                                           
1
 .11 1ط  1119دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن عمان ، العامة العالقات مصطلحات معجمبسام عبد الرحمان المشاقة ، 
 
 .11،ص1، ط 1989، دار الكتب اإلسالمية ، الكويت  اإلدارية العلوم المصطلحات معجم، بدوي احمد زكي2
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  ثسرررا لد ؤةةررريي لدشررر ايي لد بظ رررا   رررن ،اطرررين  ررريبابن  ا  طمرررا   ررر ى:  للمؤسسطططة االصططططالحي التعريطططف

  .ا طةت رم  صةس  لد ؤةةا   طيبي دإلشي   إد   ي اطين درطه بش  ا  ال ر ا ط لبطا ،لدعيد طا

ل لد صةس  جن لداتطيي لد ت ر  ل   طاطرا مسر  لد بظ را لدترن تحرر  إدر  لدر ب  اتورام ببشرية طع رال خ طةسق 

 1.تاان لد ؤةةا مي ا دا  يصا بتورطم  ر يي دثج لر  ا لدث يميي ا ر 

لد ؤةةرا  رن اطرين دررطحي  رال ر بشر طا  ت ثسرا جرن لدع ريال الد راظفطن الد رال ر :  للمؤسسطة اإلجرائطي التعريف

ا درررطحي  ؤاس   ررالال توررام باظرريم    تسفررا  ررر تارران  ؤةةررا  ر يتطررا  ا ل تصرريرطا  . عرررلي ،آتي،لد يدطررا 

 .ورطم لد ر يي ل ج لر تحر  إد  ت وطق  ب   ا م ا طا توام بت

 : السابقة الدراسات/7

 :الدراسة األولى  

ثن   تررررري  يابررررر بثرررررا ي  عررررراتصررررريال جرررررن لد ؤةةررررريي لدث لم طا،ثي ال ررررر  لت"ت  رررررا ي ر لةرررررا  ررررراال 

دسةيدرس ةري   لثغرطم، اسطرا لدعسرام   ةيدا  ور ا دبطال ر ثا راتا له رادرا جرن مسرم لتثت ريع لدتب طرا،2،"ب اخثي

 .،لدث لم  2112،2114لتثت يمطا ، ثي عا  بثا ي  ةبةطبا،لإلبةيبطا ا 

ا ارخل  ت  ا ي إشايدطا لدر لةرا  راال  ع جرا ةبطعرا بظريم لتتصريال لدةريمر جرن لد ؤةةريي لدث لم طرا،

 .لدب ذ من ةبطعا لدرا  لدخي تؤرطه جن لد ثيال لإلرل ي ا لدبطرلغاثن دس ؤةةا لدثي عطا 

 :  لدب ا لدتيدني تةيؤتي  خه لدر لةا مس جور ثيء

  ي ةبطعا لتتصيال لدةيمر جن لد ؤةةا لدثي عطا؟ -

                                                           
1

 .191،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر ص اسس علم النفس الصناعي و التنظيميمصطفى عاشور،
جامعة ،واقع االتصال في المؤسسات الجزائريةطاهر اجغيم،رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في علم االجتماع ،بعنوان  2

 ،1111،1112،قسنطينة،السنة الجامعية ، منثوري
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 ررررال دحررررخل لتتصرررريال بكشررررايده تررررالثط  لطثرررريبن جررررن ت ةررررطن ل رلء لإلرل ي الدتبظط ررررن رل ررررال لد ؤةةررررا  -

 لدثي عطا؟

 :ا  ر لةت ر لدبي ذ  ن  خه لدتةيؤتي  ث اما  ن لدف  طيي ت ثسي جن 

  غا لتصيال جعيدا جن  رلمحيتةتع ال لد ؤةةا لدث لم طا د:1لدف  طا. 

  بظيم لتتصيال لد ةبق  يدطي طةتثطس د تةسبيي لدع سطيي لإلرل طا ل ةيةطا جن لد ؤةةا :2لدف  طا

 .لدث لم طا

ا تبررر ج  ررخه لدر لةررا  رر ن لدر لةرريي لداصررفطا، ا لدتررن ل ترري  دحرري لدبي ررذ لد رربحج لداصررفن ، ا ررن 

 .لتةت ي   ا لد ويبسا بطن  رالي دث   لدبطيبيي لدتن لمت ر مسطحي  ن

 :أوجه التشابه

تتشررريبه  رررخه لدر لةرررا  ررر  ر لةرررتبي جرررن  بحررري تة  ررري تتصررريال جرررن لد ؤةةرررا لدث لم طرررا ا اررر ي مسررر   

لتتصريال لدررل سن بشراال ابط ،ا ري تشريبحي جرن ل رالي لد ةرت ر ا جرن ث ر  لدبطيبريي ا  رن لتةرت ي   ،ا ري 

 .مر جن لد ؤةةا  ي ي  خه لدر لةا بر لةا ةبطعا لتتصيال لدةي

   :الثانية الدراسة

لتتصيال لدرل سن جن لد ؤةةيي لدث لم طا،بطن لدبظ طا ا لدتةبطق،ر لةرا  يدرا  ؤةرس  "ر لةا بعبالن

 خا   دبطال شحير  لد يثةتط  جن مسام لدتةطط  دسةيدس    ر  ير ي،اسطرا 1لدتيجبا اتطا  غبطا "لد    لد ب دن 

 .2112،2111لدتةطط  ا لدعسام لدتثي طا،ثي عا  بن با  بسوي طر ، تس ةين لدعسام لت تصيرطا ا مسام 

                                                           
1
بين النظرية االتصال الداخلي في المؤسسة الجزائرية  بعنوان، التسيير علوم قادري محمد،رسالة لنيل شهادة الماجستير في 

 .1119،1111جامعة أبي بكر بلقا يد تلمسان ،والتطبيق،
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ت  ا ي لإلشايدطا من إ ايبطا لمتبي  لتتصيال  ا لدع ار لدفو ي جن تةطط  لد ؤةةا ا ش طين  بة 

بررطن   تسرر   صرريد حي ا م يدحرري ا ط رري إدرر   ي  رررى طررت ام لتتصرريال لدرررل سن جررن بثيمررا ا  ةررن تةررطط  

 :لدتةيؤتي  لد ؤةةا ،  ي

  ي ن    طا لتتصيال لدرل سن ا تالثط ه جن لد ؤةةا؟ -

  ي ن لدتوبطيي لد ةتع سا جن م سطا لتتصيال لدرل سن؟ -

ب طررذ لبرره دررم طررخا  ت برراع لدر لةررا ا ت  بحثحرري ا  ررر لمت ررر مسرر  لتةررتبطين ا لد ويبسررا اررالرالي دث رر  

 :لدبطيبيي ا  ن لب   لدبتيمج 

لداةيمال لد ةتع سا ثر توسطرطا ا لتتصيال لدبي ال  ا لد حط ن ا لدبي   مسر   لن  لتتصيال غط  جعيال الن

 .شاال  ال  

 :اوجه التشابه  

 :تتشيبه  خه لدر لةا    ر تةبي جن

   لبحي ر ةي لتتصيال جن لد ؤةةا ،ا  ا ي مسطه بشاال ابط. 

 يةعي  خه لدر لةا لد   ع جا تيثط  لتتصيال رل ال لد ؤةةا ا را ه جن  ةن تةطط  . 

 ا ي مس   ع جا لدتوبطيي لد ةتع سا جن لتتصيال لدرل سن . 

 :اوجه االختالف

 :ت تس   خه لدر لةا    ر لةتبي  ن  طذ لدبتيمج لد تاصال لدطحي جن ا  لدر لةتطن

لج  ي بتيمج لدر لةا لن لتتصيال لدةريمر جرن لد ؤةةرا  را لتتصريال لدبري ال جرن  رطن لن بتريمج  ر لةرتبي ل ر ي 

 .لتتصيال لدةيمر جن لد ؤةةا  ا لتتصيال لتجون رل ال لتخلمابين 
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 : الدراسة الثالثة

ت رررري إشرررر ل  لدررررراتا  إبرررر ل طم   2112/2111ر لةررررا  يثةررررتط  دسةيدبررررا بثرررري  باةرررراةن دسةرررربا لدثي عطررررا 

 1.لدتحي ن

ا يال  ؤةةررميدثرري  ررخه لدر لةررا لدتررالثط  لتتصرريال لدتبظط ررن مسرر  لد  رري لدرراظطفن ، ر لةررا  يدررا دع رر

لدتيبعا دسش اا لداةبطا دسب ذ ا لدتبوطس التةتغ ال  ا لدبوال الد   ا يي   EGZIkتةطط  لد بةوا لدصبيمطا

 .بةاطار  

 : ا  ر لةتع سي لدبي ثا  بحثطن إلت يم  خه لدر لةا ا   ي 

لد بحج لداصفن لدت سطسرن ا ربحج دث ر  لدبطيبريي ا ت سطسحري ا تشر طص لد تغطر لي بشراال ال عرن اارخل 

لداش  من ثالبس لدر لةا ا ت رطر لدع  ا بطبح ي إ يجا إد  اص  لدظي    ات رطر لد ؤش لي خلي لدع  ا 

بيد ا اع جن  طن لةتع سي لد ربحج لإل صريمن دت رطرر ترالثط  لتتصريال لدتبظط رن مسر  لد  ري دررى لدفر ر  ي 

  .لدعي ال بيد ؤةةا لدصبيمطا اب اخج من لد ؤةةيي لدث لم طا

إد  إي  رى طؤث  لتتصيال لدتبظط ن مس  لد  ي لداظطفن دسع يال :  لإلشايدطا ايدتيدن ا اين ةؤلال 

 بيد ؤةةا ؟  

ا  رن  وةر ا  2111رطةر ب  31إدر  غيطرا  2112د  يبن دحرخه لدر لةرا  رن  اتراب  لا اين لإلةي  

ترررم تا طررر   ا 2111مسررر    ل رررال     ررري    سرررا لدر لةرررا لد طرلبطرررا دس ؤةةرررا لدترررن ترررم إث لء ررري شرررح  رطةررر ب  

 :لتةت ي لي لدب ذ مس  لدع يال ا  ر  ج  ي  خه لدر لةا ث سا  ن لدبتيمج  ب   ي 

                                                           
رسالة ماجستير تحت إشراف الدكتور ،  تأثير االتصال التنظيمي على الرضا الوظيفي وطن ، الدراسة بعنوانمنجاة بوط 1

 1119/1111إبراهيم التهامي ، جامعة سكيكدة
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  رار جعررال ايبرري ةررسبطا جررن   تسرر    رريا  لتةررت ي    ي  ن مطبررا لدب ررذ جطرر   ل ررطن مررن لتتصرريال 

لدرخي طؤارران مسر  لدترالثط  لدةرسبن د تصريال لدبري ال  %22.16لدتبظط ن جن لد ؤةةا بشاال ميم ا خدرة  ن 

 .طؤث  مس  ل رلء 

  ن  ف رلي لدعطبا طؤاران بعرم اثار  ي تالثط  لطثيبن د تصريال ل جورن مسر  لدر اح %73.22بةبا 

 .لد عباطا دحم 

 :التشابه اوجه

 .تتشيبه    ر لةتبي  ن بي طا ر لةا لد تغط لي جحن ر ةي لتتصيال ا تغط   ةتوال 

لدتبظط رن مسر  لد  ري لدراظطفن جورر  يادري  ع جرا  ري لن ارين ةعي لد   ع جا لدر  لي  ررى طرؤث  لتتصريال 

 .لتتصيال لدرل سن ط وق لد  ي لداظطفن

 :ل تسفي  خه لدر لةا    ر لةتبي جن لدبوية لدتيدطا:االختالف اوجه

دث ررر  لدبطيبررريي جرررن  رررطن  ا لد ررربحج لت صررريءي لداصرررفن لدت سطسرررن: لد ررربحج لد تبررر  جورررر لةرررتع سي لد حثرررطن 

 . بحج لد ة  لدشي الب ن  يلةتع سب

لدبترريمج لد تاصررال لدطحرري جوررر لشرربتي لدر لةررا لن م رريال لد بةوررا لدصرربيمطا غطرر   ل رران مسرر  ةبطعررا لتتصرريال 

 .لدتبظط ن جن لد ؤةةا ،ا لن لتتصيال لدبي  طؤث  بةسس مس  لترلء
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 : الدراسة منهج/8

طعرر   لد رربحج بالبرره مبرري   مررن  ث امررا  ررن لدع سطرريي ا لد ةررالي لدتررن طتبعحرري لدبي ررذ بغطررا ت وطررق 

خ  را لدرخي طبطر  ة طرق لدبي رذ اطةريمره مسر   ربة  بعرير لا بيدتيدن جيد بحج   ا ي دسب ذ لدعس ن .ب ثه 

 .ا ةيمن ا  ةمسا ا ج ا  لدب ذ

 ن لإلثر لءلي لد يصرا ب ثريال ر لةرا  ا ط ان إ ثيع اس ا  بحج إد   طرلن  يص طت  ن  ث اما

ط سة لد ربحج لدت سطرال لدبفةريبن إثر لءل دستوصرن  يصري بطره ا مسر  غر ل  لد بري ج ل  ر ى طتةسرس : عطن  ث  

 1 .لد بحج  لدتي ط ن ة طوا ا  ةساس  عطن جن تورطم لداثيمق لد ةتع سا

رى ةرر ق لدب ررذ الدتررن  ررن ا  ررر   برري بي تطرري  لد رربحج لد ةرر ن بيمتبرري  لدر لةرريي لد ةرر طا  ررن إ رر

 ررر ال ث ررر  لدبطيبررريي ا لد عسا ررريي مرررن ظررري     ررري  ا شرررنء  ا  ررريرذ بحرررر  لدتعررر   مسررر   رررر  لدظررري    

ات رطررر لدا رر  لد رريدن دحرري ا لدتعرر   مسرر  ثالبررس لدوررا  ا لد ررع  جررن  ررخه لدظرري      ررن لدر لةررا  ررن لثررال 

 .      ةطا  ا ث مطا جن لدظي     ع جا  رى ص  طا  خل لدا   ا  رى لد يثا دسوطيم بتغط لي  ةي

طتم ل ةساس لد ة ن جن ظ ا  ةبطعطا  طذ طر س ل شطيء ا ل  ررلذ ا ري  رن جرن لدةبطعرا جحرا 

 .     2 اث  ش ات ا  اة  بةي ي 

ب رري  ن  ا رراع ر لةررتبي  رراال لثرر  لتتصرريال لدرررل سن مسرر  لد  رري لدرراظطفن دسث حررا  لدرررل سن دسع رريال 

ت برري  ةرررساس لد ةررر  لدشررري ال ل بةرررس إل ايبطررا ر لةرررا ارررال  فررر رلي  ثت ررر   م جورررر لد ةرررتغيب لإلخلمررا لدثحاطرررا

 .لدب ذ ران لةتثبيء بظ ل دتةحط ي لدتن اج تحي دبي لد ؤةةا

 

                                                           
حي سعيد حمد ين ,دار القصبة للنشر , علمية تدريبات اإلنسانية العلوم في العلمي البحث منهجية,موريس أنجرس  1

  12 12ص ،ط،ص،،د1119الجزائر،,
 .111،د ط ،ص 1999،دار الفكر العربي ،القاهرة ، العلمي البحث دليلخير الدين علي ويس ، 2
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 : البيانات جمع أداة/9

دسب رررذ لدعس رررن  رالي لدترررن تةررريمر لدبي رررذ مسررر  لبثررري  ب ثررره ا ل رل   رررن لداةرررطسا لد ةرررت ر ا جرررن 

 اةررررطسا  تعسوررررا بث رررر  لدبطيبرررريي  ا بتصرررربط   ا لدثرادررررا دس صرررراال مسرررر  لدبطيبررررييلدب ررررذ ةررررالء ايبرررري تسررررة 

لد   ظا ا لت تبري لي ا ل تطري   رالي ث ر  لدبطيبريي  رن ةر   لدبري ثطن  ،الد عسا يي لد   ا ايتةتبطين 

بحج ط    إد  باع ا ةبطعا لد ا اع الد ال   لتثت يمطا لدتن تتةسس اةيمال  عطبا ران غط  ري ارخدة لد ر

 1 .لد ةت رم جن لدر لةا

لبة  ي  ن  خه لد عةطيي جين ل رل  لدتن ب ل ي  بيةبا إلث لء ر لةتبي  ن لتةتبطين  ببي جن صر ر 

 . طيس  ي  رى تالثط  لتتصيال لدرل سن مس  لد  ي لداظطفن ا خدة بيةت رلم لدبطيبيي ل   يم

لتةتوصرررررررريء :يء مرطررررررررر   ثررررررررال طعرررررررر   لتةررررررررتبطين جررررررررن ل اةررررررررية لدب ثطررررررررا لدعس طررررررررا ت رررررررري  ةرررررررر 

جرن لدسغرا   SONDAGE ا   QUESTIONNAIREلتةتفتيء،لإلةتبي ،ا اسحي تفطر لدت ث ا لدال ر  داس را 

جحا تسة لدويم ا  رن ل ةرمسا لدترن ط  ر  ي لدبي رذ بعبيطرا جرن تعبط  ري مرن لد ا راع لد ب راذ جرن  ،لدف بةطا

بريس تت ر ن لد عسا ريي ا لدبطيبريي لطثي طةي  لد ةا لد ا اما دتورم إد  لد ب اذ  ن لثال لد صاال مس  

 2.لد ةسابا دتا ط  لدظي    لد ر اةا ا تع طفحي  ن ثالببحي لد  تسفا 

 : يمالتحك اهمية

ت اطم لتةت ي    ن لمير  صطيغا بعر  لتةرمسا بة طورا صر ط ا،ا  ت م را  ر  لدتةريؤتي ةيمربي 

ا  اببي  ن لط يجا بع  لتةمسا جن   يا   ت  تاران  ات سرا ا بت صرال مسر  لتثيبريي ايجطرا تررمم 

 ب ثبي 

                                                           
1
،دار الصفاء للنشر و التوزيع (التطبيق و النظرية) العلمي البحث أساليب و مناهجمصطفى عليان و عثمان محمد غنيم، 

 81،81،د،ط،ص،ص1111عمان 
2
 ،111،ص،9،ط 1111ديوان المطبوعات الجامعية ،،البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصال مناهج، احمد بن مرسلي 
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صرر ط  تةرررت ي   ا بف ررال مبصرر  لدت اررطم ت ابرري  رررن لمةرريء مبررالن  بيةررس دس رررخا   ا لمةرريء لدشرراال 

 .لدب ذ

تررم مرر   لتةررت ي   لتادطررا مسرر   ث امررا  ررن لةرريتخ   ةررم مسررام لتمرر م ا لتتصرريال بثي عررا مبررر 

 :لد  طر لبن بيرطس   ابا  ةتغيبم ا م

 "   "  ي    ةتيخ – لدا يس مبر غيبم ل ةتيخ -1

  " "  ي      ةتيخ   -   يال صفيح ل ةتيخ  -2

  " "ي     ةتيخ     –ل ةتيخ     ل  ةعير  -3

 : االستبيان محاور

 ..االتصال الداخلي للمؤسسة: المحور األول

 .أساليب االتصال الداخلي في المؤسسة: المحور الثاني

 .اثر االتصال الداخلي على الرضا الوظيفي : المحور الثالث 

ج ثت رر   ابيدترريدن1 ررا ث طرر   فرر رلي لدظرري    لدتررن طر ةررحي لدبي ررذ ،:مجتمططع البحططث و عينططة الدراسططة/11

،ران لةررتثبيء  ي 2112لدب ررذ جررن ر لةررتبي  ررا اررال م رريال ا  رراظفن لتخلمررا لدثحاطررا داتطررا  ةررتغيبم دةرربا 

 : ف ر  اثيء ل تطي بي دحخل لد ثت   ران ةاله بظ ل ال 

  ببي لبتحثبي لد ة  لدشي ال اة طوا  بحثطا در لةا لد ا اع . 

  لتخلما لدثحاطا د ةتغيبمدةحادا لدتعي ال ا لدتالصال     اظفن ا م يال. 

                                                           

 .119،صنفسه مرجع،حمد بن مرسليا
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  ل ت لس  طرلن لدر لةا  ن ت صصبي لدخي طث   برطن  وسرن لتتصريال  رن ثحرا ا لدتبظرطم لد ؤةةريتن

 . ن ثحا    ى

 ا ب ي  ن ر لةتبي ايبي ر لةا  ة طا شري سا مسر  ث طر  لدع ريال ا لد راظفطن بيد ؤةةرا ران لةرتثبيء

ي ةبطعرررررا م ررررريال لدعطبرررررا لدشررررري سا بيد ا ررررراميي لد ررررررط  ،جورررررر ت طررررر  11+مي رررررال 62ا لدرررررخطن ارررررين مررررررر م 

 .لمالن بظيجاا ،ةيموطن،لمالن لت ن ا لدا يطا  لرل ططن ،ص فططن،توبططن،   ثططن، بشةطن:لدتيدطا
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 : تمهيد

إن اعتماااالم اسمت  اااالم عوااااو اسميونماااالم ن اسي لتاااالم اسرااااد دإ ىااااد ات اااال  اس اااا ا ام  م  إسااااو   اااالم  

ا األ  ااا  عااان ب  اااال صااايللم االترااالا اسمي ااام   ، ن مدلنساااإ   ااالم  ىيلس اااإ هااا االهتمااالا يلالترااالا ن ن ااال و 

اسمنجاانم  ما ااا اسمت ماالم عوااو ا تلىياال ن استااد ت اامل يلت اا لأل اسميونماالم ماان األعوااو إسااو األ اا ا ، ماان 

اساا   إ إسااو اسم تن اا ن يد ااا ةن اسدلسااإ اسميتن ااإ سلىاا ام ما ااا اسمت  االم ىااد م تواا  م ااتن لتيل استت  م ااإ 

 .تتنق  عوو ىيلس إ ن ل لء  االترلا 

إ     اا إ ىااد ت اا    د اال  اسمجتمياالم ت اا ا ست االعلم استااد عوااو هاا ا األ االإ  يتياا  االتراالا ن   اا

 داامايل ىااد اسيلقاالم ماان تياالما سوميونماالم ن اسمتاالىا ساا ا  راايل ماان اسلاا ن ع االهتماالا يلالتراالا ن اسيمااا 

عوااو تد اا ت  ن تباان  ل ىااد اسمت  ااإ ن تيت اا  لت االا س  االها ىااد تد  ااال استجاالد ن اس يلس ااإ ىااد اسيمااا ما ااا 

 .اسمت مإ 

باال  هاا ا اس رااا  ااتي ه عوااو م ياانا االتراالا اسااما ود ن ن اال و  استااد ت ااتيمويل اسمت  ااإ ن ىااد   

ستد  ال ه ا استنع من االترلا ن اإلصللا استد  أ  هل اسمي   ن األهم اإ استاد  لت اييل ها ا األ  ا  ىاد اس ىاا 

 .ما ن ل  يل ما ا اسمجت ن ل تناعيمن ل لء  اسمت  إ ن ل ا استب ال سم ينا اسمت  إ ن  ل  
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 :االترلا اسما ود ىد اسمت  إ :  األول الفصل

 مم ا م له مد سلترلا اسما ود :  األول المبحث

تيممم اسم له ا ن استيل   استد تتلنسم االترلا اسما ود ، ن مت  ىمن اسرايأل   جالم تي  ا  مندام 

 : صلما سلترلا اسما ود ، ن من ي ن استي   لم ت ل  

االترلا اسما ود هن عمو إ  تا عن  ب   يل اترالا اسميونمالم مان  ع تانع :  عطراوي محمد ي ى  

 .ن من  ع علن ىد اسي لا استت  مد ي رم  دماا تغ    

ن االترااالا اساااما ود هااان تااامىال اسميونمااالم مااان األعواااو إساااو األ ااا ا  مااان اسمااام   إساااو اسيمااالا قرااام 

لاانن يل تاا  هااد اسدراانا عوااو اسميونماالم  ن إدااماا استغ  اا  ن إال ىياان مجاا م لنلاالء ال ىل اام  متياال ، ن  

إعبااالء تيو مااالم ن تنج يااالم قرااام ت اااي ا األماء ىاااد اسيماااا سااا سأ  رااايل  ما  مااان  منام استاااأا   ن استنج ااا  

 1.س ونأ األى ام

االترلا اسما ود هن ت لا  ل ا تنر ا اسي لتلم ن اسميونملم إسو للىإ  جا اء استت ا ا ناسمتماواإ ىاد 

ن ل سأ من م توا  اسم اتن لم اإلما  اإ  انءا للتام  ،اسمت مإ إسو اسمجتما اسمد ب ييل اسي لتلم اسرلم   من

 .اترلالم عمنم إ  ع من اإلما   اسيو ل ، اسن ب إ ن اس  وو  ن االترلالم األى  إ ي ن م تو  األق لا

 ن  ياااا   عوااااو اتاااا  است لعااااا ىااااد استت اااا ا  يتماااام عوااااو االتراااالا ألتاااا   ما  ت ااااا اسميونماااالم األىلاااال 

 2.ناسمصلع  من ص ص أل   ما ا لا استت  ملم هما يمن ل  جيا من اسمملن تد  ال األهما  استت  م إ 

                                                           
 0333اهرة الستشارات و التطوير اإلداري ،ا لق، مركز ا لها السلوكي المدخل و  اإلدارية االتصاالتسعيد يسير عمار ،  1

 03،00ص،ص 0،ط
 .02،ص 3991نشر والتوزيع ،القاهرة،، العربي لل اإلعالمية المؤسسة غياب، بوفلجة  2
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ىياان توااأ اسميونماالم اسمتيلمسااإ ما ااا اسمت مااإ ستت اا ا االعماالا االما  ااإ ن اقلمااإ علقاالم نب اام  ياا ن م تواا  

استنج يالم ن اسميونمالم ن اال اء  لمل  ملن اس نا يالن االترالا اساما ود هان عمو اإ االناما  ن,اسيلمو ن ى يل 

 .ن االقت ادلم من م تن  اما ع اسو م تن  ا   ن من اسم تنا اسو اسيملا ما ا اسمت مإ

ألت  عيل   عان االترالا اإلت التد ىاد صالو  اسمتبانال ناسملتانأل ناسا ع : قرعوب أبو إبراهيمن  ي ى  

و تبان     الس أل اسيماا ن ت ن اإ اسيلقالم  يماا عوا ، تا ما ا اسمت  اإ عواو اسم اتن  اس ا مع ن اسجمالعد 

االجتملع ااإ ياا ن اسماان   ن ن هاان إماال اتراالا   اامد  ن ي اا    اامد لماال  ياا   يأتاا  هاان اسيدااا عاان اتااممله 

 1.اسم ت مم ن ن مي ىإ األج   لص ص ن ت ن إ  ند اسجملعإ ن  سأ س وال ا لىإ اسمت  إ 

 ا األعمااالا اإلما  اااإ ن إقلماااإ اسيلقااالم ن  يااا     لااال يأتااا  تيااالما اسميونمااالم ما اااا اسمت ماااإ ستت ااا

ن  ي     لل يأت  عمو إ 2.اسنب م  ي ن م تو  اسيلمو ن ييل ن تأ   ه ل االترلالم اسما و إ إصللال متيمم  

ت ااا األناماا  ن استنج ياالم ن اسميونماالم ن است اال    ن اك اء ن األىلاال  ن اسم ت داالم ماان م ااتن  إما ع اسااو 

 .مت مإ إسو         من اسم تنإ ما ا اس

 ما االترلا اسما ود عوو مجما استصلبلم ن األعمالا اسمت ا   إلقلماإ علقاإ يا ن اس العو ن إلتجال  

مصاا نع منداام ن يواانا األهااما  اسمصاات لإ ،لماال   اامل سلااا ىاا م ما ااا اسمت مااإ  ن  لاانن مياا ن  يص راا إ 

اس ااوبلم ن اسم ااتنس لم ن ت  اا ا نميمتا  ىياان  يمااا عوااو ا مهال  ن لااملن د اال  اسمت مااإ ،ن   امل يتدم اام 

 .اسيما ن اسيلقلم اسن    إ ما ا اسمت  إ

ما ا اسمت  إ عوو ايماء اىلل ل ن مصل لت  ىد ات ل  اس  ا ام ،لمل  ت ل س   الترلا اسما ود   لعم اسيلماىل

اسااا ع ىاااد مدااا ب اسيماااا ، يتاااأل االترااالا اساااما ود اسيراااأل اسد ااانع  اس  راااإ عواااو ا يااال  ميل اتااا  ن ايماعااا 

 .تتد أ ي  اسمت  إ ن تلمن ملتتتيل ن تناجمهل ن ت تب ا تد  ال اهماىيل اسم ب  

                                                           
 31، ص 0330،  3، دار الفجر للتوزيع ، القاهرة ، ط التصال ، مفاهيمه ، وسائله ، نظرياتهافضيل دليو ،  1
  372، ص 0331، النهضة العربية ، لبنان ،  االتصاالت المهنيةفاطمة مروى ،  2
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 .وسائله ،أشكاله و أهميته:االتصال الداخلي :المبحث الثاني 

تااتا ممل  ااإ اسيمو ااإ االتراالس إ ما ااا اسمت  ااإ ماان  االا عاام  ن اال ا : الااداخلي االتصااال وسااائل: أوال

لم  من جيإ ن استلو إ من جيإ ا    ن ملن تم    ه ل اسن ل ا إساو ت تو  من مت  إ أل    د أل اال ت 

 1 .اسن ل ا اسلل  ل إ ،ن اسن ل ا اسدم اإ سلترلا اسما ود :تنع ن ن همل 

  الوسائل الكالسيكية لالتصال الداخلي: 

لم اااااااااسمت   اااااااااااااال جم ااااااااااتتمااااا اسن ااال ا اسلل ااا ل إ سلتراااالا اساااما ود ىاااد اسن ااال ا استااااد ت تيموي

 :ناسمتمانسإ ي تيل

  الوسائل الشفوية: 

ن  تا ه ا االترلا يب   إ ميلص   ةن ي   ميلص    ع عن ب  اال اسلوماإ اسمتبنقاإ  ن اسملتنياإ د اا 

 تا ى   ا ت ماا ن ل ا ي ا بإ ،ن  يتيا  ها ا األ اونأل األ ايا ن األلاا  إقتلعال م ل تاإ ماا األ اونأل اسلتاليد 

 :تد     ن  نء اس يا  ن عما استيي   اسج م عن اسدلسإ ن من ييض رن ل إال  مل  ي ي  هن اس

ترم  استيو ملم ن األنام  من اسمم   إسو اسمن   ن ىد صلا  نام  ستأم اإ : األوامر و التعليمات  -1

 .اسيما 

قااام  تيااا ض اسيماااا سمصاااللا تداااا منن تأم تااا  ىاااد اسمت ماااإ  يمااال تلااانن هااا ل اسمصاااللا : االستشاااار  -2

س سأ  توجل اسمت مإ إسو األ رال   ن ن  ن اس يا   ىاد داا مااا ها ل األتاناع  ،لم إ ، ن دتو ىت إاجتملع إ ،م

 2.من اسمصللا يجما اسميونملم دنا اسمصلا ن إرما  تنر لم استد ت ليا يلإلرغلء اس يلا

                                                           
 03،ص0333،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، االتصال اإلداري داخل المنظمات المعاصرة،بوحنيفية  قوي  1
،ص 0337،دار النهضة العربية للطباعة و النشر و التوزيع ،مصر  تطورهاو  االتصال  وسائل نشأةمحمد علي القزوى، 2

 23، 19ص 
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ت رم يلسم ليوإ اس  م إ استد  تا من  لسيل ت  ا ض اسلاغنبلم است  ا إ ىاد اسيماا ن تيالما : المقابالت 3

 .اسميونملم نجيل سنج  ن  جأل األ   يي ن االعتيل  تيلس ا اسنج  ن اس يا اسج م

هاد إدام  ن ال ا االترالا اسصا نع ن هاد عيال   عان اسمناع ام من  اإ  تو او : المؤتمرات و االجتماعات 4

ىاااا ام ن  تياااالمسنن األىلاااال  ن اك اء ن اسميونماااالم ،ن ى ياااال  تاااالقع است   اااا  اس ااااتنع ،اساااا ع  يياااا  عاااان ى ياااال األ

اسمتج ام استد قلمم ما ا اسمت  إ ىد لنء اس بإ اسمنلنعإ ، ن ل اسأ عله اسمصللا اسم تو إ ، تيتي  

يي اا  عاان ماال جنا االجتملعاالم إداام  راان  االتراالا اساام م  ابد د ااا  تاالد سوجم ااا ى رااإ اسمصاال لإ ن است

 .يما واايل

 تتماا ىد :  المكتوبة الوسائل: 

ن مااان يااا ن  هاااا اسمجااالم اسمنجااانم  ىاااد اسمت  اااإ تجااام اسمجواااإ اس نم اااإ استاااد تيباااد :  المجاااالت -1

 .منلنعلم علمإ عن مجلسإ اإلما   ن األ يل  اس نم إ اسيلمإ استد  تي ن إيلييل سويملا يرن    نم إ 

قام تأ ا   لاا  مان ران   مااا اسما ل ام اسما و اإ ناستصا ام استاد :  المكتوباة األوامار و التعليمات -2

 1 .تأتد ل سأ ىد رن   ق ا ام إما  إ 

 

د ااا  ااتا ماان  لسياال تياالما اسمياالتد ن األىلاال  ن اك اء داانا اسمنلاانع اساا ع  تلاامت  :  التقااارير -3

 .است     اسملتنأل 

ن ت اانا هاا ل اسن اا وإ عوااو ت ااال اك اء ن األىلاال  ماان األ اا ا : المكتوبااة الشااكاوي و االقتراحااات -4

است و ا اسن   د إسو  علل من  لا راتمنال االقت ادالم  ن عان ب  اال ت او ا اسيالمو ن اقت ادالتيا سو ت الء 

يد اا توياأل ها ل اسن ا وإ من ا هلمال  ،ميلص   ن اس  ن  نرونتيل إسو اإلما   اسيو ال  ن عان ب  اال سجالن ى ع اإ 

                                                           
  33ص 3999، المكتب الجامعي الحديث ،  إبعاد العملية االتصاليةسلوى عثمان الصديقي ، هناء حافظ بدوي ،  1
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مت  اإ مان  الا مماع اسيالمو ن ىاد اسمصال لإ ىاد تد  اال  هاما  اسمت ماإ ن صاين ها يأهم تيال نمن هاا ىد اس

 1ى يل 

  لوسائل السمعية البصرية : 

تاا تيب هاا ل اسن اال ا يدل ااإ اسيراا  اسم اات يا ن ماال قاام تلااا عو اا  ع تاا  ماان راان  ن  ىاالا نلاا ع 

اسير  إ ىد تي  ب اسميتاو ن  اينسإ ت وا  نمان  هاا ها ل اس  نا اسي لت إ ،ن تتماا اس ل م  من ن ل ا االترلا 

 :اسن ل ا 

 يتي  قتل  اترلا ي   ميلص   ي ن اسم  ا ن اسم ت يا عتم اس  لا ييمو إ االترلا  ن   ت ا  :الهاتف -1

اسيالت  ماان د ااا اس يلس ااإ إسااو عااما مصاالهم  اسباا   األ ا  ىااد عمو ااإ االتراالا عتاام إجاا اء اسمللسمااإ اسيلت  ااإ 

 2.تيلي   اسنج  عوو ىيا األلا  سو  لسإ ،د ا ت لعم

هد عيل   عن سند تتص  ى   اسميونملم  نلاا ىاد ايواأل األد الن عتام مام ا : الضوئية الجريد   -2

 .اسمت  إ ،ن   مل يتص  لا اسميونملم اسمتيو إ يتصلبلم اسمت  إ ىد  ناتيل

ل ى  ااتب ا ان  ياالسع اسياام  متاا  هاان استي  اا  يلسمت مااإ  ن يااييض متاام جناتيياا: المنظمااة فاايلم   -3

 3.ميونملم ىد م تو  اسم لم ن ،ى د اسمجلا استت  مد   تب ا  ن   ما ب ال استت  ا ن ا ت اتج لتيل

 الداخلي لالتصالالحديثة  الوسائل : 

تتااا ل تلتنسنج ااال االترااالا تصااال وإ متتنعاااإ مااان اسن ااال ا استاااد  ملااان  ن ت ااالها ىاااد ت ي اااا االترااالا 

 4.ي مجإ ،إما   اسيلقلم ما اسمتيلنت ن 2.2ستيلما ،االترلا اسما ود صيللم ا:اسما ود سومت  إ ماا 

                                                           
،  0331، دار حامد للنشر و التوزيع  عمان  العمليات اإلدارية ، وظائف المنظمة،  الحديثة اإلدارة مبادئحسن حريم ،  1

 030ص
،دار الحامد للنشر و االتصاالت االدارية اسس و مفاهيم و مراسالت ادارية صباح حميد علي ،غازي فرحان ابو زيتون، 2

 .00،ص3،0333التوزيع ،االردن،ط 
 .333،ص 0330،دار الفجر للنشر و التوزيع،مصر، اتصال المؤسسةفضيل دليو ، 3
4
 .71،ص3عمان ،ط، وسائل االتصال في العالقات العامة،جوهر ناجي محمد 
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 :شبكات التبادل  1

تتمااااا صااايللم استيااالما ىاااد االتت تااام ن هااان مااان اسمرااابودلم اسصااال يإ عواااو ماااما  اس اااتنام اس و واااإ 

 اسملل إ ، لراإ ماا يما اإ است اي تلم مان اس ا ن اسمللاد ، ن االتت تام عيال   عان صايلإ لا مإ تتلانن مان

عمم لي   من اسصيللم اسم تيبإ ن استد ت يب م تو  يومان اسيلسا ، ن تيتي  ن  وإ  ا  يإ ىاد تدرا ا عامم 

 :لي   من اسميونملم ن من ي ن ه ل اسصيللم 

 هتلأ مان   ام يل يلسصايلإ اسما و اإ  ن اسصايللم اسص را إ اس يو اإ ،ن هاد تبي اال اس يواد : االنترانت

 مااإ ن تتم اا  يأتياال تيبااد مت اا ا متت ماال س ناعاام ي لتاالم اسيماالء ، مو االم سصاايلإ االتت تاام ن سلاان ما ااا اسمت

االترلا ،ممل  يتد  تيل األ يا ا ت مامل من قياا اسيمالا ماال ألت ماإ اسي  ام االسلت نتاد ،ت الها ىاد تانى   

ىيااد جياام ننقاام نا اات ماميل ساا إ م تنداال عوااو اسصاايلإ اسيلسم ااإ لسم ل تااإ يلسي  اام اسياالمع ماان ماالا است  االم ي

م راانسإ عتياال ،ا لاالىإ إسااو م اا   اسدمل ااإ ىت اامل ياام نا األصاا لص اسمراا د سيااا ن استراا  ل  لاانن يلومااإ 

اس اا   ن ييبلقااإ  ل ااإ ت اات ما سونساانه إسااو اسصاايلإ اسما و ااإ ن  ملاان سوياالمو ن اال اات لم  ماان االاتاا ن لااا ماان 

 .االتت تم ن االتت اتم

صاااااايلإ االل اااااات تم هااااااد تبي ااااااال ياااااا ن اسصاااااايللم استااااااد ت يبياااااال ،صاااااا الإ ماااااان تاااااانع ماااااال  :االكسااااااترنت

ىيد اسصيلإ اسملنتإ من مجمنعإ صيللم االتت اتم ت يب ييليل اسييض عن ب  ال (.تيو ا،تجل  ،ت ن ال)

االتت تاام ،ن تداالى  عوااو اس رنراا إ سلااا صاايلإ اتت اتاام مااا مااتل  د  ااإ اسصاا الإ عوااو ييااض اس اامملم 

ي تماال ان صاايلإ االل اات تم هااد اسصاايلإ استااد تاا يب صاايللم االتت اتاام اس لرااإ يلسمتياالمو ن ناسمو الم ى ياال ،

 1.ناسص للء ،م ال  األيدلا اس  ن تجمييا ص الإ اسيما ىد مص نع نادم ان تجمييا م ل  إ است ب ب 

 

                                                           
  .77ص،نفسهمرجع محمد ناجي جوهر ،1
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 .أشكال االتصال الداخلي :ثانيا

 سااأ نى اال سبي يااإ تاامىال اسميونماالم  ن ،ن  صااللا االتراالا ما وااد  دااممل اسي لااا استت  مااد سومت  ااإا

لمال تلانن عمو اإ تيالما اسميونمالم يصالا  ى اد نمدان ع ن هان مال  ج ام  ،من األعوو إسو األ  ا  ن اسيلإ

 .اسصلا اس  مد ن هتلأ صلا     ي     مد 

 :االتصاالت الرسمية

ا  تداامم  ن هااد االتراالالم استااد تدااما يب   ااإ   اام إ ،مت ااال عو ياال ىااد مداا ب اسمت  ااإ اسم تو ااإ

 ،اسمت  إ بي يإ اسيما ن تنع اسيلقإ استد ت يب األى ام،ن هم  االترلا اس  مد لمل   رم ييل إ جالم ت الا

قاااااال ا ست باااااا ب إلجاااااا اءام ن اسل   ااااااإ إسااااااد ت ااااااوليل اسي لتاااااالم يماااااال  ت ااااااال ىااااااد اسمت مااااااإ ن تن  ااااااا اس ااااااوبلم 

 بال  يتالء تت  ماد  دامم مان اع ىاد ن تاتا االترالالم عواو اسم اتن  اإلما  .ناال ترلرلم اس  م إ ما ويل 

 : لا الا قتنام   ل  إ سلترلا اس  مد 

 االتصاالت النازلة: 

 ع من اإلما   اسيو ل د م ترا استنج يلم ن اس  ا ام ن اسميونملم من اسمم   سد اسمن   ن نتيتيا  

 .االجتملعلم اس  م إ ن اس  ا ام اسم لج إ ن تص م  هما  اسمت مإ

 :االترلالم اإلما  إ   ل د ىد  ع تت  ا ن من  ي ال  ىي ا استنع من 

  ترل اسم تن  ن ن م لعمتيا عوو دا مصللويا. 

 تم  أل اسم تن  ن ن  ىا ميل اتيا.  

   1.إعبلء اسم تن  ن ميونملم عن ت ما االتجل 

                                                           
1
 .13،ص 3999،دار الفكر العربي ،القاهرة ، العام الراي و االتصال مدخاللىعاطف عدلي العبد العبيد،ا
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 مخطط يوضح شكل االتصال النازل: 1الشكل   

  االتصاالت الصاعد: 

 ع من اإلما   اسمت ل إسو اإلما   اسيو ال ،ن ماالا ها ل االترالالم ،ت ال    األماء استاد  لتييال اسمصا ى ن 

 إسو اإلما   اسيو ل ييم    لم  ى رإ اسمصل لإ سويلمو ن ما اإلما  

األعوااو  ع ماان جم ااا لماال  صاا   هاا ا استاانع ماان االتراالا إسااو إ  االا ن ترااي م اسميونماالم ماان األ اا ا إسااو 

اسم تن لم اإلما  إ يلسمت مإ إسو اإلما   اسيو ل ن علم  مل تدما ها ل االترالالم صاللن  ن م ت دالم نت ال    

 .األماء ن اسميونملم عن ت     ىين   لعم عوو  ىا اسصللن  ن م ت دلم اسيما إسو اإلما   اسيو ل

 

 

 

 1مخطط يوضح شكل االتصال النازل: 2الشكل 

 

                                                           
 .307،ص3،0339،دار اسامة للنشر و التوزيع ،االردن،ط االتصاالت االداريةشعبان فرج ، 1

 الرئيس

 المرؤوس المرؤوس

 الرئيس

 المرؤوس المرؤوس
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 :االتصاالت األفقية 

ن تتا ه ل االترلالم ي ن اسيلمو ن ىد االما م ن األق لا األ    ،ما ا اسمت مإ سيل ت إ اسم تن  

نهااان اسصااال ا ن لااا ن ع ىاااد عمو اااإ استت ااا ال اساااما ود ،ن  صااال  إساااو  ن صااا نع هااا ا استااانع مااان االترااالا يااا ن 

ن   االها ىااد  وااال استياالنن ن است لعااا ن استتل ااال ن  وااال اسااتلدا ن دااا اسمصااللا  ااسياالمو ن ن ماام  ع األق اال

نتياالما األىلاال  ن األ ياال  ن نجياالم است اا  ن اس ياا ام ىااد ت ااإ اسم ااتن  ،ن   اانا هاا ا استاانع يااأماء ن اال   

 :هلمإ متيل 

  استت  ال ي ن اس ملء  ن ي ن اسندمام. 

  مناجيإ اسمناق تي    اس ملء  ن اسندمام اجتملع ل ىد.  

 

 

 

 

 1مخطط يوضح شكل االتصال االفقي: 3الشكل 

 :االتصاالت غير الرسمية

هااد استاااد تلاانن تو ل  ااال ياا ن اسيااالمو ن ،تت جااإ تملااااا ىااد اسصاااين  ن اإلد االإ ن اسمبلساااأل اسمصااات لإ 

عياال   عاان قناعاام ي اا  ملتنيااإ عوااو اس ااتإ  عااادل رمضااا   ي ىاا االجتماالعد ،لماال ناالتراالا ي اا  اس  اامد ن 

 2.األعللء ن ترم  عن  ص لص س إ سيا اسدال ىد ات ل  اس  ا   ن األنام 

                                                           
1
 .01،ص0333الدار الجامعية ، كيف ترفع مهاراتك في االتصالماهر ، احمد 
 
 10،ص3992،مكتبة الشمس،القاهرة ، إدارة الموارد البشريةعادل رمضان الزبادي، 2

 المرؤوس

 الرئيس

 المرؤوس 

 الرئيس
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تيااا   االترااالالم ي ااا  اس  ااام إ   لااال ألتيااال تداااما  ااال ه اسم ااال ام اس  ااام إ ن  ملااان  ن تلااانن 

اس راااا ىاااد األنامااا  هااان اإلما   اسدل ماااإ االترااالا ي ااا    ااامد   ااا ا  ن  ب ااا ا عواااو اسمت ماااإ ن إما تيااال ن 

اس ص م  هد استد ت يو إسو استي   عوو مرم  ها ل االترالالم ي ا  اس  ام إ ن تدو اا مدتناهال ن استيا   

 :عوو  هماىيل ن تدلنا تيم ويل يلسد ل ال ن اسميونملم نمن  ماوإ  سأ

  مل  من  ي ن اس ت لء ن اسمم   ن ىد تمناتيا من اسميونملم اس لرإ. 

  األدلم ااا اس لرااإ استااد تااتا ياا ن لياال  اسماام   ن ن  اال ت   يا ن استااد ت مااد ىااد يلسااأل األد االن إسااو

ت   غ ييض اسصدتلم االت يلس إ عتم اسمم   ن ن إسو   نىيا است   إ استاد ت  لايل عوا يا ق انم ن ال  يا ى مال 

 1. تيوال يلالترلا

 :أهمية االتصال الداخلي

عد، ا االىد  جماا اإلىاا ام ىااد إبال  ميتااد ماان اجاا هاا ا اهتماام إن اسمت  اإ عياال   عاان ىلالء اجتماال

ن االتراااالا  يتياااا  عرااااأل اسد اااال  ، يد ااااا اتاااا   ويااااأل من  د اااانع ىااااد صااااتو ألاسمت  ااااإ ييمو ااااإ االتراااالا،

 .اسمجلالم ن ير إ  لرإ ىد مجلا اإلما   

ناسميال    الملن ألع إما   إن تد ال  هماىيل منن عمو إ االترلا ألت  ن  وإ ست اا اسميونمالم  ايد

ن األماء ن األىلل  ن االتجلهلم ن اس ي ام ن تمى يل ي ن األى ام نييلايا مان جياإ ن األىا ام ن اسمت ماإ مان 

يال مان استتيات ناستنقاا جيإ     ،لمل  ملن سإلما   من مي ىإ اسيلمو ن ييل ن م ت دالتيا ن صاللن يا ،ممال  ملت

و    ونليا ىد اسم ت يا ن مت  اس م   عوو استدلا ى   ،ن  دماا استاأا   اسمبوانأل ن االترالا ععمل   لنن 

ن ات ل  اس  ا  س ريل مام  ن ي   مجمع منن  ن  لنن هتلأ ن  وإ ست وإ ن تنر و  ا يم قوأل اإلما   د ا 

است لعاا ن تاتع ترا ىلم إسو للىإ اسم تن لم ن األص لص استد  يميل ه ا اس  ا  ن عتم نرنس  إسا يا  داما 

                                                           
 00،ص 0339،عالم الكتاب الحديث للنشر ،عمان حديثة نماذج و استراتجيات و نظريات الحديثة اإلدارةاحمد الخطيب ،  1
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ن إج اءام ن  يمل إرما  ق ا ام       رم هل اك  نن ن س سأ سيمو إ االترلا من  ميا ىد اسمت  إ من 

 1.تلد إ رمن  اس  ا ام ن  وال استصلب ن استنج   ن اس قليإ ن استت  ال ىد م تو  اسمجلالم 

 :ن تتلل  هم إ االترلا اسما ود ىد است لب استلس إ

 -سااو إعاالا ن إ صاالم اسيماالا ن اسماان   ن ماان نقاام أل اا  يلألهااما  استااد تيمااا ماان اجوياال اسدلجااإ إ

 .اسمت  إ 

 - اال تياالب اسنا ااال ن اس اانع ياا ن لم ااإ اسميونماالم ساام  اس اا م عاان اسصاا لإ ن م جااإ اهتملماا  ن صااين ل

 .يلس    ىد اسيما

 - إسو اسناقا ن اسمن   اس ع  لنن عوو م ا إ يلسد ل ال تلنن تر ىلت  مي نسإ ن اق أل. 

  االترلا اسما ود يماليإ دو إ نرا ي ن االما   ن اسمن   ن. 

  2.االترلا اسما ود هن تيض د ل  اسمت  إ 

 .أنواعها و وظائفها :المؤسسة:المبحث الثالث 

 :تعريف المؤسسة

 ملاان تي  اا  اسمت  ااإ عوااو  تياال تت اا ا  موااأ مجمنعااإ ماان اسن اال ا اسميتن ااإ ن اسملم ااإ ن استااد  ااتا 

 .اسم ه ى مل ي تيمل من اجا تد  ال  هما  مي تإ

ال ملن در  م ينا اسمت  إ ىد ه ا استي    اسي  ب ى اب ،ياا هتالأ مجمنعاإ مان استيال     ا   

 :مدمم  نملينبإ سم ينا اسمت  إ  ت ل   هميل 

                                                           
 10،ص 3990،عالم االتصال ،الجزائر،المؤسسة تسيير في االتصال أهمية، مصطفى عشوي 1
2
 ،301،ص3،0333دار الفجر للنشر و التوزيع،ط،العامة للعالقات الفعال االتصال، حجاب منير محمد 
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ن اسمت  إ هاد اسندام  االقترالم إ استاد تمال إ استصالب اإلتتالجد ن استصالبلم اسمتيو اإ يا  مان ت ا  

 .ستد  ال األهما  استد  نجمم من اجويل ..... نص اء ني ا 

اسمت  إ هد جم ا  صللا اسمت ملم االقترلم إ اسم ت وإ ملس ل،همىيل تنى   اإلتتله سغ ض است ان ال 

ا ى ياال اسمياالا ن اسم ااتنس لم ن  ملاان  ن  تياا   يأتياال نداام  اقتراالم إ  اان هااد مت مااإ ن مجياا   يل   ااإ تن  

 1.م اسيص  إ ن اسملم إ اسل مإ سإلتتله االقترلمعتتجما ى يل اسمنا  

 اسمت  إ هد مت مإ  ن ندم  اقترلم إ تمل إ تصالبلم إتتلج اإ تتهويال ستد  اال  هاما  استاد نجامم 

ن ماان استياال   اس االي إ ت ااتتتع إن اسمت  ااإ هااد نداام  اقتراالم إ مت مااإ  للاايإ سلاانايب قلتنت ااإ لماان اجوياا

 ويإ  ن إ ماء  ممإ قليوإ سوي ا ىد اس نال اال تيلل إ ن هاد ملنتاإ مان ميونمإ، ت ا إتصلتهل سغ ض إتتله 

 . ق لا ن مللتأل

 إن  تناع اسمت  اإ تتيامم يتيامم اس بلعالم ن اسن ال   ن  نجام يرا إ علماإ االا :المؤسسة أنواع

 :ترت  لم ن هد 

 -د أل اسبليا االقترلمع-.د أل بي يإ اسمول إ-.د أل اسصلا اس لتنتد. 

 

 

 ا

 2. مخطط يوضح أنواع المؤسسة: 4شكل ا

                                                           
1

 .33ص،3991، الجزائر، الهيكل،  دينامكية، التنظيم أهمية، المؤسسة اقتصاد، عرباجي إسماعيل
 .01،ص1،0331،طاقتصاد المؤسسةعمر صخري ، 2

 المؤسسةتصنيف 

حسب الشكل 

 القانوني

حسب الطابع 

 االقتصادي

حسب طبيعة 

 الملكية
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اسمت  لم : ن  تلمن ه ا استرت   عتر  ن ن همل : القانوني الشكل حسب المؤسسة تصنف -1

 .اس  م إ،ن اسص للم 

مول تياال إسااو ص راا ن  ن  لااا  إ   صاال أ لااا مااتيا يدرااإ ماان هااد عياال   عاان مت  االم تياانم :الشااركات -

 .اسملا  ن اسيما،ما تدما لا ص  أ تتل ع اسمت  إ من  يل ن  ل   

ن هد اسمت  لم  موليل ص ص نادم ن هد  يوإ استت ا ا ن اإلتصالء ن رالدييل : الفردية المؤسسات  -

 .ا عو إ ات ل  اس  ا هن اسم تنا األنا عوو استتل ع ن است     سصتنتيل ن ه ا   ي

 :تدتنع يمن هل عوو الاإ  تناع :  الملكية طبيعة حسب المؤسسة تصنيف  -2

 - اسص للم اسم توبإ-.اسص للم اس  م إ-.اسص للم اسيلمإ. 

ن هد اسص للم تينم مول تيل سومنسإ ىل  دال سوم تنا استر   ي يال يد  اإ ،ن سا إ :  العامة الشركات  -

ن إيلقيل ،إال يمناى إ اسمنساإ عواو  ساأ ،ن تيام  اسصا للم اسيمنم اإ مان  الا تصالبيل س  اسدال ىد ي ي يل  

 .االقترلمع إسو تد  ال اسمرودإ اسيلمإ ن س إ هتلأ  هم إ لي    سو يل

  .ن هد اسص للم استد تينم مول تيل س  م  ن مجمنعإ من األى ام: الخاصة الشركات   -1

تيااانم مول تيااال يرااان   مصاات لإ يااا ن اس بااالع اسيااالا ن  ن هاااد اسصااا للم استااد: المختلطاااة الشاااركات  -2

 1.اس لص ميل

 

 

                                                           
1

 02ص.مرجع نفسهصخري ،عمر   
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 .مخطط يوضح تصنيف المؤسسة حسب طبيعة الملكية:5الشكل 

 ملان ترات   اسمت  اإ تييال سومي ال  االقترالمع :االقتصادي الطابع حسب المؤسسة تصنيف -3

مان  الا استصالب االقترالمع اسا ع تمل  ا ، ن عو ا   ملان  ن تم ا   ماإ  تاناع مان اسمت  الم د األ ها ا 

 :استلسداسترت   لمل هن منلل ىد اسصلا 

 

 

 

 

 

 

 مخطط يوضح تصنيف المؤسسة حيب الطابع االقتصادي: 6الشكل 

األنس اااإ  ن تجم اااا اسمتتجااالم ترااا  اسمراااتيإ ،مااان اجاااا ت ااانا يتدن اااا اسمااانام : الصاااناعية المؤسساااة-1

 1:اسدرنا عوو متتجلم قليوإ سل تيلأ ، ن  تتله  وا إتتلج إ ت تيما ىد إتتله      ن تت  ا إسو

نهااد تدتااله إسااو  مااناا لي اا   ن مياال ام نل االءام علس ااإ : اسااتخراجية أو ثقيلااة صااناعية مؤسسااات

 .سخا.....مت  لم اسدم م ن اسروأل :جما ماا
                                                           

1
 01،صمرجع نفسهعمر صخري، 

 تصنيف المؤسسة حسب الطابع االقتصادي 

 مؤسسة صناعية 

 مؤسسة فالحيه  

 مؤسسة تجارية   

 مؤسسة مالية    

 مؤسسة خدماتية     

 حسب طبيعة الملكية  تصنيف المؤسسة

الشركات  الشركات الخاصة  الشركات العامة 

 المختلطة 
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ن هاد مت  الم تياتا يل تراالد األ الاد ،ن  ساأ س  الم  اإلتتاله نهاد ااالا : الفالحياة المؤسساات -2

 : تناع من اإلتتله

 - اسخ.... ل  ،ىنال ،دينأل:اإلتتله استيلتد. 

 -اسخ...يتا،ملع ، ي ل  ،  نا:اإلتتله اسد ناتد. 

 -اسخ...اسر م اسيد ع،ن اسا ن  اسمل  إ:اإلتتله اس ملد. 

نهااد مت  االم تيااتا يلستصاالب استجاال ع ميمتياال صاا اء ،ي ااا اس ااوا ن اس اامملم :  التجاريااة المؤسسااات -3

 .اسمدلم استجل  إ :  ناء يلسجموإ  ن استج  إ ماا 

 تمااااا تصااالبيل ىاااد اسيمو ااالم اسملس اااإ لااالسيتنأ ،اسين رااالم ،مت  ااالم استااالم ن : المالياااة المؤسساااات -4

 .ناسلملن االجتملعد

هد اسمت  لم استد ت نا يتأم إ  مملم لمت  لم است ا اسي  م ن اسمنارلم : دماتيةالخ لمؤسسات-ا 5

 .اسجلميلم ،اسم تص  لم ،ن م ال  اسيدا

هتااااااالأ عااااااام   عمااااااالا ن ن ااااااال   ت ااااااانا ييااااااال اسمت  اااااااإ متيااااااال اإلتتاااااااله ، اسملس اااااااإ :وظاااااااائف المؤسساااااااة

 ... اقيإ ،است ت إاست ن ال،اسمصت  لم ،ن اإلما   ن  ملتتل إللىإ است ا ن است   ن ، اسم 

ن قم ت نا اسمت  إ ىد يلسأل األد لن يلا اسن ل    ن يمجمنعإ متيل ن  سأ د األ دجاا اسمت  اإ 

 1:عمم عملسيل  ن د أل استصلب ن ا ترلص اسمت  إ ن  ملن ت ر ا ه ل اسن ل   لمل  ود

إساو  اوا نتيام  ن هد اسيمو لم استد  ملن من  لسيل تدن ا اسمنام األنس إ : الوظيفة اإلنتاجية  -1

اسن   ااإ   ل ااال إسااو إما   تااانادد ىت ااإ متيو إ،يترااات ا متاااتع  االص يلسمت  اااإ ن إما   اس اان  ييااام  استااانادد 

 1.اس  مإ ن لمن ه ل اسن   إ  نجم هتلأ م ا لم ىت إ   نا ييل ميتم ن اإلتتله ن اسن  صلم اسرتلع إ
                                                           

1
 .07ص،،مرجع نفسهعمر صخري  
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ا  اإ ،مياا جاما ألتا    انم اسمت  اإ إساو د أل تل ون  ىلن االهتمالا يلسن   اإ اإلم: الوظيفة اإلدارية -2

 :است     اسد ن ،ن هتل تتدلا  م إ عتلر  نهد

 -ن هان تاي ام األهاما  ىاد اسمجالالم استاد سيال تاأا   عواو اسما م نم اإ ىاد اسيماا عواو اسمام  :استتيت

ماااا اس رااا   سم ببااالم اسي اااا ن اإلتتاااله عواااو اسمااام  اسيي ااام ،يم ببااالم اال اااتغلا اس  ل ااا إ ،االجتملع اااإ 

 .األ   يي ن االعتيل  تبن  اال تيلأ ن تي  ن اسن ل ا اسمتل يإ التجل  األهما 

 هن إعبلء  بب ن   ل ا متل يإ التجل   هما  اسمت  إ :استت  ا. 

  إعباالء  ناماا  ميت ااإ ماان جيااإ ستت  اا  األعماالا ن ادت امياال ستجتااأل اسم االب   يم اات يا :إعباالء األناماا

 .اسمت  إ

 تصلبلم اسمت  إ ن تيتي  للملن سوتت    اسد   د سلهما هد ميمإ سلا :اسم اقيإ. 

هد اسن   إ استليياإ سن   اإ مراودإ است ا    استجال ع ،سا سأ ستت ا ال يا ن  هاما  : الوظيفة الحالية -3

اإلتتااله ن اسن اال ا اسملس ااإ اسل مااإ ىتجاام  ن استت اا ا ىااد اسمراالسل اسملس ااإ   تواا  ماان مت  ااإ أل اا   ،ى ااد 

 ن اإلما   اسملس ااإ تلاانن  لرااإ ن تيتياا  اسن   ااإ اس    اا إ إماال ىااد اسمت  االم   اا    اسمت  االم اسلياا   تجاام

 .2تجم هل م تيبإ يلإلما   اسيو ل 

 و و منلنع است ن ال ىاد اسنقام اسدلسد،اهتملمال مت ا اما مان قياا اسمت  الم ،ألتا  :وظيفة التسويق 4

أل ااايل  ن ا ت ااال  متلىااا  استن  اااا ن  يتياا  مااام ا ستصااالب اسمي يااالم  ن   اعاااد است ااان ال لاااا مااان اسمتاااتع نا

 .تدم م   ل لم اسي ا ن است ن ع سومي يلم ن ي  هل 

                                                                                                                                                                                           
1
 .331ص 0331، بيروت، ، مركز الدراسات الوحدة العربية  ،  مجتمع العمل، مصطفى الفياللي  
2
 .00ص،0333،التجارية العلوم معهدالمؤسسات الجزائرية في مواجهة ميكانيزمات و قوانين السوق،،فتيحة ابراهيمي 
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تدتنع عوو امن األص لص ن اسممتوللم ىيد اسم تنس إ عوو تتم إ ىل   اكمن ما ا : وظيفة األم  5

 اسمت  إ،ن اسنقل إ من األ بل  ن تيتيا  علماا ىيالا ن   لال ناجيال اجتمالعد لاا م اتنا ىاد اسمت  اإ

 1.عو    ن  د ن استيلما ما تيو ملم األمت إ ن دت ميل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ذكره، مرجع سبقإبراهيمي فتحية ،  1
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 : الخالصة     

إن االترلا اسما ود ن   إ د ن إ تتبوأل ميل ام ن إج اءام ن ه للا تت  م إ إلتجلديل ،ىلا  نج  اسيمو إ 

، اسمتليياإ ن اس قلياإ تاتم  مان اإلما  إ ىد اسمت  إ من ت ب ب ،تت  ا ،ات ل  اس ا ا ام  استت ا ال ، اإلصا ا  

 لا االترلا ىين اس ل    استد تيتمام عو يال ىاد تد  اال  هاما  اسمت  اإ ن االترالا اساما ود  ما  لا ن ع 

 .،يلست يإ ست     عما اسمت  إ نهن   تو  يل تل  دجا ن بي يإ عما لا مت  إ
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 .اا  االتراالا اسما اود عاوو اس لال اسن   د :الفصل الثاني 

 .تاامااهااياااد

 .م ينا اس لل اسن   د ن اسيناما اسم تيبإ ي :المبحث األول

 .باااا ال قا الإ اسا لاال اسان اا ا ااااد:الاماباحاث الااثاانااي

 .ااا  االترلا اسما ود عوو اس لل اسن   د:الامباحث الاثاالاث

 .الااخاااالصااااة
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 :تمهيد 

 يتي  اسيترا  اسيصا ع مان اس لال   األ ل ا إ ىاد اسيمو اإ اإلما  اإ ،ياا إن تجالد اسمت ماإ ىاد تد  اال 

 هااماىيل  يتماام ىااد اسم االا األنا ،عوااو ماال  ي ساا  اس اا م ماان جياام اتجاالل اسيمااا ن  يتياا  اس اا م ماان  هااا عتلراا  

األ ا   ةن تيماا نيامنن ا الص ن تيالنن ال  ملان  اإلتتله ىاد  اسمت ماإ إ  يمنتا  ال  ملان سيالقد اسيتلرا 

 ن تاااتجل اسمت  اااإ ىاااد تأم اااإ ميلميااال ن تد  اااال  هاااماىيل اسمتصااانم  ،د اااا  تلا يصااالا  لي ااا  مااان اسمتغ ااا ام 

عبلء يلس  لم   ن است ص  .ناس  ن  اسملم إ ن اسميتن إ ىد اسيما ن تغ   تييل س سأ إتتلج  نا 

ماان اسمنلاانعلم استااد تد ااو يلهتماالا اسياالدا ن سيدااا  ن س اام  راايدم م االسإ اس لاال ن عااما اس لاال

جناتييل اسم تو إ ن س م تا تنرا سمجمنعإ من اسيناما استد تيام مان  هاا اسيتلرا  استاد تا يب ييلقاإ ب م اإ 

 .ما اس لل اسن   د 

 ااالم اس ااا م است  ااا إ ناالجتملع اااإ ى اام اهاااتا اسيداااا يم ا اااإ عتلراا  اس لااال اسااا ع  د اااال اإلصاايلع سدلج

 .سنج إ ن اسملم إ دتو   لنن متتجل ىد عمو   اس    نن 
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 .مفهوم الرضا الوظيفي و العوامل المرتبطة به:المبحث األول 

س نجاام دتااو  الن ات االال داانا تي  اا  منداام  ن م ياانا مت ااال عو اا  سميتااو : تعريااف الرضااا الااوظيفي - 1 

 اس لاال اساان   د ،نان  هاا ا ماا اا منلااا جااما ن ت االع اسلا اا  ،ن هاا ا   جااا ىااد اسد   ااإ إسااو تياامم اسلتلياالم

نتتلنساا  ماان  لااا  ماان جيااإ ا تراالص  داالنا لااا متياال  ن   ااتج أل  ن  باان  ست  اا  م ياانا مياا ن   اانمل ىااد 

 .تد  ال  هما  اسيدا اس ع   نا ي 

 لاال  إسااو  سااأ  ن اس لاال يلسياال ماال  ت اا  إس اا  عوااو اتاا  منلاانع ىاا مع يد ااا نماال  ملاان  ن  لاانن 

راا  يأتاا  م واانال مي اام سم اا  دلجاالم  لاال سصاا ص قاام  لاانن عااما  لاال سصاا ص   اا  ، سااأ الن اإلت االن  ت

نمناىاا متيامم  ن م تو ااإ مان نقاام أل ا  ن مان صاا ص أل ا  ن قاام اتيلاإ ها ا لواا  عواو  ياان  اسيم ام ماان 

 تيم ع.استيل   استد  عبم سميتو اس لل اسن   د ن اا  يلستلسد عوو تيمم ن تتنع ب ال اس  لإ اسم ت ممإ

عياال   عاان مجمنعااإ االهتملماالم ياالس  ن  است  اا إ اس لاال اساان   د عوااو اتاا   هوبااو عاا   1331ى ااد عاالا 

عواو  باورتر و ماازو،اسملم إ ،ن اسي   إ استد ت لها ىد  وال اسنلا اس ع   لو ي  اس  م ي تمل ات ال لا من 

قاام  لاام عوااو لاا ن    هم ااإ  هرزباار ن تجاام ان .  ن اس لاال اساان   د هاان  هاان إصاايلع اسدلجاالم اس اا لنسنج إ

ن هااد اس لرااإ يمداا ب اسيمااا ن اسي  ااإ استااد تااتا  عوااو اس لاال اساان   د ن استااد  استم اا  ياا ن اسينامااا اسماىيااإ

تااتا  عوااو اس لاال اساان   د ن قاام عاا   ىاا نا اس لاال اساان   د يأتاا  اتجاالل ا جااليد ماان اس اا م اسااو اسيمااا اساا ع 

 . مل   

ن  ي ىاا   ااتنن اس لاال عاان اسيمااا يأتاا  اسدلسااإ استااد  تللمااا ى ياال اس اا م مااا ن   تاا  ن عمواا  ن راايل 

 ت ااالتل ت اااتغ ق  اسن   اااإ ن  ت لعاااا مييااال مااان  ااالا بمندااا  اسااان   د ن  ييتااا  ىاااد است اااما ن تد  اااال  هماىااا  

 1.االجتملع إ

                                                           
جامعة االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة قسم ادارة االعمال كلية التجارة،محمد سعيد انور سلطان، 1

 .391،ص0330،االسكندرية،
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ان اس لل عن اسيما هن در وإ اسيناما اسمتيو إ يلسيما ن استد تجيا اس  م مديال سا  : سترونج    

 .م يل عو   ىد يما  نم  منن  ع يلللإ 

 له ا عم  مصت لإ مي  ىد اسلا   من اس رل ص ن من ها ل اسمرابودلم اسا ند   ت أل م ينا اس لل من اسم

اسميتن إ اس يلم  ىد اسيما ،ن  يم ه ا االقت األ ادم األ يلأل استد تجيا در  تي  ا  سو لال اسان   د اما ا 

ا ىاد دام يلسغ اسرينيإ ات  م ينا متيمم اسجناتأل ن اإلييالم ن  تاأا  يالسلا   مان اسمتغ ا ام متيال  تيواال يلسيما

 . ات  ن متيل مل  تيوال ي   ال اسيما ن اسي  إ اسمد بإ ي 

ن  تنق  دمنا اس لل اسن   د عوو مم  إم اأ اس  م يلن مل  تو لل من عنا م تتتل أل ما مل  تنقي  

م ي ل ن م ما  اسجيم اسمي نا ىد تد   يل ن ه ا   لل  تبوأل ةن  لنن ها ا اسيل ام مت الن ل سمال  دراا عو ا  

 .ىد ت إ اسيما  اك  نن

اساااو ان اس لااال عااان اسيماااا  ن عاااما اس لااال إتمااال  تنقااا  عواااو االتجلهااالم اس ااا م  وزيمياااو ن  صااا   

ن  لدا   ن . اسم تو إ ن استاد  مل  ايل تجالل عموا  ن اتجالل اسيناماا اسم تيباإ يا  ن اتجالل د لتا  يصالا عالا 

راا إ ،هاا ل االتجلهاالم ت تواا  د ااأل هاا ا استي  اا   جيااا اسصااين  يلس لاال م هاانن لو ااإ يلتجلهاالم اس اا م اسص 

ا اااتل  م اااتن  اإلم اأ ن اس يااا   اس  م اااإ ن اسص رااا إ اسمتم ااا   سو ااا م  ن قااام تلااانن متاااأا  يلتجلهااالم ن قااا ا 

 .اسمجمنعلم اسم جي إ سو  م  ات  

 ن  لاال عاان اس اا م عاان عمواا   تنقاا  عوااو اسماام  اساا ع  جاام ى اا  مت اا ا متل اايل س م اتاا   سااوبرن  اا   

اسص راا إ ن  تنقاا    لاال عوااو منقياا  اسيومااد ن ب   ااإ اسد اال  استااد   ااتب ا يياال ةن  ويااأل نم نساا  ن  ااملت  

 ن م ينا اس لل اسن   د  بوال عواو اسمصالع  اسيالمو ن  هربرتاسمن  اس ع  تملصو ما من ل ن  ي ت  ن     

 .تجلل  عملسيا ن  ملن تدم م توأ اسمصلع  من  ان ت ن   

  اسيما سويلمو ن  نى لمل. 

 1.د ان  نى ل اسيما من نجيإ ت  هامل تيغ 

                                                           
1
 003،ص 3999دار المعرفة الجامعية،القاهرة،السلوك االنساني في المنظمات ،احمد صقر عاشور، 
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ن يالس يا مان ا اتل  اسلتالأل ىاد تدم ام م يانا اس لال اسان   د تدم اما مق  ال اتا  مق اال است ا  إساو  ن اس لاال 

اسن   د عواو اتا  م جاإ إصايلع دلجالم اس ا م ن  تد اال ها ا اإلصايلع مان عناماا متيامم  متيال مال  تيواال يي  اإ 

 1.د  صغويل اس  ماسيما ن ييليل  تيوال يلسن   إ است

ن ه ل اسيناما تجيا اس ا م  الا ل عان عموا  ن مد  ال سبمندلتا  ن  ييلتا  ن متتل ايل ماا مال    امل اس ا م مان  

 .عمو  ن ي ن مل  درا عو   ىد اسناقا  ن ت نق  تنقيلت 

يلس تلعاااإ ن اال ت ااالد ن اس ااايلم   إلصااايلع اسدلجااالم  ،ن اس لااال اسااان   د هااان اسصاااين  است  ااادا العاااديليى ااا   

ن ي  اااإ اسيماااا اسما و اااإ ن اسيناماااا اسي   اااإ ( مدتااان  اسن   اااإ)ناس ييااالم ن استنقيااالم مااان  ااالا اسيماااا ت  ااا  

 .اس ل ج إ  ام اسيلقإ 

يل تاا   اا ن  ن اس لاال اساان   د هاان اسدلسااإ است  اا إ  ن اسصااين  إ استااد تراالدأل يواانا اس اا م  والكبااري كامباالاماال 

صيلع دجلت  استد  تبوييل ن سأ مان  الا است لعاا يا ن اسيناماا اسص را إ سو ا م ت  ا  ن اسيناماا اس لراإ  ،نا 

 ن م اسيلدانن تي   لم متيمم  سو لل اسن   د ى ا    يبي يإ اسن   إ  اتيل ن اسيناما اسم تيبإ يمد ب اسيما 

إ اسيمااا ن  د ااال هاا ا اإلصاايلع عاالم  عاان اسااييض ةن اس لاال عاان اسيمااا هاان م جااإ إصاايلع دجاالم اس اا م تت جاا

ب  ااال األجاا  ،  اا ن  اسيمااا ، بي يااإ اإلصاا ا  ، بي يااإ اسيمااا ت  اا  االعتاا ا  ينا اابإ اك اا  ن ن  اا   

 درااا عو ياال ىااد  اسااييض األ اا  ةن اس لاال عاان اسيمااا هاان مدرااوإ عتلراا  اس لاال استااد  تراان  اس اا م ةن

 2:اسيما يلسميلمسإ استلس إ ن  يي  عن اس لل عن عمو  ىد رن    لا  تدم ما 
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اس لاال عاان + اس لاال عاان  االعلم اسيمااا + اس لاال عاان اسجملعااإ ىااد اسيمااا + اس لاال عاان اإلصاا ا  

  .  ن  اسيما 

ن لداا  عوااو اسياا ض اس االيال ان اس لاال عاان اسيمااا  ماااا اصاايلعلم اساا ع  درااا عو ياال اس اا م ماان 

ويل ن يلستلسد ى  م  مل تماو  ه ل اسن   اإ مرام  اسمرلم  اسم تو إ استد ت تيب ىد ترن ل يلسن   إ استد  صغ

 .اصيلعلم ان متلىا لا    ن متيمم  س  ي م  مل   م  للل عن ه ل اسن   إ ن   مام ا تيلب  ييل 

ن هتلأ تي  ا  الساا س لال اسان   د ن هان اتا  عيال   عان مصالع  اسيالمو ن تجالل إعمالسيا ناتا   تاتع 

يماا سياا ،ن سمال  تيغاد ان  دراونا عو ا  مان ن ال  يا ن عو ا  ىلتا  لومال عن  ما ياا سمال ت مما  اسن   اإ اسان اس

قوااام اس جااان  يااا ن اإلما  ااا ن لومااال  ام  لااالها سيااالمو ن لمااال اتااا  مدراااوإ سلتجلهااالم اس لراااإ تدااان م توااا  

اسيتلر  اسمتيو إ يلسمتصل  ن هتلأ تي        س لل اسن   د د ا     اسييض ات  اسصين  است  د يلس تلعإ 

 االد ةن اس اايلم  إلصاايلع اسدلجاالم ن اس يياالم ن استنقياالم مااا اسيمااا ت  اا  ن مدتاان  ي  ااإ اسيمااا ن مااا ناال ت

 1اسا إ ن اسنالء ناالتتملء

اس لل اسن   د م تيب ي  ن  اسيما ،ىلسمد ب اس ع  مل إ اسيلما ى   تصلبلت  ن ميلم  ،  وياأل من ا لي ا ا 

 . ا مجينم الي  ن تد  ن اما   ما ا اسمت  إىد صين ل يلس ادإ ن دي  سويما ن ات لت  س  ن ي
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 :عوامل المرتبطة بالرضا الوظيفي -2

 تااأا  اس لاال اساان   د يلسيم اام ماان اسينامااا استلتجااإ ماان اس اا م ت  اا   ن اسيمااا اساان   د ان ماان اسي  ااإ 

اساان   د ن  سااأ استت  م ااإ اسمد بااإ ياالس  م ن قاام تيااممل ن جياالم است اا  اسمداامم  سوينامااا اسمااتا   عوااو اس لاال 

 .من قيا اسلتلأل ن اسيلدا ن نمن هتل للن اال تل  ىد تي    اس لل اسن   د اس ليال  ل ل

ن ملن ترت   اسيناما اسمتا   عوو اس لل اسن   د اسيم   ريل اس  م  لا  ناقي إ ن  ت  ض 

  :اسو اسمجمنعلم استلس إ

 :مجموعة العوامل الشخصية :أوال 

 :ا اسص ر إ ن استد ت جا اسو اسص ص ت    ن ه ل تا ت   م  إسوهتلأ اسيم م  من اسينام

ن استد  ملن ق ل يل يتدو ا  رل رايا ن املتيا : عوامل تتعلق بقدرات العاملي  و مهاراتهم  -1

اس اان ن استيواا ا ن اسم اتن  اساان   د  ن قاام مساام األيدالا عاان نجاانم علقااإ ا تيلبا  ا جلي ااإ ياا ن اس اان :مااا 

  1 ام  ن اس  م لومل  امم م جإ  للل عن اسيما ن     اسييض  ن اس يأل ىد  سأنم جإ  للل عن اسيما 

 يمل  لنن ىد  ن بمندلم اسمن   ىد يما إ عم ل تلنن م ت يإ ن يلستلسد ال   ليويل ىاد ايواأل اسدالم 

م جإ  اسدلجلم استد   ي يل اسناقا اس يود سون   إ ن  ت يأل  سأ ىد عما اس لل اسن   د ن سلن ما ت ما

 اسن   د اس لل بمندلت  ن   لو يلسناقا اس يود ن ت تأل عوو  سأ   لم 

لااا هاا ل اسينامااا ت االها يم جااإ لي اا   ىااد تد  ااال اس لاال ساام  اسيلمااا ن تاانى  لااا هاا ل اسينامااا  جيواا   دااإ 

ما ا  يلالتتملء اسو اسمت  إ ممل  مىيإ تدن االجتيلم ن االيماع ن ا يل  ميل ات  ن قم ات  دتو  د ال تناجمل

 .اسمت مإ
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امل عن تأا   م تن  استيوا ا عواو اس لال اسان   د ى ام تنراوم األيدالا إساو  ن اس ا م األلاا  تيو مال 

 لنن اقا  لل عن اس  م األقا تيومل ن   جاا  ساأ إساو  ن بمندالم اس ا م األلاا  تيومال تلانن م ت ياإ م ل تاإ 

 .يبمندلم اس  م األقا تيومل

استااد  صااغويل اس اا م ىوياال تااأا   عوااو اس لاال اساان   د ىأراادلأل اسم الاا   ن يلست اايإ سوم لاا  ةن اسن   ااإ

 .اإلما  إ اسم ت يإ يلسيل مل تلنن  للها  عوو من اسيلمو ن األقا ىد اسم تن  اإلما ع 

 :عوامل تتعلق بمستوى الدافعية لدى الفرد و مدى تأثير دوافع العمل لدى الفرد_2

ا ىااد اسينامااا اسص راا إ ن ا اات ماميل ستد اا ن م جااإ ن يراا إ علمااإ  لداا  اتاا  ماان اسراايأل اسااتدل

 .اس لل اسن   د سو  م إتمل قم تلنن  ام ىل م  عن ا ت ل  اس  م سن   إ 

 : العوامل المرتبطة بظروف العمل:ثانيا 

ن ه ل اسيناما تتيوال ي  ن  ن ي  إ اسيما ما ا اسمت مإ ن استاد  يماا ييال اس ا م ماالا  ساأ اسلانء  

 .اس بنيإ ، األت يإ ن ت لا ىت ام اسيما ن اس ادإ استين إ ، 

 .ن ه ل اسيناما  ملن سإلما   استدلا ىد مي ميل  ن تغ   هل  لىل سويناما اسص ر إ اس لي إ 

ن قم تلنن ها ل اسيناماا م تيباإ يترام ا اسن   اإ ن مام  : العوامل المتعلقة بالوظيفة أو العمل: ثالثا 

  اإ ماا اس ام ام ن اإلمللت الم استاد  موليال اس ا م ن م انال تا  نقام  ا تيب يمام  تتل أل اسناجيالم اس لراإ يلسن 

 1.إصيلع اسن   إ سدلجلم اس  م من د ا است    االجتملع إ ن اسم تن  اإلما ع سون   إ
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 :العوامل المتعلقة بنمط اإلشراف أو اإلدار  : رابعا 

مم  تانى  اسيلقالم اإلت الت إ يا ن اس ت الء  ن تتيوال ه ل اسيناما يب ال اإلص ا  ن اإلما   اسمتييإ ،

 .ن اسم تن  ن د ا  جأل  ن ت نم اسيلقلم االجتملع إ ن است   إ اسج م  ي تيا 

 :  العوامل المرتبطة بتنظيم العمل داخل المنظمة: خامسا 

جااا اءام  ن هااا ل تصاااما اسوااانا ل ن اسااات ا استاااد تبي يااال اسمت ماااإ ، ت اااا االترااالالم ما اااا اسمت ماااإ نا 

 .اسمتييإ ىد اسيما ن است ي لم ن استجي  ام استد تنى هل اسمت مإ 

 : العوامل البيئية : سادسا 

ن هاا ل اسينامااا تتيوااال يلسي  ااإ استااد اتصااأ ى ياال اس اا م ىياان علاان ىااد ة اا   مي تااإ ن  اا تيب يجملعاالم 

 .ن ملء ما ا اسيما ن تصما   لل للىإ اسجناتأل اسا لى إ ىد اسمجتما 

 :  ل المتعلقة باألما  الوظيفي و األجر و فرصة الترقيالعوام: سابعا 

ن ه ل اسيناما تصاما اسيتلرا  اسمتيو اإ يتالم ن م ات يا اسمن ا  ن مام  توي تا  سدلج الم اسص را إ 

 تم اا  اسمن اا  لاا اسأ ت ااتم  لااا هاا ل اسينامااا عوااو اس اا ص اسمتلدااإ سوت قااد  نتتل ااي  مااا دجااا اسيمااا اساا ع

 1ستبن  اسن   داسن   د ن مم  تناىال اس  ص ا
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 :  طرق قياس الرضا الوظيفي: المبحث الثاني 

ن   رام ييمو اإ ق الإ اس لال اسان   د عمو اإ جماا اسي لتالم اسماساإ عواو م اتن   لال جملعاإ اسيمااا 

اسمنجاانم  ىاااد اسمت ماااإ عاان عتلرااا  اس لااال اسم تو اااإ ، ن تيتياا  عمو اااإ ق ااالإ هاا ل اس بااان  األنساااو ن اسيت اااإ 

اسم ا االم ن اسجياانم اس لرااإ ىااد اس لاال اساان   د د ااا اتاا  ن ى اال سماال ت اا   عتاا  تتاال ع هاا ل األ ل اا إ ىااد 

اسيمو إ تيما إما   اسمت ملم عوو اس  ا اس  ل الم ن ات ال  اس بانام األ ماإ س  الم  ن تتم اإ اس لال اسان   د 

اسم اتن لم م ينساإ  سم  عملسيل ،  ن للن م تناها مت  ض  ن اسد ل  عوو م تن لتيا اسدلس إ نان للتم ها ل

ن ملاان يراا إ علمااإ تو اا ص عمو ااإ ق االإ اس لاال يم ل   اايل اسم تو ااإ ىااد الاااإ  هااما      اا إ األنا متياال 

تدم اام م ااتن   لاال  ىاا ام استت اا ا ن مي ىااإ مي اال  اس لاال ةن عااما اس لاال  ماال اسياام  اسااالتد ىياان مي ىااإ ماام  

 .اسجلميلم نات  لا اسيما اسم تو إ ىاد اسمت ماإا تل  م تن لم اس لل اسن   د ن مدممات  ن متص ات  ي ن 

 ماال اسياام  اسالسااا اساا ع ت مااد ساا  عمو ااإ ق االإ اس لاال اساان   د ن اسيم اام ماان  ااونل لم األىاا ام ما ااا استت اا ا 

 :عوو  ي ا اسمالا استغ أل ناال ت لسإ من اسيما ن األماء اسميتد تنجم عم  ب ال س  لإ اس لل اسن   د 

م  قنا ا أل  وإ مي ل  إ ماا قل مإ تل لإ س  لإ اس لل عن اسيماا ن هاد تنجم ع:  قائمة األسئلة -1

 .عما ،  لعلم اسيما ،   ن  اسيما ، است ق إ : تدتنع عوو    وإ سيم  عناما ماا 

ى ملن ا ت ماا اسم ليلم سمي ىإ م جإ اس لل اسيلمو ن عن اسيما ن قم تلنن اسم اليلم : المقابالت -2

 .  م إ  ن ي     م إ ن هد األلا  ىيلس إ ىد مي ىإ اس لل عن اسيما  لرإ إ ا دجا اسمت مإ رغ  ا 

د ااا  ااتا ملد اإ  ااونأ اسياالمو ن اااا  ااتا ييام  سااأ ا اات لص ييااض اسملد االم داانا :المالحظااة -3

 1.  اسيلمو ن ن مصلع ها مناق
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لمل ات   تيغد ا تتتله م جإ  لل اسيلمو ن من ناقا ي لتالم التن اإ متلداإ يلسمت ماإ مااا :بيانات ثانوية-4

ميمام اسغ ل  ،دجا صللن  اسيلمو ن ،ميما من ام اسيلمو ن ، عمم اسدناما  اتلء استصغ ا ، ت يإ اإلتتله ، :

  .ماا ه ل اسمتص ام  ملن اسدلا ي م  اإلمللن عوو م جإ  لل اسيلمو نم تن  اإلتتله ىد اسيما ،ن يتدو ا 

ن  ملاان سويلدااا  ن  رااما اال ااتيلتإ اس لرااإ يم ا ااإ نىااال ماال  ااتلءا مااا  ياا اض اسم ا ااإ نمجلسياال   

استبي  ااد ىلتاا   ملااان ساا    لااال ا اات ماا يياااض اسم اال  إ اسميااام  سياا ا اسغااا ض ن سيااا  صاااي  م اال  إ اس لااال 

  .سو لل اسن   د  مينسوتااسن   د إللىإ إسو مل  ل   علل م  لإ ان ا تيلتإ 

 : ا اسم  لإ عوون  صما ه

ا اااااااااااات ماا اس اااااااااااام ام ،االتجل ،م ااااااااااااتن  استصاااااااااااالب،است ما،ت ن ض اس وبإ،  ل اااااااااااالم ن ممل  اااااااااااالم 

اس وبإ،استين للم  ملء اسيما ، اإليماع ، اال ت لس إ ،األملن، اس مملم االجتملع إ ، است م   ، اسم تنس إ 

 .ىد ميلا اسيما ن   ن  اسيما اسم ل  االجتملعد اسن   د ، اسجلتأل اإلت لتد ىد اإلص ا  ، استتنع

لاا سأ ماان اسم اال  إ اسم اات ممإ ىااد ق االإ اس لاال اساان   د م  االإ ىياا إ نراا  اسن   ااإ ن تلاامن 

 : م إ عتلر  ن هد

 -   اسيما ت. 

 - األج. 

 -ى ص است قد. 

 -1.  ونأل اإلص ا  ن اس ملء ن اسيما 

ن اسميتمم عو يال س  الإ اس لال  م  لإ اس لل عن اسيما بي ل س م اس يا ىد اسيما ن األيناأل اسمتلدإ

 :دعن اسيما نى ل سي ل اسب   إ ه
                                                           

1
، دار اليازوني العلمية للنشر والتوزيع األردن الطبعة  القيادة و عالقتها بالرضا الوظيفي، المهندس عادل عبد الرزاق هاشم  

 ..322،ص 0333العربية 
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 :معدالت قياس الرد على األسئلة  

ن هااد ماان  لااا  اسباا ال اسم اات ممإ س  االإ اس لاال عاان اسيمااا ت اات ما مياامالم اس  االإ للموااإ ن ى ياال 

 :م  نا األى ام يإجليإ األ  وإ استد ت مل ي ج ا  منم ىيويا عن اسيما ن من  صي  اسميمال

 .(JDI)األجند  الوصفية للعمل  -1

 .اسيما ،االج  ، ى رإ است ق إ،اإلص ا  ناس ملء: ن األ  وإ ييل تتتلنا  م إ جناتأل م تو إ نهد 

ن يلس يا من  هم إ اس لل اسن   د إال  ن اسلا   من اسمت مالم ت ات ما   الس أل مق  اإ سوتيا   عواو مصالع  

ت تراا  هاا ل األ االس أل عاالم  عوااو مجاا م  ااملع اساا  ع  اس ت االء ىااد اسيمااا اسياالمو ن ن  لاالها تجاالل اسيمااا ن 

 .عن م تن  يا 

هاد : الناوع األول:ن  ملن در  األ لس أل اسم تيموإ ىد اسنقم اسدلل  ىاد تانع ن مان اسم ال  إ

اسم ل  إ اسمنلنع إ د ا  ملن ق لإ اتجلهلم اسيلمو ن ن للها عان ب  اال ا ات ماا   الس أل ق الإ مي تاإ 

 .ميما اسغ لأل ، ميما ت أ اس ممإ،ميما اسدناما ىد اسيما،ن ميما اإلتتله سومن  : ماا 

: هاد اسم ال  إ استاد تيتمام عواو جماا اسميونمالم مان اسيالمو ن يل ات ماا ن ال ا مدامم  مااا : النوع الثاني

اسم اااليلم رااد  إ اال ت رااالء استاااد ت اااتيما مجمنعاااإ مااان األ اا وإ اس لراااإ يلس لااال اسااان   د ةن يل ااات ماا 

اسص راااا إ استااااد  ج  ياااال اسياااالدانن مااااا اسياااالمو ن ىااااد اسمت مااااإ نسلااااا ب   ااااإ م ا لهاااال ن ع نيياااال ن  اااا ن  

 1 .ا ت ماميل

 

 

                                                           
1
 322،ص0333،معهد االدارى العامة،الرياض،قياس الرضا الوظيفياحمد رابح ، 
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 .اثر االتصال الداخلي على الرضا الوظيفي:المبحث الثالث 

تماا االترلالم عرأل اسد ل  ىد اسمت ملم اسدم ااإ د اا يميتاو اسمام اء  نقالتيا  اتالء اسممل  الم 

اإلما  إ ىد اسيمو لم اترلالم ما اك   ن  ناء لالتنا ىا ام  ن مجمنعالم ما اا اسمت ماإ  ن جيالم ن با ا  

 ل ج إ ، ن ايوأل اسمصللا اسمال   ىد اسمت مإ  ملن  ن تجام  و يال  انء االترالا  ن  انء اترالا اسميونماإ 

ا  س  اام يلسم ااتن  اسمبواانأل عاان ، ةن تد   ياال ن عااما ىيمياال ن يلستاالسد تراايل ات اال  اس اا ا  ن تدم اام األهاام

اسل لء  ن اس يلس إ لمل إن عمو إ االترلا ىد اسمت مإ ال تأ   صلل ناداما، ياا  صاللال متيامم   ن ىاد   بال  

 .عمو إ االترلالم قم  درا ر اع  ن دنا  سغ ض دا اسمصللم استد تناج  اسمت مإ

ن اسااييض متياال هاان عمو ااإ اتراالا لاا سأ امنا  اسماام   ال ت واان ماان قاام  مياا ن ماان االتراالالم ن  

للموإ   ن األمنا  است لعو إ تتلمن االترلا يلس ت لء ن اسم تن  ن ن  ملء اسيماا ن اس  الم األ ا    ال ه 

اسمت مااإ ، لاا سأ اس اا ا ام تتبوااأل ماان اسماام   استيلمااا ي ااام  ماان اسميونماالم تااأتد ماان  باا ا  عم اام  ن مااان 

نات ل هااال سوتت  ااا  ستااالتد األمنا  اسميونملت اااإ م لااا   عواااو  مرااالم  م توااا  لاااد ت ااات ما ىاااد راااتلعإ اس ااا ا ام

متبوياااالم ت ل ااااا اسميونماااالم ن اسي لتاااالم نا   اااالسيل إسااااو م تواااا  اسجياااالم اسما و ااااإ ن اس ل ج ااااإ لاااا سأ تاااا تيب 

االتراالالم يصاالا لي اا  ين اال   اإلما   اسما و ااإ ن اس ل ج ااإ يلإللاالىإ إسااو ت اان ض اسراالد إ ن استت ااا ال 

 1.بوأل عمو لم اترلا ن إقتلع سغ ض  ن تلنن است لعا ا جلي ل نتبن   اسمت مإ تت

تتمااااا االترااالالم تصااالب إما ع ن اجتمااالعد ن إت ااالتد ن ت  اااد تت لعاااا ىاااد إبااال ل جيااانم م توااا  

اسيااالمو ن ن  ما ياااا ن  ىلااال ها عيااا  قتااانام اترااالا مي تاااإ سلاااد تراااا إساااو  ىلاااا رااا غإ سويماااا اإلما ع ىاااد 

 .اسمت مإ
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عا ا جليد ن تيلما مصت أ ي ن مجمنعلم اسيما ن األت مإ اس  ع إ نرنال لمل  تلمن االترلا ت ل

إساااو  ىلاااا رااا غ اسيماااا ن  لا هااال ل ااالء  ن  ساااأ مااان  ااالا ابااالع اس ت ااالء عواااو تصااالب اسم تن ااا ن لااا سأ 

  اااتب ا اسم تن ااا ن استيااا   عواااو تنجيااالم اسيماااا ن األهاااما  اسمااا ام تد   يااال ن اتجااال  األعمااالا ن اسميااالا 

 .م تو إ ناس يلس لم اس

ىلالترلا   لها ىد تنج ا  ن تغ  ا  اس اونأ سلىا ام ، نهان اسن ا وإ اس يلساإ سواتيوا ناستبان   ن تام  أل 

األىااا ام ن اسمجتميااالم ما اااا اسمت ماااإ ن مااان هتااالأ ىلالترااالالم س  ااام مجااا م ت ل اااا اسميونمااالم يااا ن األىااا ام 

اإلما   يصاالا  االص ىاالن نادااما ماان  ناسمجمنعاالم سلتياال تدتاانع  ييااإ اسماام   ىااد استااأا   نتد   اال اا  ن ىااد

 .اإلقتلع اس ع  يتد جيا ادم األب ا  اك   ن ماعمل ن مت ما سو  لسإ  هناألهما  اسميمإ سلترلالم 

عمو إ االترلا تيتد ت لعا ن تيلما ي ن  ىا ام ىيالم  مال تيامة اسيمو اإ االترالس إ عتاممل   ياأل ادامها 

لماال (.اسم ات يا)ن ميونمااإ   ا   إسااو صا ص ة اا  ناساو اك اا  ن يت اا د   ااإ ةن ىلا   ةن  ع   ع ة(.اسم  اا)

 1: ي ى  اسصلا استلسد
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 1يوضح عملية االتصال داخل اإلدار : 7 لشكل

 
                                                           

1
 مرجع نفسه،صالح الدين محمد عبد الباقي ،  

 لنللء

 لنللء

  االترلا قتل يا اس  لسإ من  لا 

عمو إ يا  ن إ  لا 

قتل    لااس  لسإ من 
 االترلا 

 لنللء

1 

 التشفير  ىأ

2 

 ميتو

1 

 تص   

0 

  تص   

3 

 ميتو

3 

 استص    ىأ

 اسم  ا اسم توا

 بداية 

 اسم  ا اسم توا

 عمو إ االترلا 
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إن االترلا  و و اهتململ مت ا ما مان قياا اسم ا   ن لأدام اسيتلرا  اسد ن اإ ،استاد ت واال جانا متل ايل 

نراالسدل سويمااا ،ىلالتراالا اس ياالا هاان اساا ع  د ااال اعوااد م جاالم استمل ااأ ياا ن اسماام   ن اسم تن اا ن اعتماالما 

عوااو اسا ااإ اسمتيلمسااإ ي ااتيا لماال  ماااا االتراالا اسااما ود عاالمل ماان عنامااا اس لاال اساان   د ، إ    اات ما ى اا  

هما  اسمت مإ ن من اا ىلتا   يماا اسم تنس ن اسجناتأل اإلت لت إ ن االجتملع إ سويما ينج  ،   مل يتد  ال  

عوو استأا   عوو اسيملا يلستلسد   مام  ما يا سلعوو ن اس ع ت ل  عو   لأ ونأل اترلسد مد   سويملا ىمال 

تبي ال اسم    ن    ونأل   ا االقت ادلم   مد إساو استيا   عواو  ما ياا ن  ىلال ها ن تج ا م االقت ادالم لاا 

ىيلس ت  لن  ب  يما عوو ت و ص اس جن  ي ن اسمام   ن اسم تن ا ن ، ى  الها مصللويا ى م اايم ه ا األ ونأل 

 :يب   إ يي  ميلص   ىد تد    اسيملا من اجا  سأ  جأل عوو اسم    ن م اعل  اسجناتأل استلس إ

  تن  اا  مدتاان  اسيماااا ن ت اا    األهاااما  اسيلمااإ سومت مااإ ، م ااالعمت  عوااو استل ااا  يلالتااممله ىاااد

يااال  االهتملمااالم يااالسمن   ن ن تد  ااا يا ياااأتيا   ااالإ تداااله اسمت  اااإ ن األ ااا  ييااا ن اسي  اااإ اسجم ااام  ن إ 

االعتيال  اسجناتاأل اإلت االت إ ن اال اتملع إسااو مصاللويا ن ميلسجتياال نا  جالم دواانا سيال ن   ع اسا ااإ يا ن اسيماالا 

عبل يا د  إ سوتيي   عمل يما ويا ن اسد ل  عوو  ند اسجملعإ ن االترلا ي تي  1.ا ناسم تنس ن نا 

ىلالترلالم ن  وإ ميمإ ن دلل  إ ست ا اسميونملم سمل سيل من اا  ت  د عوو اسمن   ن ىلالترلا 

 يتياا  قوااأل اسمت مااإ ن  تيغاااد ان  لاانن ىياالال ست اااي ا  اا   ن ت ااا اسميونمااالم ن اإلجاا اءام اس لرااإ ياااإما   

 .نت     اسمت  إ نى ل سصيلإ من االترلالم اسما و إ

ماالعد متل ااأل سمداا ب اسيمااا ن إقلمااإ علقااإ رااماقإ ياا ن اسيماالا ناسمصاا ى ن ىيتااممل  ااتا  وااال جاان اجت

نتنى    يا االترلا ه ا لو   ملن من مي ىإ مصللا اسيملا ن ييما عوو دويل من جيإ ن من جيإ   ا   

اعتاا ا  اإلما   يأهم ااإ مل يامماا  اسيلمااا ماان ياالمءن نلااي  منلااا االدتاا اا ن است اام  ،ىين  ااتمع إسااو تد  ااال 
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سم إ ن اس  ع اس ل م ي ن اسمم   ن اسيلما هن االترلا اسج م ما ا اسمت مإ ىين  د اال اس ل ام  ن يمنتا  اس لل 

 .ال  ملن ةن ت ت د اسمت مإ إسو اعود م تن 

لماااال  ن االتراااالا ن استياااالنن ياااا ن اساااا ملء  يتياااا  متصاااا  ماااان متصاااا ام تد  ااااال اس لاااال عاااان اسيمااااا 

ماتل است ق اإ سمان   اتد يل ن إسمالا اسيمالا يمال  جا ع ما اا  ناال تملع سصللن  اسيملا ننلاييا ىاد  ماللن ن

اسمت  إ ن ادت اا ل امتيا ن مصللويا ىاد ات ال  اس ا ا ام استاد تاتا  عواو د ال  اسجملعاإ ها ا   العم ىاد  ىاا 

 نديا اسميتن إ ن اس لل قم نجم إن سلترلالم اا  تلجدال ىاد مدلنساإ االصايلعلم استاد تتصا  ي ا عإ نت  ام 

 1.ن اسيما من  للها ع

ن ت وا من ت ليا سويما ىإ ا لالن اسيلماا  الاد عان عموا    الها ىاد  اسيماا اسجمالعد ن  امىا مان 

 ماء اسجملعإ يلستيلنن ن تا نمها يلسميونمالم استاد  ي ىيال عان اسيماا ىلسمت ماإ استاد تصاجا تامىال اسميونمالم 

سمل  دما ما ا اسمت مإ ،ممل  جيا إسو األعوو يلا  ينسإ ن يمنن عنا ال ، لنن سم  اس ت لء  ت إ صلموإ 

اس  ا ام اسرلم    لا  رنايل هما من جيإ ن من جيإ      ىلن إتلدإ اس  رإ سويمالا إلياماء   ا ياا ن ت ام ا 

اقت ادااالم ن اال اااتملع إساااو صاااللن يا  يماااا عواااو تبااان   ص رااا لتيا ن ت ن اااإ  ند اسم اااتنس إ  د  ااانن يااا سأ 

 .اسن   د اسدلجلم ن استد يإمللتيل تد  ال اس لل

لمل إن اسيلمونن  دتلجنن ست ا صللن يا ن نجيلم ت  ها ن ت ل     ما ياا إساو اسجيالم اسيو ال ،ن إن 

االت اا لأل اس ااو ا ن اس ياالا سوميونماالم ن اسي لتاالم ماان  االا االتراالا اسراالعم  ااما عوااو  ن عمو ااإ االتراالا 

اسميونملم استد تتت ا ىاد  ا لال ها ا اساتمب يي ا األ ونأل ىيلسإ ن عمنمل  ملن  ن تم   ي ن  تناع عم م  من 

 :من االترلا

                                                           
 .مرجع نفسهرابح كعباش ،  1
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالطار النظري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

11 

 تلمن ه ا استنع من اسمصاللم  ن اسراينيلم استاد  ناجييال اسيمالا ىاد :المشاكل و االستثناءات

ملاالن عمويااا نلاا سأ اسداالالم اال ااتاتل  إ استااد تدرااا إاتاالء اتجاال  اسيمااا ناستااد   يااأل اسيماالا إ راالسيل إسااو 

تيبا اسبيلعإ ىد ادم اسمللتأل متا   انم ن نسان تداا اسمصالوإ ياا   اينع عال  :اسم تن  اإلما ع األعوو ماا

 1.بلييإ جم م  وصولاألقا التت ل  

 إلجراء تحسي  معي  اقتراحات: 

اقتا اد دا   :ن ه ل عيل   عن  ىلال  سغا ض تد ا ن اتجال  األعمالا ن تانى   ي  اإ عماا  ىلاا مااا

ألتيل ت تغ ال نقم بن ا ن ال تل   ق مإ ن ال تيبد تتال ع ييض اسم ادا من عمو إ اتجل  ميلموإ مي تإ 

 .م  م 

 تقارير األداء: 

ن هااد است اال    اسمن  ااإ داانا األماء   اتجاال  األعماالا يياام  إعاالا اإلما   عاان م اا    اسيمااا اس اا مع 

إ  ااااالا ت   ااااا  إساااااو اإلما   دااااانا تااااامق  د اس ااااانات   اسااااانا م  مااااان مجيااااا  ميااااا ن : ناسجمااااالعد ن األق ااااالا  مااااااا

 .اسملد لم اسمتص   ى يلن 

 إن اس  ال ا اس لراإ يصاللن  اس لراإ يلسيمالا ن تبويالتيا ن لا سأ است ال    :النزاعاتن  الشكاوى

اس لرإ يدرنا ت اعلم  ن صجل ام ىد مللن اسيما هد ىجن  ن ها ا استانع مان اس  ال ا اسرالعم  

 2.م تنا ما      تت   م  ونهل دونال سي ل اسمصللا ى م  صلن ادم اسمم اء عما تيلنن
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 العمل تعليمات : 

ن هااد عياال   عاان تنج ياالم اس لرااإ يل   ااإ اتجاال  اسيمااا ماان قيااا اسياالمو ن ن ل اا  تاا تيب اسن اال   

 .تيو ملم  لرإ يمتل اتجل ام سويملا ن تيم لم استد  ن  تج   عو يل:ييلقد  تصبإ اسمت مإ مالا

 العكسية لألداء التغذية: 

اإلما ع األعواااو مااان قياااا اسيمااالا  ن  اسم اااتن  ت  ااا او  ملد ااالم عواااو تصاااتما استاااد اس  ااال ا نهاااد

 .اإلصلم  يجينم اسيلمو ن ىد ق ا اسدل نأل ن إي ا  من ها ىد تد  ن إج اءام اسيما: اسم تنس ن ماا

ن لاا هاا ل األماان  استااد تااا  ل هاال ماان صاالتيل  واال جاان متل ااأل ن ي  ااإ م االعم  تملاان اسيلمااا ماان  ماء ميلماا  

اس لل عن عموا ،ن  ساأ مان  الا االترالالم اسما و اإ ناسبا ال اسم اتيموإ ىاد استناراا يا ن ي م  مي ن من 

اس ت لء ن اسم تن  ن ن يا ن اسيمالا ى مال  ياتيا ن ساأ تدان تد  اال األهاما  اسم اب   ن استاد ت ايو اسمت ماإ 

 1.إسو تد   يل

تله اسو االعت ا  ن االد لإ االترلا ما ا اسمت  لم ميتد عوو ا لإ اسيلقلم االت لت إ ن ان اس  م  د

يلتاا  ميااا  ن ساا  من  ىااد اسمت مااإ ن ىااد دااا مصااللويل دتااو نساان للتاام ي اا بإ ،التاا   ياانم يلال جاالأل عوااو 

 .اسمت  إ 

 .تصل ا علقلم نب م  ما ا اسمت مإ اس لل اسن   د ن االترلا اسما ود ادم اال لس أل االما  إ استد تد ال

 

 

 

 

                                                           
 . 032نفسه ، ص  المرجعمحمد يوسف القاضي، 1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالطار النظري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

13 

 : خالصة

اس لل ل استد تيتا ييل اسمت  اإ ن ت ايو ستد   يال ت ا ا ألهم اإ استاد  د او اس لل اسن   د من ي ن 

ييل ،ى لل اس  م عن عمو    لعم ن   لها يم جإ لي    ىد اس ىا يلسمت  إ ن اسد ل  عواو ل لتيال،ن تد   يال 

اس  الا ألهماىيل ىتجلد اسمت مإ   تيب يلسيتر  اسيص ع ، ىين  ي ا مجينمام من اجاا  ىاا م اتن  األماء  ن 

يلسيما عوو  لما نج  ،ن ال صاأ إن تد  اال م اتن  عالا مان اس لال  ما  مياا يلست ايإ سومت ماإ ت ا ا ستاأا  ل 

 .اسنالل عوو م تن  اسبمند ن اإلتتلج إ

لماال تياا ن ستاال ماام  ا تياالب االتراالا اسااما ود يلس لاال اساان   د د ااا اتاا  اسمداا أ األ ل ااد سومت مااإ 

ماال ي ااتيا ماان  االا باا ديا ألىلاال ها ن اقت اداالتيا ن صااللن يا ن استيي اا  ،اساا ع ماان  لساا   تنارااا األىاا ام ى 

عتياال، ن اسمبلسيااإ يتد  ااال  يياالتيا ن دلجاالتيا ، يلالعتماالم عوااو ن اال ا ن ةس االم م تو ااإ ن متياامم  سلتراالا 

 .اسما ود

 ىالإلما   تتااتيع مللت  مالم ماان اجاا لااملن را  ن   اسميونماالم ما ويال  ن ا اات ماا   الس أل اتراالس إ

ج اام  الن اسم اا  نن  يتياا نن االتراالا لأداام اسيتلراا  اسد ن ااإ استااد ت وااال ي  ااإ راالسدإ سيماالء ساا ع  د ااال 

 .اعود م جلم استمل أ ي ن اسمم   ن اسم تنا ن   ع اسا إ ن االدت اا اسمتيلما ي تيا
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 :تمهيد

بعد تطرقنا في الفصلين السابقين الى  ختتلىا الخفىا يل الختعلقىل بنىا خىن ااتصىاا الىداتلي   الر ىا 

فىىي نثىىر قخنىىا باىىرا الدراسىىل الخيدانيىىل    ىىرا باسىىقاط خىىا تىىل داسىىت  االىى فيفي و   خىىن اوىىا ت  ىىيي الخفىىا يل 

الفصلين السابقين عل  الوانب التطبيقي خن تالا الدراسل الخيدانيل باراعل خستغانل الوا يىل ختنىا لين النقىاط 

 :التاليل

 بقاقل التقنيل لالراعل 

 .التعريا بالخؤسسل

 .تحليا نتائج الدراسل

 :االعالمية المؤسسة تعريف

تبث براخواا بالغل العربيل عل  اخى ا  اا  وراعل خستغانل  ي اراعل خحليل ب ايل خستغانل الوزائريلا

دشنت خن طرا  رئيس الوخا ريل السيد عبد العزيز  1,,4فبراير,1انطلق بثاا بتاريخ 1,1,1-1,1,1ال ,

 .ب تفليقل 

 ختر خربع,6.1.,1نيل ختر و  خساحتاا 1,تقع ببلديل خستغانل تبعد عن خقر ال ايل ب

 :عن االذاعة تقنية طاقةب

 .خستغانل الوا يل اراعل:التسمية

 .نليل  ختر1تقع اراعل خستغانل الوا يل في بلديل خستغانل وتبعد عن خقر ال ايل ب:الموقع 

 .عبارة عن بنايل قديخل نانت في السابق خدرسل ابتدائيل تل اعادة تايئتاا :المقر

 ل,6.1.,1:المساحة

 .خ لد نارباء+ح يرة السيارات +استقبااقاعل +قاعل اوتخاعات +استيدي  ات 4+خناتب9:تفاصيل المقر
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 ىىىريي الىىى لي +يقىىىع الخقىىىر فىىىي حىىىي الخطخىىىر الشىىىعبي يحىىىدا شىىىخاا خبىىىاني الويىىىران وون بىىىا سىىىننات الويىىىران و

 .الصالي سيدي عبد اهلل وشرقا خسلك يؤدي ال   سط الخدينل   غربا طريق خسد د

خىن طىرا  السىيد رئىيس الوخا ريىل عبىد 1,,4فبرايىر ,1دشنت اراعىل خسىتغانل الوا يىل فىي :تاريخ االنشاء 

 .العزيز ب  تفليقل

 124121,9,:الهاتف 

 124165.9,:الفاكس

 :.radiodemostaganemyaho.frيالبريد االكترون

 .www.radimostaganem.net:الموقع االكتروني

  اعىى ان ااخىىن 2+سىىائقين 3+15قسىىل اانتىىا    التنشىىيط +تقنيىىين ,1+صىىحفيين5+اداريىىين2:عدددد العمددال 

 .اع ان نفافل 4+ال قايل 

بىاربع سىاعات خىن السىاعل التاسىعل 1,,4فبرايىر ,1انطلق بث اراعل خستغانل الوا يىل يى ل:تطور حجم البث 

خىىن السىىاعل التاسىىعل صىىباحا الىى  الثاخنىىل 2,,4صىىباحا الىى  السىىاعل الثالثىىل ز اا ثىىل الىى  ثخىىاني سىىاعات سىىنل 

 .قيقل صباحا ال  الساعل السابعل  النصا خساءاد22خن السادسل   6,,4ساعل عال 14خساءا ثل ال  

 :مكتسبات 

 حصلت اراعل خستغانل عل  اربعل خينر ف نات ر بيل  خن الوائزة ال طنيل الخينر ف ن الر بي 

 6,,4عال(المداحات)احسن حصل ثقافيل : ادريس بن حسيبة

  فىىىي (الرياضدددة عدددالم فدددي المنشدددطات)حىىى ا خ  ىىى   .,,4احسىىن تحقيىىىق صىىىحفي لخىىرتين :فدددراك حكيمدددة 

 (.مرض من اخطر)ح ا احسن تحقيق س ء التنفا 9,,4

 (الكريم القرآن في الرياضي االعجاز)الخ     9,,4احسن حصل ح اريل عال :عابر عبد القادر

 :وضعية التجهيزات التقنية

 (نفال سخعي بصري+استدي  ات )توايزات رقخيل حديثل 
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 :البرامجية للشبكة المئوية النسبة

 ,3:االحبارية البرامج 

 12:البرامج االجتماعية الثقافية

 42:الفنية الترفيهيية البرامج

 :مجال الدراسة

 .الدراسل الخيدانيل بااراعل الوا يل ل ايل خستغانل تخت : المجال المكاني    

 .افرياداخت الدراسل الخيدانيل خدة شار تقريبا خن بدايل شار خارس ال  ا اتر شار : المجال الزماني 

 .عاخا  16اوريت الدراسل عل  نا عخاا ااراعل   الري بلغ عدد ل :المجال البشري 

 :تفريغ و تحليل البيانات الميدانية

 :محور السمات العامة 

 يخثا ت زيع خفردات العينل حسب ختغير الونس:10الجدول رقم

 النسبل الخئ يل التنرار الونس

 %62 ,3 رنر

 %32 16 انث 

 %,,1 16 الخوخ  
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فىىي حىىين نسىىبل ااينىىاث % 62خىىن تىىالا الوىىد ا نالحىىف ان نسىىبل العخىىاا الىىرن ر فىىي ااراعىىل بلغىىت 

  يخنىىن ان يروىىع رلىىك الىى  طبيعىىل الخوتخىىع التقليىىدي    ىى  الخوتخىىع الىىرن ري   فىىي ال فيفىىل نفسىىاا  32%

 .رواا انثر خن النساءفخانل ااعالخي تتطلب النز ا ال  الخيدان    را ااخر يستطيع القيال ب  ال

 يخثا ت زيع خفردات العينل حسب ختغير السن:12الجدول رقم

 النسبل الخئ يل التنرار السن

42-3, ,1 ,4% 

3,-32 ,5 12% 

 %3. .3 فخا ف ق32

 %,,1 16 الخوخ  

  ىىي النسىىبل اانبىىر %2.سىىنل  ىىي 32خىىن تىىال الوىىد ا نالحىىف ان نسىىبل العخىىاا الىىرين يفىى ق سىىنال 

  فىىي ااحيىىر العخىىاا الىىرين يبلغىى ن خىىن 12%سىىنل  ىىي 32  ,3تلياىىا نسىىبل العخىىاا الىىرين يتر اسىىنال خىىايبن 

سىىنل فخىىا فىى ق   رلىىك ربخىىا الىى  الخىىدة الط يلىىل 32فالنسىىبل اانبىىر لىىر ي 4%سىىنل نسىىبل ,3  42العخىىر خىىابين 

ونخىا ان العخىا بااراعىل يتطلىب التبىرة لعىدة التق ياا الفىرد خىن فتىرة التتىر  الى  حىين الحصى ا على   فيفىل 

سن ات فاغلبال قد يعخل ن في خوىاا الصىحافل الخنت بىل لسىن ات قبىا حصى لال على   فيفىل فىي ااراعىل واخىا 
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 انثى ذكر 

 .  يوضح توزيع مفردات العينة حسب متغيرالجنس:08الشكل 
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سىنل   الىرين نانىت نسىبتال خت سىطل يخنىن ان يروىع   32  ,3ىفيخا يتى  العخىاا الىريت يتىرا ه سىنال بىين 

انال بدؤ  العخا في السن ات ااتيرة فقىطو  بالنسىبل للعخىاا الىرين يبلغى ن  رلك ال  ن نال قد  فف ا حديثا أي

 .سنل فقد نانت نسبتال  عيفل ,3  42خن العخر خن 

 .يخثا ت زيع خفردات العينل حسب ختغير الخست ى الدراسي :10لجدول رقما

 النسبل الخئ يل التنرار الخست ى الدراسي

 %,, ,, ابتداءي

 %9, 1, خت سط

 %,4 9, ثان ي

 %,5 34 واخعي

 %1, 1, تن ين خاني

 %,, ,, غير ختخدرس

 %,,1 16 الخوخ  
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 غير متمدرس تكوين مهني جامعي ثانوي متوسط ابتداءي

 توزيع مفردات العينة حسب المستوى الدراسي:09الشكل 
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   ىي ,5%خن تالا الود ا نالحىف بىان نسىبل العخىاا الىرين لىديال خسىت ى دراسىي وىاخعي تقىدر ب

بعىد ا % 9,بعىد ا الخت سىط بنسىبل % ,4النسبل اانبر وثل العخاا الرين لديال خست ى دراسىي ثىان ي بنسىبل 

  خن  فان اغلب عخاا الخؤسسل لديال خست ى دراسي واخعي    را يروع ربخا  %1,التن ين الخاني بنسبل 

الىى  تص صىىيل الخانىىل داتىىا ااراعىىل فاىىي تتطلىىب ان ينىى ن عخالاىىا ر  شىىاادات واخعيىىل  ىىخن التتصىى  

اتىىى    يتقنىىى ن اللغىىىل الخطلىىى ب   نىىىرى نفىىىاءات   خاىىىارات خناسىىىبل   ان يويىىىد العاخىىىا فنىىى ن ااتصىىىاا   تقني

تاصل ااعالخيين خنالواخا فيخا يت  العخاا الرين لديال خست ى ثان ي   التي نانت نسبتال خت سطل   قد 

يروع رلك ال  طبيعل ال فيفل التىي تتطلىب خست ىدراسىي عىالي ادائاىا على  انخىاا  وى  ونىااداريين   روىاا 

فل بحيىث يخنىن ان ينى ن السىبب فىي رلىك ال فيفىل التىي ااخن و  الخست ى الخت سط   الىري نانتنسىبتال  ىعي

ت نىىا لاىىرا الفئىىل نالسىىائقين   عخىىاا النفافىىل واخىىا نىىا خىىن خسىىت يين اانتىىداءي   التنىى ين الخانىىي فىىال ي وىىد 

 .بااراعل عخاا لديبال  را الخست ى   را ربخا لشر ط الت فيا داتا الخؤسسل ااعالخيل

 .لعينل حسب ختغير ااقدخيل يخثا ت زيع خفردات ا:10الجدول رقم

 النسبل الخئ يل التنرار ااقدخيل

 %,, ,, اقا خن سنتين

 %,, ,, سن ات1سنل ال  4خن 

 %1, 4, سن ات.سن ات ال   6خن 

 %5, 3, سن ات,1سن ات ال  .خن 

 %9. 11 فخا ف ق,1خن 

 %,,1 16 الخوخ  

 9.سىن ات بلغىت ,1خن تالا الىد ا نالحىف ان نسىبل العخىاا الىرين يعخلى ن بااراعىل خىن انثىر خىن 

وثىل نسىبل العخىاا الىرين يعخلى ن % 5,سىن ات بنسىبل ,1الى  .ثل بعد ا العخاا الرين يعخل ن بالراعىل خىن %

 %1سن ات ب  6ال  1باا خن 
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    % ,,سىىن ات ب 1الىى   4ين   خىىن   فىىي التيىىر نسىىبل العخىىاا الىىرين يعخلىى ن باىىا خنىىر اقىىا خىىن سىىنت

سىن ات  ىي النسىبل اانبىر   رلىك قىد يروىع الى  ,1  خن  نا فنسبل العخاا الرين يعخلى ن بااراعىل انثىر خىن 

  التىي تنسىب بىد ر ا التبىرة   الخاىارة العاليىل 1,,4ااقدخيل فىي العخىا فاىل يشىتغل ن باىا خنىر افتتاحاىا سىنل 

فنانىت  6الى   1ل واخا فيخا يت  العخىاا الىرين يشىتغل ن بااراعىل خىن في العخا التي تحقق ا داا الخؤسس

 .نسبتال  عيفل فارا ربخا انال حديث  الت فيا

 .وسائل االتصال داخل المؤسسة: المحور االول

 .ت زيع خفردات العينل حسب ال سائا الخستعخلل داتا الخؤسسل:10الجدول رقم 

 .جابة ااكثر من  امع العلم ان المبحوثين قدمو 

 النسبل الخئ يل التنرار ال سائا

 %51 31 ااوتخاعات الد ريل بين العخاا

 %,2 43 الرسائا الشف يل

 %,3 11 الفانس

 %21 42 الخقابالت

 %.5 36 الااتا

 %.1 44 البريد اانتر ني
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ثىل بعىدا ااوتخاعىات % .5الود ا نالحف ان ال سائا اانثر استعخاا    الااتا بنسبل تالا خن 

 %,2ثل تلياىا الرسىائا الشىف يل بنسىبل 21  بعد ا الخقابالت بنسبل% 51الد ريل بين العخاا   اادارة بنسبل 

  عليىى  فالخؤسسىىل تعتخىىد بشىىنا نبيىىر علىى  % ,3  اتيىىرا الفىىانس بنسىىبل   %.1تلياىىا البريىىد اانتر نىىي ب 

ة   ااسىىاا فىىي عخليىىل ااتصىىاا   التىىي تخنىىن العخىىاا خىىن الاىاتا   رلىىك ربخىىا اعتبىىارا ال سىىيلل الختاحىىل بنثىىر 

الت اصىىا خىىع بع ىىال الىىبعر بشىىنا سىىريع وتلياىىا ااوتخاعىىات الد ريىىل بىىين العخىىاا   اادارة قىىد ينىى ن السىىبب 

   ان ااوتخاعات  ي ال سيلل اانسب ايصاا الخعل خات   التي تخنن العناا خىن طىره  واىات نفىر ل   

 ا ختتلا الخ ا يع الخطر عل قصد النقاش   التي تسخي للعخىاا بتقىرب خىن بع ىال افنار ل   تطلعاتال ح

الىىبعر   التىىي تعبىىر عىىن خسىىت ى ااتصىىاا الرسىىخي الىىري ا تسىىتطيع الخؤسسىىل التتلىىي عنىى   ىىخانا لتسىىيير 

تبىادا الشفاا ل فائفاا واخا بانسبل للخقابالت فيخنن اعتخاد الخؤسسل عل  ااتصاات الخباشرة   الحى ار الخ

بىىين العخىىاا   الىىرئيس   العخىىاا فيخىىا بيىىنال و  التىىي تخنىىن العاخىىا خىىن الفاىىل   ااسىىتعاب الويىىد للخعل خىىات 

 ااقتراحىىات التىىي تقىىدل حىى ا الخ ا ىىيع الختنىىاقش فياىىا و تلياىىا الرسىىائا الشىىف يل   التىىي ح ىىيت بنسىىبل نبيىىرة 

خىىاا ااراعىىل   التىىي قىىد تحتىىا  الىى   سىىائا  رلىىك ربخىىا يروىىع الىى  العالقىىات ااوتخاعيىىل الق يىىل التىىي تىىربط ع

رسخيل لت اصا بينال واخا الفانس   البريىد اانتر نىي فخىن تىالا ت توىدخا بالخؤسسىل احفنىا ان النؤسسىل ا 

 .تستعخل  داتا اقساخاا   انخا يبق  استعخال  لت اصا خع باقي الخؤسسات 
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 .ا السائد اتا الخؤسسليختثا ت زيع خفردات العينل حسب ن   ااتصا:10لجدول رقم 

 .مع العلم ان المبحوثين قدمو اكثر من اجابة

 الخئ يل النسبل التنرار ااتصاا ن  

 %29 45 (اتصاا النازا)خن الرئيس ال  الخرؤ س  

 %39 .1 (اتصاا الصاعد)خن الخرؤ س ال  الرئيس

 %24 41 (ااتصاا اافقي )بين الخ ففين 

 %,5 .4 بين ااقسال   الخصالي

ثىىىل تلياىىىا % ,5خىىىن تىىىالا الوىىىد ا نالحىىىف ان ااتصىىىاا بىىىين ااقسىىىال   الخصىىىالي نىىىاا انبىىىر نسىىىبل 

  اتيىرا % 24ثل ااتصىاا بىين العخىاا   الخى ففين بنسىبل  %29ااتصاا خن الرئيس ال  الخرؤ س  بنسبل 

ااتصىىاا    عليىى  فىىان ااتصىىاا السىىائد فىىي الخؤسسىىل  ىى % 39ااتصىىاا بىىين الخرؤ سىىين   الىىرئيس بنسىىبل 

اافقىىي بىىين ااقسىىال   الخصىىالي      ىىي خناقشىىل القىىرارات    ىىع اقتراحىىات بغيىىل ال صىى ا الىى  افنىىار وديىىدة 

تتىىدل الخؤسسىىل   تحقىىق ا ىىدافاا وا  ربخىىا لطبيعىىل العخىىا فىىي ااراعىىل   الىىري يعتخىىد علىى  ت زيىىع الخاىىال  فىىق 

الخرؤ سين   رلك خن تالا ت وي  اا اخىر  رقل الطريق و    ناك اي ا ااتصاا النازا اي خن الرئيس ال  

للعخاا   زد ال  رلك ااتصاا بين العخاا   قد ينى ن اسىتعخال  باىدا تبىادا اافنىار   ااقتراحىات لل صى ا 

الى  النتىائج الخطل بىل   التىىي تتىدل الخؤسسىل و  ااتصىىاا خىن الخىرؤ س الى  الىىرئيس ااتصىاا الصىاعد الىىري 

 .ختطلبات العخاا خن اوا اتر ا بعين ااعتبار   ايواد حل ا لااين ن عبارة عن نقا لشنا ى   
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 في ا خيل ااتصاا دلتا الخؤسسل يخثا ت زيع خفردات العينل حسب راي العخاا:10لجدول رقم ا

 .ع العلم ان المبحوثين قدمو اكثر من اجابةم 

 النسبل التنرار ا خيل ااتصاا

 %.5 36 تلق و  خناسب للعخا

 %12 5, لك اانتخاءال  الخؤسسلتحقيق 

 %24 41 سرعل انتقاا الخعل خات

 %46 14 الخشارنل في اتتار القرارات

خن تالا الود ا نالحف ان العخاا الرين ير ن بان ااتصاا الىداتلي يتلىق لاىل وى  خناسىب للعخىا 

   ي النسبل اانبر   بعد ا العخاا الرين ير ن بان ا خيل ااتصاا الداتلي تنخن فىي سىرعل  %.5نسبتال 

تلياىىىا نسىىىبل العخىىىاا الىىىرين يىىىر ن ان ا خيىىىل ااتصىىىاا الىىىداتلي فىىىي تخنيىىىنال % 24انتقىىىاا الخعل خىىىات بنسىىىبل 

ا الىداتلي تنخىن فىي   اتيرا العخاا الىرين يىر ن بىان ا خيىل ااتصىا %46الخشارنل في اتتار القرارات بنسبل 

و  عليىى  فااتصىىاا الىىداتلي بالنسىىبل للعاخىىا الىىري %12انىى  يحقىىق لاىىل اانتخىىاء للخؤسسىىل   التىىي قىىدرت ب 

يحقق ل  و  خنناسب للعخىا   رلىك ربخىا الى  الوى  العىائلي   ر ه التعىا ن   ااتى ة التىي تبعىد عنى  الخلىا و 

نىى  يسىىر  خىىن انتقىىاا الخعل خىىات فاىىرا ربخىىا راوىىع الىى  اخىىا الىىرين يىىر ن ان ا خيىىل ااتصىىاا الىىداتلي تنخىىن فىىي ا

ااساليب  ال سائا التي تستعخلاا ااراعل في ااتصاا الداتلي لنقا الخعل خات ونالااتا   الرسىائا الشىف يل 

وااتصاات الخباشرة   الرسخيل و  خنال خن يرى ان ا خيل ااتصاا تنخن في اعطاء الفرصىل للخشىارنل فىي 

ت   رلك بسبب ااوتخاعات التي التي تعقد داتا ااراعىل   التىي تخنىنال خىن ح ى ر ا  ااداء اتحار القرارا

بأراء ل   الخشارنل في اتتادر القرارات اخا فيخا يت  الرين ير ن بان ا خيت  في تحقيىق اانتخىاء خىن تىالا 

   .الخؤسسل اعطاء العاخا فرصل ااتصاا   التعبير عن افنارا   ان يشعر بان  دف      دا 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالطار التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

77 

 يخثا ت زيع خفردات العينل حسب درول انتقاا الخعل خات داتا الخؤسسل :10الجدول رقم

 النسبل الخئ يل التنرار درول انتقاا الخعل خات

 %16 41 سريعل

 %1, 4, بطيئل

 %,2 43 عاديل

 %,,1 16 الخوخ  

تنتقىا داتىا الخؤسسىل بدروىل عاديىل خن تالا الود ا نالحف ان العخاا الىرين يىر ن بىان الخعل خىات 

  اتيىىرا خىىن يىىر ن بىىان الخعل خىىات % 16  بعىىد ا خىىن يىىر ن باناىىا تنتقىىا بدروىىل سىريعل بنسىىبل  %,2نسىبتال 

  عليىى  فالخعل خىىات داتىىا الخؤسسىىل تنتقىىا بدروىىل عاديىىل   رلىىك يروىىع ربخىىا % 1,تنتقىىا بدروىىل بطيئىىل بنسىىبل 

ات   التىىىي  ىىىي  سىىىائا تقليديىىىل نالاىىىاتا اخىىىا بالنسىىىبل انتقىىىاا الىىى  ن عيىىىل ال سىىىائا الختعخلىىىل فىىىي نقىىىا الخعل خىىى

الخعل خات بدرول سريعل فرلك يروع اتستعخاا ال سائا الحديثل نانترنت بخا فياا خ اقىع الت اصىا ااوتخىاعي 

 . اخا خن ير ناا بطيئل فرلك راوع لدرول الفال   ااسعاب الويد للخعل خات 

 .العينل سب نيفيل خخارسل ااتصاا بين العاخا   زخالئ يخثا ت زيع خفردات :10الجدول رقم

 النسبل الخئ يل التنرار خخارسل العاخا ااتصاا خع زخالئ  في العخا

 %5. ,1 عن طريق الح ار الختبادا

 %,3 11 عن طريق الااتا

 %12 5,  سائا اترى

خىىن تىىالا الوىىد ا نالحىىف ان الخبحىى ثين الىىرين يخارسىى ن ااتصىىاا خىىع زخالئاىىل عىىن طريىىق الحىى ار 

  بعىىد ا العخىىاا الىىرين يت اصىىل ن خىىع زخالئاىىل عىىن طريىىق % 5.الختبىىادا  ىىل اانبىىر نسىىبل   التىىي قىىدرت ب 

لت اصىىا اخىىا الىىرين يخارسىى ن ااتصىىاا عىىن طريىىق  سىىائا اتىىرى   الختخثلىىل فىىي خ اقىىع ا% ,3الاىىاتا بنسىىبل 

  خىىىىن  نىىىىا فىىىىان العخىىىىاا يففلىىىى ن ااتصىىىىاات غيىىىىر الرسىىىىخيل   تبىىىىادا  %12ااوتخىىىىاعي   التىىىىي قىىىىدرت ب
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للخعل خات   اافنار   ااراء عىن طريىق الحى ار الختبىادا انى  ربخىا  ى  النى   ااسىاا فىي التعاخىا   يخنىنال 

اخا الفئىل التىي .اسب للعخا خن الفال انثر  التعرا عل  بع ال البعر عن قرب و  يساعد في تلق و  خن

تخارس ااتصاا خع بع اا البعر عن طريق الااتا فارا ربخا ان  ال سيلل ااسىاا تعىاخال   اانثىر تى فرا 

داتىىا ااراعىىل   يسىىاعد علىى  ربىىج ال قىىت   الواىىد خعىىا و  نىىاك اي ىىا فئىىل خىىن العخىىاا تخىىارس ااتصىىاا عىىن 

اناىا تسىخي بالاتصىىاا فىي أي خنىىان   أي زخىان   تحىىت طريىق خ اقىع الت اصىىا ااوتخىاعي   ىىرا راوىع ربخىىا 

أي فرا   نرى نفرا لسا لل نقلاا للخعل خات   ن ناا خن التنن ل ويات الحديثل التي سالت الحص ا عل  

 .الخعل خل د ن عناء 

يخثىىا ت زيىىع خفىىردات العينىىل حسىىب راي العخىىاا فىىي خىىا ان نانىىت  سىىائا ااتصىىاا الخ وىى دة  :01الجدددول رقددم

 .الخؤسسل نافيل ايصاا الخعل خات داتا

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %.5 36 نعل

 %44 ,1 ا

 %,,1 16 الخوخ  

خىىن العخىىاا يىىر ن بىىان  سىىائا ااتصىىاا الخ وىى دة داتىىا  %.5خىىن تىىالا الوىىد ا نالحىىف ان نسىىبل 

الخؤسسل نافيل ايصاا الخعل خات في حين ان نسبل العخاا الرين ير ن باناا غير نافيل ايصاا الخعل خىات 

  عليىىى  يخنىىىن القىىى ا بىىىان اغلىىىب العخىىىاا را ىىى ن عىىىن ال سىىىائا   الطريقىىىل التىىىي التىىىي  %44نانىىىت نسىىىبتال 

نيفيل   دراك للخعل خات خن قبا الخ ففين الخعل خات    را ربخا لدرول الفال   ااتستعخلاا الخؤسسل في نقا 

تعاخلال خع  رة ال سائا اخا الرين يىر ن ان ال سىائا غيىر نافيىل لاليصىاا الخعل خىات ربخىا يىر ن ان ال سىائا 

 .اترىتقليديل ا  لديال رؤيل اترى ا  قارن  بين خا   خ و د بااراعل   خا    خ و د بخؤسسات 
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 .يخثا ت زيع خفردات العينل حسب راي العخاا في  و د صع بات في تلقي الخعل خات:00الجدول رقم 

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %.4 13 نعل

 %54 33 ا

 %,,1 16 الخوخ  

خىىىن العخىىىاا    ىىىي اعلىى  نسىىىبل يىىىر ن بىىان  نىىىاك صىىىع بل فىىىي  %.5خىىن تىىىالا الوىىىد ا نالحىىف ان 

ير ن بان   ناك صع بل في ايصاا الخعل خات لال و   خىن  نىا % .4ايصاا الخعل خات لال في حين نسبل 

يخنىىىن القىىى ا بىىىان الىىىرين ايىىىر ن صىىىع بل فىىىي اتنقىىىاا الخعل خىىىات  ىىىرا راوىىىع لالوتخاعىىىات التىىىي توىىىرى داتىىىا 

   ىىي بىىد ر ا تحىىيطال علخىىا بنىىا الخعل خىىات التىىي تىىد ر بالخؤسسىىل   تنىى ن الخؤسسىىل  التىىي يشىىارن ن فياىىا 

ختىى فرة لىىديال بشىىنا خسىىتخر   تنسىىبا  دروىىل عاليىىل خىىن ااسىىتعداد اي طىىارء واخىىا فيخىىا يتىى  العخىىاا الىىرين 

ي اوا ن خشانا في ايصاا الخعل خات فيروىع  ىرا الى  دروىل الفاىل   اادرا   التىي تتفىا ت خىن عاخىا اتىر 

 .نا  ا يح ر ن ااوتخاعات التي تعقد   ليس لديال عالقات ويدة خع باقي العخاا ا  ا

 .يخثا ت زيع خفردات العينل حسب طبيعل ااوتخاعات التي تعقد داتا الخؤسسل:02الجدول رقم 

 مع العلم بان المبحوثين قدمو اكثر من اجابة

 النسبل الخئ يل التنرار طبيعل ااوتخاعات

 %,4 9, القراراتخناقشل 

 %16 41 دراسل الخشانا   ختطلبات العخاا

 %,5 34 اصدار نا خا   وديد
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خن تالا الود ا نالحف ان طبيعل ااوتخاعات الخبرخل داتىا الخؤسسىل خىن اوىا اصىدار نىا خىا   

نىىاعل  نسىىبل و تلياىىا ااوتخاعىىات التىىي تعقىىد خىىن اوىىا دراسىىل خشىىانا   ختطلبىىات  %,5وديىىد بلغىىت نسىىبتاا 

لخنلقشىل القىىرارات و   ةعليى  فىان اغلىب ااوتخاعىات تعقىد اصىىدار  %,4  اتيىرا نسىبل % 16العخىاا بنسىبل 

نىىىا خىىىا   وديىىىد  قىىىد يروىىىع رلىىىك الىىى  طبيعىىىل ااراعىىىل التىىىي خاختاىىىا  ىىىي نشىىىر ااحبىىىار   الخسىىىتودات   نىىىا 

اث الرا نلواخا فيخا يتى  ااوتخاعىات التىي تقىد ا ااراعىل خىن اوىا دراسىل خشىانا   ختطلبىات العخىاا ااحد

فاىىرا يىىدا علىى  اا تخىىال بخشىىانا العخىىاا   السىىعي ايوىىاد حلىى ا لاىىا   تلبيىىل ختطلبىىاتال للحفىىاف علىى  نيىىان 

خا خن اوا ان ت ع الخؤسسل  استقرار العخا بالخؤسسلو  ااوتخاعلت التي تعقد خن اوا خناقشل القرارات رب

 .وخلل خن ااقتراحات   وخع ختتلا ااراء التي خن شاناا الخسا خل في تحقيقي ا داا الخؤسسل

 :نتائج المحور االول 

 :خن تالا تحليلنا لودا ا الخح ر اا ا ترونا بخوخ عل خن النتائج   ي 

    5ااوتخاعات الد ريلبنسبل ال سائا اانثر استعخاا لالتصاا داتا ااراعل  ي الااتا.% 

  ااتصاات السائدة في ااراعل  ي ااتصاات اافقيل التي تىربط ااقسىال   الخصىالي داتىا ااراعىل

 .%,5بنسبل 

  5ااتصاا الداتلي يتلق و  خناسب للعخا داتا ااراعل  نانت نسبل رلك.  %. 
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 اصدار كل ماهو جديد دراسة المشاكل و متطلبات العمال  مناقشة القرارات

يوضح توزيع مفردات العينة طبيعة االجتماعات التي :11الشكل 
 .تعقد داخل المؤسسة
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 2بنسبل . سائا الخعل خات في ااراعل تنتقا بطريقل عاديل نفرا لخالئخل ال,%   

 قال  رلك %72ان  نسبل .ليست  ناك أي صع بات في ايصاا الخعل خات داتا ااراعل. 

  ااوتخاعات التي تعقد داتىا ااراعىل اغلباىا اصىدار نىا خىا   وديىد نفىرا لطبيعىل العخىا ااعالخىي

 %70بنسبل قدرت ب.الري يتطلب الودة   اانيل

 ائا الخ و دة   ير ناا نتفيل لالتصاا اغلب عخاا ااراعل را  ن عن ال س. 

  5.اغلبيل العخاا يخارس ن ااتصاا خع زخالئال عن طريق الح ار الختبادا بنسبل% 

 %.5العخاا ير ن بان  سائا ااتصاا الخ و دة داحا الخؤسسل نافيل ايصاا الخعل خات بنسبل 

 .اساليب االتصال الداخلي في المؤسسة:المحور الثاني

يخثا ت زيع خفردات العينل حسب راي العخاا ح ا خىا ان نىان اسىل ب ااشىراا على  الخاىال :00رقم الجدول 

 .خناسبا

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %3. .3 نعل

 %15 ., ا

 %,,1 16 الخوخ  
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خىىن تىىالا الوىىد ا نالحىىف ان نسىىبل العخىىاا الىىرين يىىر ن بىىان اسىىل ب ااشىىراا علىى  الخاىىال خناسىىب 

  % 15ناعل  نسبل تلياا نسبل العخاا الرين ير ن بان  اسل ب غيىر خناسىب   التىي بلغىت  %3.ب قدرت 

خن  نا نستنتج ان وىا العخىاا را ىين على  اسىل ب ااشىراا على  الخاىال قىد يروىع رلىك الى  تنفىيل   تقسىيل 

يخا يت  الفئل التي العخا   تحديد الخاال حسب النفاءات  القدرات في ايطار تحقيق ا داا الخؤسسل و اخا ف

تىىرى بىىان اسىىل ب ااشىىراا علىى  الخاىىال غيىىر خناسىىب فربخىىا رلىىك يروىىع الىى  ان العاخىىا يقتىىره اسىىتتدال اسىىاليب 

 .اترى ا  قد يقارن ااساليب الخؤسسل خع اساليب خؤسسات اترى 

 .العخا  يخثا ت زيع خفردات العينل حسب  و د ااتصاا بين العاخا   الرئيس اثناء فترة:00الجدول رقم 

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %91 14 نعل

 %9, 1, ا

 %,,1 16 الخوخ  

خىن % 9خن العخاا يت اصل ن اثناء فترات العخا في حين % 91خن تالا الود ا نالحف ان نسبل 

العخاا ا يت اصل ن خع الرئيس اثناء العخا و  علي  فالعخاا الرين يت اصل ن خع الرئيس قىد ينى ن راوىع الى  

الخاىىىال الخ نلىىىل لنىىىا عاخىىىا   التىىىي تسىىىتدعي ااتصىىىاا بالخسىىىؤ ا ا ىىىافل الىىى  ان اادارة فىىىي ااراعىىىل تتلقىىى  
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 ال نعم 

 وضح توزيع مفردات العينى حسب :12الشكل 
 ما ان كان اسلوب االشراف على المهام مناسبا  
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   ىىرا ااتصىىاا اغلبىى  فىىي اايطىىار التعليخىىات باسىىتخرار خىىن طىىرا خصىىادر التبىىر بخىىا فياىىا  نىىالت اانبىىاءو

الرسخي لت وي  العخاا وخثال ناوتخا  طارئ لت وي  العخاا و اخىا فيخىا يتى  العخىاا الىرين ا يت اصىل ن خىع 

 .خع الرئيس اثناء العخا ربخا ان خااخال ا تستدعي رلك

 خا  يخثا ت زيع خفردات العينل حسب اتصاا العاخا برئيس  ف ر  ق   خشنا:00الجدول رقم

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %2. 39 نعل

 %12 5, ا

 %,,1 16 الخوخ  

خن العخاا يتصل ن برئيسال ف ر خ اواتال لخشنلل خا وفي حين  %2.خن تالا الود ا نالحف ان 

خىىن العخىىاا ا يتصىىل ن برئيسىىال عنىىد خ اواىىل خشىىنلل خىىا و  عليىى  فاغلبيىىل العخىىاا يتصىىل ن بخسىىؤ ليال  12%

عند خ اوال خشنا خت   رلك قد يروع ال  درول تطى رة الخشىنلل فىارا نانىت صىعبل تسىتدعي تىدتا الىرئيس 

نخا الفئل التي ا يت اصل ن ف را لحلاا    را الخشانا قد تن ن خانا اداريل ا  خشانا تقنيلوا  بين العخاا وبي

خع رئيسال اثناء خ اوال خشىنا خىا فربخىا  ىؤاء ااشىتا  لىديال طىرق تىا  فىي التعاخىا خىع حىا الخشىانا 

د ن اللوىى ء الىى  الىىرئيس و  رلىىك يروىىع الىى  التبىىرة   خاىىارات نىىا خ فىىا و ا  ربخىىا رلىىك راوىىع لعىىدل  وىى د 

 .اب اب خفت حل لالتصاا خع الرئيس
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 .يخثا ت زيع خفردات العينل حسب خشارنل العاخا في اتتار القرارات :00 لجدول رقما

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %44 ,1 ئخا

 %61 .4 احيانا

 %15 ., ا اشارك في اتتار القرار

 %,,1 16 الخوخ  

عل  نىا% 61يشىارن ن فىي اتتىار القىرارات احيانىا قىدرت ب  ا الود ا ان نسبل العخاا الىرينخن تال

  اتيىرا نسىبل العخىاا  %44يشارن ن فىي اتتىار القىرارات دائخىا   التىي قىدرت ب  نسبل ثل نسبل العخاا الرين 

و   خىىن  نىىا يخنىىن القىى ا بىىان العخىىاا الىىرين يشىىارن ن فىىي %15الىىرين ا يشىىارن ن فىىي اتتىىار القىىرارات بنسىىبل 

  اعطائىى  الفرصىىل للخشىىارنل فىىي تسىىيير  اتتىىار القىىرارات احيىىان دليىىا علىى  ا تخىىال الخؤسسىىل بالعنصىىر البشىىري

الخؤسسل   دعىل العخىا بياىا خىع تحقيىق ا ىدافاا اخىا بالنسىبل للىرين يشىارن ن فىي اتتىار القىرارات دائخىا فاىرا قىد 

 خفت حل لالتصاا بين ااب اب تن ن للعاخا في عرر اقتراحات  و نخا ان  في بعر ااحيان لرغبل ربخا يع د

لنسىبل للعخىاا الىرين ا يشىارن ن فىي اتتىار القىرارات فىرلك راوىع ربخىا رغبىل خىنال فىي الرئيس   العخاا   اخا با

ااختنا  عن الخشىارنل ا  ان ابى اب ااتصىاا خغل قىل   يخنىن ان يعى د رلىك الى  طبيعىل القىرارات التىي ينفىر ا 

 .الخ فا   ا يشارك في اتتار   نرلك طبيعل العخاا   رتبال   خست ياتال في العخا
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 .يخثا ت زيع خفردات العينل حسب  و د صع بات في ااتصاا بين الرئيس   الخرؤ س:00الجدول رقم 

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %41 11 نعل

 %56 32 ا

 %,,1 16 الخوخ  

خن العخاا ا يود ن صع بل في ااتصاا بخسؤ ليال في العخا  %56خن تالا الود ا نالحف ان 

خىن العخىىاا يوىد ن صىىع بل فىي رلىىك   اخىا السىىبب الىري قىىد ينى ن  راء ان العخىىاا ا يوىىد ن  %41فىي حىىين 

صىىع بل فىىي ااتصىىاا بخسىىؤ ليال ربخىىا يعىى د لطبيعىىل العالقىىل بىىين العاخىىا   الخسىىؤ ا   طريقىىل الت اصىىا خعىى  

نفىىرا  التىىي قىىد تتخيىىز بالتفىىا ل    ىىرا يروىىع لشتصىىيل نىىا عاخىىا و   الىىرين ي اواىى ن صىىع بات فىىي ااتصىىاا

 .للعالقات الخت ترة بين نا خن الرئيس   العاخا 

يخثىىا ت زيىىع خفىىردات العينىىل حسىىب تشىىويع العاخىىا علىى  ابىىداء افنىىارا خىىن قبىىا الىىرئيس فيخىىا :00الجدددول رقددم 

 يت  العخا 

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %56 32 نعل

 %41 11 ا

 %,,1 16 الخوخ  

العخىىىاا الىىىرين يتلقىىى ن التشىىىويع خىىىن قبىىىا خسىىىؤ ليال علىىى  ابىىىداء خىىىن تىىىالا الوىىىد ا نالحىىىف ان نسىىىبل 

خن العخاا ا يتلق ن التشويع عل  ابداء افنار ل فيخا يتى  العخىا و فالعخىاا الىرين  %41   %56افنار ل 

يتلق ن التشويع ربخا يع د لطبيعل افنار ل  خست ى ابداعاتال   قد تن ن افنار ل تتدل الخؤسسل   تخنناا خن 

 دافاا   تن ن افنار راقيل   وديدة تسع  ال  التغيير خن خحيط   و  العخا نح  خا   اف ا واخا تحقيق ا
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بالنسبل للرين ا يتلق  ن الدعل   التشويع خن قبا خسؤ ليال فربخا ليس لديال القىدرة على  اابىدا    التطى ير 

 .  ا يخد ن الخؤسسل بافنار خن شاناا رفع خست ل  الخؤسسل 

 .يخثا ت زيع خفردات العينل حسب اتر الشنا ى   ختطلبات العخاا بعين ااعتبار:00 مرق الجدول

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %51 31 نعل

 %46 14 ا

 %,,1 16 الخوخ  

يىىر ن بىىان شىىنا يال % 51الا الوىىد ا نالحىىف ان نسىىبل نبيىىرة خىىن العخىىاا   التىىي قىىدات ب تىىخىىن  

خن العخاا ا تاتر شنا يال بعين ااعتبار فيخا يت  الفئل اا ل  % 46 ختطلباتال تاتر بعين ااعتبار   

فربخىىا يعىى د السىىبب فىىي ان شىىنا يال   ختطلبىىاتال تاتىىر بعىىين ااعتيىىار ان  ىىرا الشىىنا ي قابلىىل للتحقيىىق   يىىتل 

ال بالعنصىىر البشىىري و  رلىىك حتىى  يقىىدخ  ااف ىىا    ىىرا خىىا تىى فير وخيىىع ختطلبىىاتال   ااسىىتخا  لاىىا   اا تىى

تسع  الي  الخؤسسلواخا العخاا الرين ا تاتر شنا يال   ختطلبىاتال بعىين ااعتبىار فىرلك ربخىا راوىع الى  نى   

الختطلبات فقد تن ن الخؤسسل غير قادلرة عل  تلبيتاا   خعاخلل العخاا بااخبااة التي تدا عل  عدل اا تخال 

 .شانا العخاا بخ

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالطار التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

77 

يخثىا ت زيىع خفىردات العينىل حسىب تحسىين فىر ا العخىا خىن تىالا عالقىل العاخىا بىىالرئيس :21الجددول رقدم 

 .تار  الخؤسسل

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %25 46 نعل

 %13 ,4 ا

 %,,1 16 الخوخ  

 

 
خىن العخىاا تتحسىن فىر ا عخلاىل خىن تىالا عالقىاتال بىالرئيس % 25خن تالا الود ا نالحف ان   

خنال ا تتحسن فر ا عخلال باىرا العالقىل التىي توخىع بىين نىا خىن الىرئيس   العاخىا % 13تار  العخا   

تار  العخا و   خن  نا يخننا الق ا بىان الفئىل ااي تتحسىنلة فىر ا عخلاىا ل وى د  ىرا العالقىل بىين الىرئيس 

ا الى  طبيعىل العالقىل بىين الخسىؤ ا   العاخىا   التىي قىد تنى ن عالقىل صىداقل ا  حتى  قرابىل  العاخا تعى د ربخى

 نراى الخعاخلل الحسنل   الويدة و ا  تروع ال  شتصيل الخسؤ ا   ا تخاخا  اعاخىا داتىا خحىيط العخىا 

اخىىا الفئىىل التىىي ا ا  تاروىى  و  التىىي تعطيىى  دافعيىىل انبىىر للقيىىال بعخلىى  علىى  اتىىل  وىى  فىىي بيئىىل خناسىىبل لىىرلك و
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توزيع مفردات العينة حسب تحسين ظروف العمل من خالل عالقة :13الشكل 
 .العامل بالرئيس خارج المؤسسة
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تتحسىىن فىىر ا عخلاىىا لاىىرا العالقىىل فربخىىا ا تنىى ن  نىىىاك عالقىىات اوتخاعيىىل ويىىدة بىىا  نىىاك فقىىط عالقىىىات 

 .رسخيل في ايطار العخا الخ نا لال فقط  ا تتوا ز  را العالقل ايطار العخا فقط

 :نتائج المحور الثاني 

 :نستنتج ان

  نسىبل  خناسب   رلك نفرا لتنفيل العخا   حسن تقسىيخ اسل ب ااشراا عل  الخاال داتا الخؤسسل

83% . 

 91بنسبل  اغلب العخاا داتا ااراعل يت اصل ن خع الرئيس اثناء فترات العخا%  . 

  61اغلبيل العخاا يت اصل ن خع الرئيس ف ر خ اواتال اي خشنا%. 

 59البعر خن العخاا يشارن ن في اتتار القرارالت التي تحتاواا  ااراعل%. 

  56اغلبيل العخاا ا ي اوا ن صع بات في ااتصاا خع الرئيس%. 

 56 اغلبيل العخاا يتلق ن الدعل   التحفيز خن قبا الرئيس لالداء بافنار ل%. 

  العالقىىىىىات التىىىىىي توخىىىىىع بىىىىىين العاخىىىىىا   الىىىىىرئيس تىىىىىار  العخىىىىىا تحسىىىىىن خىىىىىن فىىىىىر ا العخىىىىىا اغلبيىىىىىل

 . %25العخاا

 51 نا ي العخاا بعين ااعتبار   ياتل بالخدير ااراعل ياتر وخيع ختطلبات   ش%. 

 .اثر االتصال الداخلي على الرضا الوظيفي:  الثالث المحور
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يخثىا ت زيىع خفىردات العىين وسىب الخحادثىات الشىف يل خىع الىرئيس   خسىاعدتاا للعاخىا على  :20الجدول رقدم 

 اداء عخل 

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %91 14 نعل

 %9, 1, ا

 %,,1 16 الخوخ  

 

 
ير ن ان الخحادثات الشف يل خع الرئيس تساعد ل انثر في  %91خن تالا الود ا نالحف ان نسبل 

خىىن العخىىاا فقىىط يىىر ن باناىىا ا تسىىاعد ل فىىي اداء عخلاىىل و  عبىى  فالعخىىاا الىىرين يىىر ن  %9,اداء عخلاىىل و  

بىىىىان الخحادثىىىىات الشىىىىف يل تسىىىىاعد ل انثىىىىر علىىىى  اداء خاىىىىاخال يروىىىىع ربخىىىىا لن ناىىىىا ال سىىىىيلل ااسىىىىاا   اانثىىىىر 

طريىىق  اسىىتتداخا بعيىىدا عىىن ااتصىىاات الرسىىخيل فااتصىىالت الشىىف يل تعطىىي ن عىىا خىىن التقىىارب   الىىتفلال عىىن

 .الح ار الختبادا   الري خن شان  تحقسق ا داا الخؤسسل في اوالاا 

  استتدال ختتلا التعابير اللغ يل حت  يتخنن العاخا خن فال التعليخات   اا اخر الخ وال ل وفي حين ترى 

 ن السبب  ى  الفئل الثانيل خن العخاا بان الخحادثات الشف يل خع الرئيس ا تساعد ل عل  اداء خااخال قد ين
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توزيع مفردات العين جسب المحادثات الشفوية مع الرئيس و مساعدتها :14الشكل
 للعامل على اداء عمله
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انال ربخا يف ل ن  سائا اترى ير ناا خساعدة انثر خثا ااوتخاعات الد ريل خثال  التي تعطي انثر شفلفيل 

 .  دافعيل في العخا

 .يخثا ت زيع خفردات العينل حسب تحقيق ااتصاا خع الزخالء في العخا الرغبل في العخا:22الجدول رقم 

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %93 13 نعل

 %5, 3, ا

 %,,1 16 الخوخ  

 

خىن العخىاا يىر ن بىان ااتصىاا خىع زخالئاىل اثنىاء العخىا يحقىق % 93خىن تىالا الوىد ا نالحىف ان 

خىن العخىاا ا يىر ن بىان ااتصىاا خىع الى خالء يحقىق لاىل الزعبىل % 5,لال الرغبل في العخىا فىي حىين نسىبل 

 راء بىىان اغلىب الخبحىى ثين يىىر ن بىىان ااتصىىاا خىىع الىىزخالء اثنىىاء فىي العخىىا و   عليىىل يخنىىل ان ينىى ن السىىبب 

فتىىرة العخىىا يحقىىق لاىىل الرغبىىل فىىي ااعخىىا  ىى  رلىىك الوىى  العىىائلي الىىري قىىد ينىىتج خىىن تىىالا  ىىرا ااتصىىاا عىىن 

طريق التعا ن   اات ة   نا  را الفر ا الخحيطل تزيد لدي  الرغبل خىن العخىا   تبعىد عنى  الشىع ر بالخلىا 

 .حس باانتخاء للخحيط الري    في  توعل  ي

اخا العخىاا الىرين يىر ن بىان ااتصىاا خىع الىزخالء اثنىاء العخىا ا يحقىق لاىل الرغبىل فىي العخىا فىرلك قىد ينى ن 

راوىىع لشتصىىيل نىىا عاخىىا فانىىاك خىىن يحىىب العخىىا بخفىىردا بعيىىدا عىىن ااتىىرين ا  انىى  يف ىىا العخىىا فىىي وىى  

 .ئ  خت ترة ادئ   قد تن ن العالقل بين    بين زخال
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يخثا ت زيع خفىردات العينىل حسىب شىع ر العاخىا باانتخىاء للخؤسسىل عنىد خشىارنت  فىي اتحىار :20الجدول رقم 

 .القرارات 

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %,. 35 نعل

 %,4 9, ا

 %,,1 16 الخوخ  

الخؤسسىل عنىد خشىارنتال فىي خن تالا الود ا نالحف ان نسبل العخاا الىرين يشىعر ن بانتخىائال الى  

خن العخاا ا يشعر ن بانتخائال للخؤسسل عنىد الخشىارنل فىي اتتىار  %,4  %,.اتتار القرارات  التي بلغت 

القرارات اخا الفئلاا ل    التي تشعلر باانتخاء اثناء خشارنتاا في اتتار القرارات فرلك ربخىا راوىع الى  شىع ر 

و ان لىى  فرصىىل الخشىىارنل فىىي اتحىىار القىىرار   احساسىى  بىىان لديىى  راي  العاخىىا بانىى  عنصىىرخال داتىىا الخؤسسىىل

خاىىىل ياتىىىر بعىىىين ااعتبىىىار   ان لديىىى  القىىى ة علىىى  تقىىىديل ااف ىىىا   ااحسىىىن للخؤسسىىىلوفي حىىىين ان الىىىرين ا 

يشعر ن باانتخاء للخؤسسل عند خشىارنتال فىي اتحىار القىرارات   رلىك ربخىا راوىع الى  طبيعىل رتىبال فىي العخىا 

 .ا يت لال الخشارنل في اتتار القرارات   علي  ينتابال الشع ر بالانتخاء لالراعلالري 

 .يخثا ت زيع خفردات العينل حسب شع ر العاخا بالخلا اثناء خخارسل عخل :20الجدول رقم 

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %,4 9, نعل

 %,. 35 ا

 %,,1 16 الخوخ  

خىن  %,4خىن العخىاا ا يشىعر ن بالخلىا فىي العخىا بينخىا نسىبل  %,.خن تالا الود ا نالحف ان 

العخىىاا يشىىع ر ن بالخلىىا اثنىىاء خخارسىىتال للعخىىاو  يخنننىىا القىى ا بىىان السىىبب الىىري  راء ان اغلىىب العخىىاا ا 

يشعر ن بالخلا اثناء ادائال للعخا    طبيعل ااراعل   التىي يتخيىز الوى  باىا بالحرنيىل   العالقىات اانسىانيل 
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  ااوتخاعيل    را خا ا حفناا اثناء فترة تربصىنا   نىا  ىرا الفىر ا الخناسىبل توعىا العاخىا يقى ل بخاختى  

د ن خلا ا   ور و اخا بالنسبل للرين يشعر ن بالخلا فقد ينى ن  ىرا راوىع الى  شتصىيل نىا عاخىا   يخنىن 

 .ان  غير خندخج خع زخالئ  ا  ان يق ي ساعات ط يلل في العخا 

 .يخثا ت زيع خفردات العينل حسب ر ا العاخا عن ااور الري يتقا اا :20قم الجدول ر 

 النسبل الخئ يل  التنرار العبارة 

 %.5 36  نعل

 %44 ,1 ا 

 %,,1 16 الخوخ  

خن العخىاا را ى ن عىن ااوىر الىري يتقا ى ن    نسىبل   .5%بلالا الود ا يت ي لنا ان نستخن 

يتقا  ن  و اخا الفئل التي ترى ان ااور خناسب فاىرا ربخىا تنى ن رتىبال  ليس  را ين عن ااور الري% 44

الخانيل ويدة باتالي اور ل عالي   يساعد ل عل  ق اء احتياواتال الي خيلو  ان الخرد د الخالي لال ا باس 

سىب فاىىرا بى  أي ينفىىيال لتغطيىل وخيىىع النقىائ  الخاديىىل واخىا بالنسىىبل للعخىاا الىىرين يىر ن بىىان ااوىر غيىىر خنا

ربخىىىا راوىىىع لطبيعىىىل اانسىىىان   التىىىي تسىىىع  دائخىىىا للتطلىىىع الىىى  اانثىىىر فنلخىىىا زاد ااوىىىر زادت ااحتياوىىىات   

الختطلبىىات ا  ان  ىىؤاء العخىىاا ر اتىىبال قليلىىل اناىىل يشىىغر ن خنصىىب عاديىىل فىىااور يتتلىىا بىىاحتالا الرتىىب 

 .الخانيل 
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ر ىىىا العاخىىىا عىىىن الطىىىرق   ال سىىىائا الخسىىىتعخلل فىىىي يخثىىىا ت زيىىىع خفىىىردات العينىىىل حسىىىب :20الجددددول رقدددم 

 .ااتصاا داتا الخؤسسل

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %54 33 نعل

 %.4 13 ا

 %,,1 16 الخوخ  

خىىىن العخىىىىاا را ىىىى ن عىىىىن الطىىىرق   ال سىىىىائا الخسىىىىتعخلل فىىىىي % 54خىىىن تىىىىالا الوىىىىد ا نالحىىىىف ان 

خىن العخىاا غيىىر را ى ن عىىن  ىرا الطىرق   ال سىىائا و اخىا بانسىىبل  %.4ااتصىاا داتىا الخؤسسىىل فىي حىىين 

للعخاا الرا  ن عن طرق   ال سائا الخستعخلل لالتصاا فارا قد يروىع الى  اسىتتدال ااراعىل طىرق  خناسىبل 

في عخليىل ااتصىاا التىي تسىاعد العاخىا و    سىائا ختعىددة   سىريعل توعىا العاخىا يىدرك   يفاىل الخعل خىات 

ا   اف ا واخا فيخا يت  العخاا الىرين يىر ن بىان الطىرق   ال سىائا الخسىتعخلل غيىر خناسىبل   بطريقل اسا

ليس  را ين عناا انال ربخا ير ناا غير نافيل ايصاا الخعل خات   ا تحقق الخست ى الخطل ب فىي عخليىل 

تحقيىىىق اا ىىىداا ااتصىىىاا الىىىداتلي ا  ان  ىىىؤاء العخىىىاا يىىىر ن فىىىي فىىىر رة ادتىىىاا  سىىىائا وديىىىدة   حديثىىىل ل

 .الخسطرة   خ انبل العصرنل 

 .يخثا ت زيع خفردات العينل حسب انعناس العخا الوخاعي ايوابا عل  نفسيل العاخا :20 رقمالود ا  

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %91 14 نعل

 %9, 1, ا

 %,,1 16 الخوخ  

خىىن العخىىاا يىىر ن بىىان العخىىا الوخىىاعي داتىىا الخؤسسىىل ايوايىىا  %91خىىن تىىالا الوىىد ا نالتىىف ان 

خن العخاا ا ير ن رلك و   علي  فان العخاا الرين ير ن بان العخا الوخىاعي  %9,عل  نفسيتال في حين 
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يىنعنس ايوابىىا على  نفسىىيتال فاىرا ربخىىا ان وى  العخىىا الوخىاعي بااراعىىل خسىاعد علىى  خىني طاقىىل ايوابيىىل   

داء العخا   ااوتااد لنا ر بالخؤسسلو اخا خن ير ن بان العخا الوخىاعي لىيس لديى  تىاثير نفسيل خرتاحل ا

علىى  اعطىىاء نفسىىيل ايوابيىىل فىىي العخىىا    ىىرا راوىىع ربخىىا الىى  اناىىل ا يحتنىى ن بىىزخالء العخىىا ا  اناىىل  غيىىر 

 .عخا الوخاعي خندخوين في العخا الوخاعي   نفسيتال ا تتاثر بر ه الوخاعل فال ا يعط ن ا تخال لل

 .يخثا ت زيع خفردات العينل حسب تلقي العاخا الدعل   التحفيز خن قبا الخسؤ ا:20الجدول رقم 

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %13 6, نثيرا

 %56 32 يانااح

 %11 2, نادرا

 %,,1 16 الخوخ  

خىىن العخىىاا يتقىى ن الىىدعل   التحفيىىز خىىن الىىرئيس احيىىانفي  %56خىىن تىىالا الوىىد ا نالحىىف ان نسىىبل 

بالنسىىبل  11خىىن العخىىاا يتلقىى ن البىىدعل   لتحفيىىز فىىي العخىىا خىىن قبىىا الىىرئيس نثيىىرا و اخىىا نسىىبل % 13حىىين 

للعخاا الرين نادرا خا يتلق ن الىدعل   التحفيىز خىن قبىا الىرئيس و يخىك القى ا بىان عخىاا ااراعىل الىرين يتلقى ن 

را راوىىع الىى  خاىىاراتال العاليىىل فىىي العخىىا ة تفىىاني فيىى   تقىىديل افنىىار وديىىدةخن شىىاناا الرفىىع خىىن الىىدعل ربخىىا  ىى

خست ى العخا   الخؤسسلواخا الرين ا يتلق ن الدعل   التحفيز فاىرا راوىع ربخىا اناىل ا يسىع ن نحى  التوديىد 

بىىرا أي خواىى د ا  اعطىىاء أي   تطىى ير خاىىاراتال العخليىىل بىىا فقىىط ينتفىى ن بتاديىىل الخاىىال الخنسىى بل لاىىل د ن 

 .ابدا     را قد ين ن رغبل خنال ا  انال غير قادرين عل  رلك
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 .يخثا ت زيع خفردات العينل حسب تعبير العخاا عن ر ا ل عن العخا بااراعل: 20لجدول رقم ا

 النسبل الخئ يل التنرار العبارة

 %62 ,3 العخا بود   الخثابرة

 %33 12 انبراابدا    برا خوا ر 

 %4, 1, (ساعات ا افيل)الزيادة في ساعات العخا 

 %,, ,, بد ن ايوابات

 %,,1 16 الخوخ  

 

 
خىىن تىىالا الوىىد ا نالحىىف ان نسىىبل العخىىاا الىىرين يعبىىر ن عىىن ر ىىا ل عىىن العخىىا خىىن تىىالا العخىىا 

  بعدا نسبل العخاا الرين يعبىر ن عىن ر ىا ل عىن طريىق اابىدا    % 62بود   ااوتااد   التي قدرت ب

  نانىىت % 4,بىىرا خواىى د انبىىر    نىىاك خىىن يعبىىر عىىن ر  ىىاا خىىن تىىالا العخىىا لسىىاعات ا ىىافيل بنسىىبل 

بىىىد ن ايوابىىىات و   خىىىن  نىىىا نسىىىتنتج ان اغلبيىىىل العخىىىاا بالراعىىىل را ىىى ن عىىىن عخىىىبلال  يسىىىع ن % ,,نسىىىبل 

الوىى  بااراغىل يتفىز ل على  اعطاءااف ىىا و  ان طبيعىل ااتصىاات السىىائدة  لتحقيىق ا ىداا الخؤسسىل   ان

فىىي الخؤسسىىل تتلىىق الر ىىا عىىن الخاىىال التىىي يقىى ل باىىا نىىا عاخىىا و  ان نىىا الفىىر ا خالئخىىل   التىىي توعىىا 
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ساعات )الزيادة في ساعات العخا  اابدا    برا خوا ر انبر العخا بود   الخثابرة
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 بد ن ايوابات

مثل توزيع مفردات العينة حسب تعبير العمال عن رضاهم عن العمل ؛:15الشكل 
 باالذاعة
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العاخا را ي عن خايقدخ    يبرل  خن واد واخا الرين يعبر ن  عن عخلال داتا ااراعل عن طريق اابىدا  

ا الخواىىىى د فىىىىرلك اناىىىىل يىىىى د ن تقىىىىديل اعخىىىىالال علىىىى  انخىىىىا  وىىىى    باحسىىىىن  صىىىى رة   تقىىىىديل ااف ىىىىا   بىىىر

للخؤسسلو اخا الرينيعبر ن عن ر ا ل عن طريق العخا لساعات ا افيل فارا ربخا اتخىال ااعخىاا الخطل بىل 

 .خنال في ا اناا   ربحال لل قت   ربخا حبا للعخا الري يقدخ ن 

 :لثنتائج المحور الثا

 : نستنتج ان 

  اغلبيل العخاا يحقق لال ااتصاا خع الزخالء الرغبل في العخا 

  الخحادثات خع الرئيس تساعد العاخا عل  اداء عخل  عل  احسن  و. 

  فئل نبيرة خن العخاا يشعر ن بالنتخاء لالراعل   رلك بعد خشارنتال في اتحار القرارات. 

  لعخلال بالراعل ان  يتخيز بالحرنيل اغلبيل العخاا ا يشعر ن بالخلا. 

  النثير خن العخاا را  ن عن ااور الري يتقا  ن    يعتبر ن  خناسبا للسد حاويلتال. 

 اغلب العخاا را  ن عن ال سائا الخستعخلل لالتصاا داتا الخؤسسل. 

  عبر النثير خن العخاا عبر  عل  ان العخا الوخاعي بنعنس ايوابا عل  العخا. 

  العخاا عبر  عن ر ا ل في العخا خن تالا العخا بود   الثابرة   اابدا  في اغلب. 

 العخاا را  ن عن ااور الري يتقا  ا داتا ااراعل. 
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 :اختبار الفرص االحصاي

دراسل العالقل بين ختغيري راي العخاا ح ا خا ان نان اسل ب ااشراا على  الخاىال خناسىبا :01الجدول رقم 

 .العاخا باانتخاء للخؤسسل عند خشارنت  في اتتار القرارات   ختغير شع ر

 القرارات الى المؤسسة عند مشاركته في اتخاذشعور العامل باالنتماء 
 المجموع ال نعم

 راي العامل حول ما اذا كان اسلوب االشراف على المهام مناسبا

 نعم
 %ن م %ن ت %ن ت

02 70% 10 11% 
00 %011 

 10% 12 %15 10 ال

يادا الود ا اعالا اواد العالقل بين ختغيرين راي العاخا ح ا اسل ب ااشراا عن العخا   خدى شع را 

باانتخاء ال  الخؤسسل عند الخشارنل في اتتار القرارات و لتبيان رلك خا ارا نانت عناك عالقل بين الختغيرين 

 "X²"نق ل باتتبار ااستقالليل لحساب الناي تربيع 

X²  =(fo-fe)²/ fe   

ا ت ود عالقل بين الختغيريين راي العاخا ح ا اسل ب ااشراا عن العخا    H0الفرر الصفري  -1

 . خدى شع را باانتخاء للخؤسسل عند الخشارنل في اتتار القرارات

 ناك عالقل بين راي العخا ح ا اسل ب ااشراا عن العخا   خدى شع را  H1الفرر البديا   -4

 ؤسسل عند خشارنت  باتر القرارات باانتخاء للخ

 حساب التنرارات الخت قعل  -3

 fe= خوخ   العخ د * خوخ   الصا / خوخ   النلي 

X²=(32-188.29)²/188.29+(07-28.89)²/58.89+(05-219.13)²/219.13)+(02-

7.07)²/7.07 

 a=0.5: نتتار درول حريل   -1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالطار التطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

777 

 ddl: نق ل بحساب درول الحريل الود ليل  -2

=ddl ( 1-عدد ااعخدة  * ) عدد الصف ا 

 (2-1*)3=ddl 

       ddl=14 

( H1  نقبا الفرر البديا ) H0( الود ليل فإننا نرفر الفرر الصفري  X² )< (الخحس بل انبر  X²بخا ان 

اي ان  ت ود عالقل بين الختغيرين الخحددين سابقا راي العاخا ح ا أسل ب اإلشراا عن العخا   خدى 

 . شع را باانتخاء للخؤسسل عند الخشارنل في اتتار القرارات

خىىن تىىال ا الوىىد ا نالحىىف ان نسىىبل العخىىاا الىىرين يىىر ن بىىان اسىىل ب ااشىىراا علىى  الخاىىال خناسىىبا 

  %,5نتخاء ال  الخؤسسل عند خشارنتال في اتتار القرارات نسبتال  ير ن بانال يشعر ن باا

في حين نسبل العخاا الرين ير ن بان اسىل ب ااشىراا على  الخاىال خناسىبا   ا يشىعر ن باانتخىاء للخؤسسىل 

اخىىا الفئىىل الىىرين يىىر ن بىىان اسىىل ب ااشىىراا علىى  %11عنىىد خشىىارنتال فىىي اتتىىار القىىرارات ب نسىىبل قىىدرت ب 

  اتيرا نسبل %12غير خناسبا   يشعر ن باانتخاء للخؤسسل عند الخشارنل في اتتار القرارات نسبتال الخاال 

بانسبل للعخاا الىرين يىر ن بىان اسىل ب ااشىراا على  الخاىال غيىر خناسىبا   اناىل ا يشىعر ن باانتخىاء 1%,

 . للخؤسسل عند الخشارنل في اتحار القرارات
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العالقىىل بىىين ختغيىىري ر ىىا االعاخىىا الطىىرق   ال سىىائا الخسىىتعخلل داتىىا الخؤسسىىل   دراسىىل :00الجدددول رقددم 

 .ختغير نيفيل تعبير العاخا عن ر اا في العخا 

 رضا العامل عن الوسائل و الطرق الوسائل المستخدمة في االتصال داخل المؤسسة
 المجموع ال نعم

 كيفية تعبير العامل عن رضاه عن عمله

 مثابرةالعمل بجد و 
 %ن ت %ن ت

 

00 

 

%011 
22 %00 10 %00 

 00% 10 22% 01 االبداع و بذل مجهود اكبر

 11% 11 12% 10 الزيادة في ساعات العمل

   11% 11 1% 11 بدون اجابات

يادا الود ا اعالا ايواد العالقل بين ختغيري ر ا العخاا عن ال سائا الخستتدخل في ااتصاا   نيفيل 

العاخا عن ر اا عن العخا و لتبيان خا ارا نانت  نا ك عالقل بين الختغيرين نق ل باتتبار  تعبير

 "  "ااستقالليل لحساب الناي تربيع 

X²  =(fo-fe)²/ fe 

ر ا العاخا عن  سائا الخستتدخل في )ا ت ود عالقل بين الختغيرين:H0 الفرر الصفري- .1

 (العخاااتصاا   نيفيل التعبير عن الر ا في 

 ناك عالقل بين درول ر ا العاخا عن ال سائا الخستتدخل في ااتصاا   :H1الفرر البديا  .4

 .نيفيل التعبير عن الر ا في العخا

 :حساب التنرارات الخت قعل  .3

 =خوخ   عخ د*خوخ   الصا /خوخ   النلي 

X²=(22-128.6)²/128.6+(10-48.2)²/28.20+(1-10.59)²/(10.59)+(0.6-138.39)²/(138.39)+(07-

48.20)²/48.20+(00-11.4)²/11.4 
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X²=03.09 

 a=0.5نتتار درول حريل  -1

 ddl: نق ل بحساب درول الحريل الود  ليل  -2

=ddl ( 1-عدد األعخدة  * ) عدد الصف ا 

 (3-1*)3=ddl 

  نرفر الفرر )  H0( الود  ليل فإننا نقبا الفرر الصفري  X²خن )< (الخحس ب اصغر  X²بخا أن 

 H1البديا 

آي ان  ا ت ود عالقل بين الختغيرين الخحددين سابقا ر ا العاخا عن ال سائا الخستتدخل في ااتصاا 

 . نيفيل التعبير عن الر ا في العخاو   إناخا ختغيرات خستقالن تخاخا في الدراسل 

بىىان نسىىبل العخىىاا الىرين  ىىل را ىىين عىىن ال سىىائا   الطىىرق الخسىىتعخلل فىىي خىن تىىالا الوىىد ا نالحىىف 

  اخىا العخىاا %.1ااتصاا داتا ااراعل   يعبر ن عن ر ا ل في العخا خن تىالا العنىا   الخثىابرة  ىي 

الرين ليس  را ين عىن ال سىائا   الطىرق الخسىتعخلل فىي ااتصىاا داتىا ااراعىل  يعبىر ن عىن ر ىا ل عىن 

فىىي حىىين بلغىىت نسىىبل العخىاا الىىرين  ىىل را ىى ن عىىن الطىىرق %13يىىق العخىىا   الخثىىابرة نسىبتال العخىا عىىن طر 

 ال سائا الخسىتعخلل فىي ااتصىاا   يعبىر ن عىن ر ىا ل فىي العخىا عىن طريىق اابىدا    بىرا الخواى د  ىي 

 فيخىىا يتىى  العخىىاا الىىرين ليسىى ا را ىىين عىىن ااسىىاليب   الطىىرق الخسىىتعخل  لالتصىىاا   يغبىىر ن عىىن 44%

اخاىالعخىىىاا الىىىرين  ىىىل را ىىى ن عىىىن %12ر ىىىا ل فىىىي العخىىىا باابىىىدا    بىىىرا خواىىى د انبرفقىىىد بلغىىىت نسىىىبتال 

ال سائا   الطرق الخستعخلل في ااتصاا داتا ااراعل   يعبر ن عن ر ىا ل فىي العخىا عىن طريىق الزيىادة 

الخسىتعخلل الىداتا   اخىا الىرين ليسى ا را ىين عىن ال سىائا   الطىرق %4,في ساعات العخا فقد بلغت نسبتال 
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  اتيىرا العخىاا %,,ااراعل    يعبر ن عن ر ا ل عن العخا عن طريق الزيادة فىي سىاعات العخىا بنسىبل 

 %,,الرين لل يقدخ  ايوابات بنسبل

 :نتائج الفروض االحصائية

 :خن تالا تحليلنا للواد ا السابقل ت صلنا ال  ان 

  العخاا را  ن عن ال سائا   الطرق الخستعخلل لالتصاا داتا ااراعل 

  العخاا را  ن عن عخلال في ااراعل 

  يعبر العخاا عن العخا خن تالا العخا   الخشابرة 

  العاخا يشعر باانتخاء عند خشارنت  في اتتار القرارات. 

  العخاا ير ن بان اسل ب ااشراا عل  الخاال    اسل ب خناسبا. 

 يعخا العاخا بود   اتال  خن اوا تحقيق ا داا الخؤسسل. 
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 :االستنتاج العام لدراسة 

 : ان نستنتج ااتير في  

  اتا   ااوتخاعات الد ريلال سائا اانثر استعخاا لالتصاا داتا ااراعل  ي الا. 

 الخصالي داتا ااراعل ااتصاات السائدة في ااراعل  ي ااتصاات اافقيل التي تربط ااقسال    

 ااتصاا الداتلي يتلق و  خناسب للعخا داتا ااراعل . 

  الخعل خات في ااراعل تنتقا بطريقل عاديل نفرا لخالئخل ال سائا. 

  في ايصاا الخعل خات داتا ااراعلليست  ناك أي صع بات. 

  نفىرا لطبيعىل العخىا ااعالخىي ااوتخاعات التي تعقد داتىا ااراعىل اغلباىا اصىدار نىا خىا   وديىد

 .الري يتطلب الودة   اانيل

  اغلب عخاا ااراعل را  ن عن ال سائا الخ و دة   ير ناا نتفيل لالتصاا. 

  عن طريق الح ار الختبادا اغلبيل العخاا يخارس ن ااتصاا خع زخالئال. 

 بنسبل  غلب العخاا داتا ااراعل يت اصل ن خع الرئيس اثناء فترات العخاال . 

  اغلبيل العخاا يت اصل ن خع الرئيس ف ر خ اواتال اي خشنا. 

 البعر خن العخاا يشارن ن في اتتار القرارالت التي تحتاواا  ااراعل. 

  اغلبيل العخاا ا ي اوا ن صع بات في ااتصاا خع الرئيس. 

 اغلبيل العخاا يتلق ن الدعل   التحفيز خن قبا الرئيس لالداء بافنار ل . 

 احسن خن فر ا العخا اغلبيل العخاالعالقات التي توخع بين العاخا   الرئيس تار  العخا ت. 

 عخاابال خدير ااراعل ياتر وخيع ختطلبات   شنا ي العخاا بعين ااعتبار   ياتل.  

  ااتصاا الخ و دة داحا الخؤسسل نافيل ايصاا الخعل خات.  

  غلبيل العخاا يحقق لال ااتصاا خع الزخالء الرغبل في العخا. 
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  الخحادثات خع الرئيس تساعد العاخا عل  اداء عخل  عل  احسن  و. 

  فئل نبيرة خن العخاا يشعر ن بالنتخاء لالراعل   رلك بعد خشارنتال في اتحار القرارات. 

   يتخيز بالحرنيل اغلبيل العخاا ا يشعر ن بالخلا لعخلال بالراعل ان. 

  النثير خن العخاا را  ن عن ااور الري يتقا  ن    يعتبر ن  خناسبا للسد حاويلتال. 

 اغلب العخاا را  ن عن ال سائا الخستعخلل لالتصاا داتا الخؤسسل. 

  عبر النثير خن العخاا عبر  عل  ان العخا الوخاعي بنعنس ايوابا عل  العخا. 

  في العخا خن تالا العخا بود   الثابرة   اابدا  في اغلب العخاا عبر  عن ر ا ل. 

 العخاا را  ن عن ااور الري يتقا  ا داتا ااراعل. 
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 ج

 :خاتمة

ان مهمة وضع معالم االتصال الداخلي هي مهمة جمع القوو  الااللوة داخول المة  وة االل،منوة من 

خوو،ل وضووع ا ووت اتجنة لموول موون اجوول توصوونل او وون االوضوواش و الووول االم وول للم ووا ل  و هوو ا مووا ن ووهل 

تبادل الخب ات من خ،ل االتصال الاعال ال ي نوقق ال ضا لعمالها  و ه ا ال نتوقق اال من خو،ل الووا  و 

 .تطبنق ا ت اتجنات االتصال فعالة تجند لها قو  ب  نة و مادنة تعمل بال فع بالمة  ة نوو االفضل 

فووي المة  ووة االتصووال ادات توفنووت و تطبنووق اللنووات  وون  المعلومووة بوونن جمنووع الم ووتونات التنفنمووة 

 بنن قمة ال لم اله مي الداخلي الى الم تونات الدننا  فهو نلعو  دو ا فوي توقنوق ال ضوا ا نوار مما  وة العمول 

ا  ال نم وووون تجاهوووول دو  العاموووول فووووي تو نووووى لجلووووة التنمنووووة فم ووووتو  ال ضووووا م هووووون بتوووووفن  المعلومووووة  ات 

 . ا ات صائبة و بالتالي الت نن  الجندالمصداقنة و التي تعب  لن الوضع الوقنقي الم،ئم التوا  ق  

فبعوود انجااهووا لهوو ا البوووض المتواضووع و تواجوودنا فووي اال الووة الجهونووة لوالنووة مت وو انم خ جنا بمجمولووة 

موون النتووائم اهمهووا ان المة  ووة االل،منووة تعطووي اهمنووة بال ووة ل،تصووال الاعووال و تطووون  ا ووالنب  و تقنناتوو  

تولي االهتموام البوالب بلعنصو  الب و ي و تهوتم بو  افضول اهتموام  و تعطنو  لت هنل لملنة انتقال المعلومات و 

 .وافانة افضل من اجل  النهوف بالمة  ة و تطون ها و ضمان ا تم ا نتها  
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 .1،،0عمان،

 ، 9111الزيادي عادل رمضان ،ادارة الموارد البشرية ،مكتبة الشمس ،القاهرة. 

 ،9111الصديقي سلوى عممان،بدوي حاف، هناء،ابعاد العملية االتصالية،المكت، الجامعي الخديث. 

 2،،0،مصر، الصيرفي محمد،السلوك االداري و العالقاب االنسانية،دار الوفاء للطباعة و النشر. 

  9111العبد العبيد عاطف عدلي ،مدخل الى االتصال و الرأي العام ،دار الفكر العربي ،القاهرة. 

  2،،0الفيالني مصطفى ،مجتمع العمل مركز دراساب الوحدة العربية ،بيروب. 

 0،91كادميون للنشر و التوزيع،االردن ،القاضي يوسف محمد،السلوك التن،يمي ،اال. 

 للنشبببر و التوزيبببع ، لرحمبببان بسببام ،معجبببم مصبببطلحاب العالقببباب العامببة ،داال االسبببامة المشبباقة عببببد ا

 .2،،0االردن،

 ، 2،،0انجرس موريس ،منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية ،دار القصبة للنشر ،الجزائر. 

 ، 2،،0انو سلطان ،ادارة االعمال ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية. 

  9192لكت، االسالمية ،الكويب ،،معجم مصطلحاب العلوم االدارية ،دار ابدوي احمد زكي. 

 يبببببوان المطبوعببببباب ببببببن مرسبببببلي احمبببببد ،منببببباهو البحبببببث العلمبببببي فبببببي علبببببوم االعبببببالم و االتصبببببال ،د

 ,،0،9الجامعية،الجزائر

 ، 9112بوفلجة ،غيا، المؤسساب االعالمية ،العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة. 

 0،9تصال في العالقاب العامة ،عمان،ئل االجوهر محمد ناجي،وسا،. 



 ، 0،9حجا، محمد منير،االتصال الفعال للعالقاب العامة،دار الفجر للنشر و التوزيع،. 

  حببريم حسببن ،مبببادر االدارة الحديمببة،العملياب االداريببة و،ببائف المن،مببة ،دار حامببد للنشببر و التوزيببع

 .2،،0،عمان،

 2،،0هو ن،رياته،دار الفجر الجديد لتوزيع،القاهرة،دليو فضيل ،االتصال مفاهيمه،و سائل. 

  ، 0رابح احمد ،قياس الرضا الو،يفي ،معهد االدارة العامة،الرياض،،،. 

  شببحاتة حسببن و اخببرون ، معجببم المصببطلحاب التربويببة و النفسببية ،عربببي ،عربببي ،انجليببزي ، عربببي

 .2،،0، 9،القاهرة ط

 2،،2،0صخري عمر،اقتصاد المؤسسة،ط. 

  911احمد صقر،السلوك االنساني في المن،ماب ،دار المعرفة الجامعية،القاهرة ،عاشور،. 

 عاشور مصطفى،اسس علم النفس الصناعي و التن،يمي،المؤسسة الوطنية للكتا، ،الجزائر. 

 ،2،،0عبد الباقي صالح الدين محمد،السلوك التن،يمي ،مدخل تطبيقي معاصر،دار حامد للنشر. 

  في،دار اليببازوني العلميببة للنشببر المهنببدس عادل،القيببادة و عالقاتهببا بالرضببا الببو،يعبببد الببرزاش هاشببم

 .،9،0،9التوزيع،االردن،طو 

  عبد اهلل مي ،المعجم في المفاهيم الحديمة لالعبالم و االتصبال المشبرول العرببي لتوحيبد المصبطلحاب

 .2،،9،0،دار النهضة العربية ،لبنان ،ط 

 9112ة ،اهمية التن،يم ،دينامكية،الهيكل،الجزائر،عرباجي اسماعيل ،اقتصاد المؤسس، 

 لنهضبببببة العربيبببببة للطباعبببببة و النشبببببر عبببببزوي علبببببي محمبببببد ،نشببببباة وسبببببائل االتصبببببال و تطورهبببببا ،دار ا

 .2،،0التوزيع،مصر،و 

  عشبببوي مصبببطفى،اهمية االتصبببال فبببي تسبببيير المؤسسبببة،علم االتصبببال الفعبببال للعالقببباب العامبببة ،دار

 .9،،9،0الفجرللنشر و التوزيع،ط

 ،9111علي ويس خير الدين،دليل البحث العلمي ،دار الفكر العربي ،القاهرة. 



  دار الصفاء للنشر (الن،رية و التطبيش)عليان مصطفى و غنيم عممان محمد،اسالي، البحث العلمي،

 .،،،0و التوزيع ،عمان ،

 تطببببورير عمببببار يسببببر سعيد،االتصبببباالب االداريببببة و المببببدخل السببببلوكي لهببببا ،مركببببز االستشبببباراب و ال

 .،،،0،0االداري،القاهرة،ط

  غازي صباح حميد علي ،ابو زيتون فرحان،االتصاالت االدارية،اسس و مفاهيم و مراسالت

 .1002االعمال،دار الحامد لنشر و التوزيع،االردن ،

  غبببببببببازي وليبببببببببد حليم،دوافبببببببببع و احتياجببببببببباب العمبببببببببل و امرهبببببببببا علبببببببببى الرضببببببببباالو،يفي ،دار الجامعبببببببببة

 .9،،0،االسكندرية،

 ة ابراهيمببببي ،المؤسسبببباب الجزائريببببة فببببي مواجهببببة ميكانيزمبببباب و قببببوانين السببببوش ،معهببببد العلببببوم فتيحبببب

 .،،،0التجارية،

 ، 1002فرج شعبان ،االتصاالت االدارية ،دار االسامة للنشر و التوزيع ،االردن. 

 ،1002فريد عيشوش،االتصال في االزمات ،دار الخلدونية للنشر و التوزيع ،الجزائر. 

 ،1022االتصال في المؤسسة دراسة تطبيقية ،ديوان المطبوعات الجامعية،قاسمي ناصر. 

 

  قبببببببببببببوي بوحنيفبببببببببببببة ،االتصبببببببببببببال االدارى داخبببببببببببببل المن،مببببببببببببباب المعاصبببببببببببببرة ،ديبببببببببببببوان المطبوعببببببببببببباب

 .،0،9الجامعية،الجزائر،

 ث ،علبببببببببببم االجتمال،االتصبببببببببببال للبحبببببببببببث كبببببببببببباا رابح،علبببببببببببم االجتمبببببببببببال التن،بببببببببببيم مخببببببببببببر البحببببببببببب

 .2،،0الترجمة،الجزائر،و 

  2،،0،0العربي ،دار الكت، العلمية ،بيروب،ط–لحام محمد هادي،القاموس العربي. 

 ، 0ماهر احمد ،كيف ترفع مهاراتك في االتصال ،دار الجامعية،،،. 

 1002 2مجري عزيز إبراهيم ، موسوعة التربوية المعارف ، القاهرة ط . 

 1002للنشر،عمان، محمد عباس سهيلة،ادارة الموارد البشرية،مدخل استراتيجي،دار وا. 



 ،0،9مروى فاطمة،االتصاالب المهنية داخل المنضماب المعاصرة ،ديوان المطبوعاب ،الجزائر،. 

 ،0،99مسلم عدنان احمد ،امال صالح رحيم،دليل الباحث االجتماعي،مكتبة الكيعان ،الرياض. 

  اللبنانيبة،القاهرة مكاوي حسن عماد السيد،و ليلبى حسن،االتصبال و ن،رياتبه المعاصبرة ،دار المصبرية

،9119. 

 :و االطروحات المذكرات
 

 

 واقع االتصال في "طاهر اجغيم ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه دولة في علم االجتماع ،بعنوان

 .1002/102جامعة منثوري،قسنطينة،"المؤسسات الجزائرية

 الداخلي في المؤسسة االتصال "قادري محمد،رسالة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسييربعنوان

 ,1002/1020جامعة ابي بكر بلقايد ،تلمسان ،"الجزائريةبين النظرية و التطبيق

 تاثير االتصال التنظيمي على الرضا الوظيفي "نجاة بوطمطن رسالةلنيل شهادة الماجستير بعنوان

 . 1002/1020جامعة سكيكدة،"

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .استبيان الدراسة االستطالعية استمارة 10:الملحق رقم 

– مـسـتـغـانـــم  –جامعــة عبــد الحميــد ابـن بـاديس 

 كليــة العلـوم االجـتـماعيـــة

 قسم علوم اإلعالم و االتصال

 اتصال تنظيمي: تخصص

 ماستر في االعالم واالتصالاستبيان في اطار انجاز مذكرة التخرج  

 

 

 

 

 

  ، السنة الثانية  ماستر في جامعة عبد  بلبيوض نسيمةو  بن داني الحاجةنحن الطالبتان 

باديس بمستغانم قسم علوم اإلعالم و االتصال تخصص اتصال تنظيمي  بصدد التحضير الحميد ابن 

" و ذلك من خالل القيام بمذكرة تخرج بعنوان  رقاد حليمة: لشهادة الماستر تحت إشراف الدكتورة 

 " اثر االتصال الداخلي على الرضا الوظيفي لدى الجمهور الداخلي للمؤسسة   

خالل اإلجابة على األسئلة ، و نتعهد لكم بأننا سنقوم باستخدام نرجو منكم مساعدتنا من 

 .معلوماتكم ألغراض علمية و أكاديمية فقط 

 : مالحظة 

 ضع عالمة 

  ال تشطب األسئلة التي ال توافق عليها. 

  ال تكتب اسمك أو أي  أمر أخر ما عدا الذي طلب منك. 

اثر االتصال الداخلي على الرضا الوظيفي لدى الجمهور  
 ةـــــؤسســـمــلـلي  ــــلـالداخ

 دراسة مسحية على عمال االذاعة الجهوية بمستانم

X 



  نرجو منكم اإلجابة على األسئلة. 

 .و في األخير نشكركم على حسن تعاونكم معنا و نقدر لكم هذا الجهد 

 

 االســتـــمــارة

 : البيانات الشخصية

 :الجنس 

 أنثى                    ذكر  -

 :السن 

 فمافوق  02                  03-02       52-03 -

 :المستوى الدراسي

                       جامعي            ثانوي            المتوسط                   ابتدائي -

 غير متمدرس               تكوين مهني

 

 

 :االقدمية 

 وات ـــــسن 4من سنتين إلى                                   اقل من سنتين -

 سنوات 03سنوات إلى  8من                   سموات 6سموات إلى  4من  -

 سنوات إلى ما  فوق 03من  -

  المحور األول : 

 وسائل االتصال داخل المؤسسة . 

 ماهي الوسائل المستعملة داخل المؤسسة ؟: 1س

 الرسائل الشفوية  اجتماعات دورية بين العمال و اإلدارة  -

 الهاتف                                              المقابالت  -



 لبريد االلكتروني ا                                                 الفاكس -

 نوع االتصال السائد في المؤسسة ؟ ما: 2س

  نازل            صاعد                        -

                                      افقي 

 

 

 ؟ في المؤسسة  هل يوجد انتقال للمعلومات بين المصالح و االقسام: 3س

 ال                           نوعا ما                           نعم -

 

 ؟  فيما تكمن اهمية االتصال في المؤسسة حسب رأيك : 4س

   خلق حو مناسب للعمل                      تحقيق النتماء لذى العامل   -

 سرعة تدفق المعلومات                     تمكن العامل من اتخاذ القارارات  -

 ؟ ماهي الطريقة التي تنتقل بها المعلومات داخل المؤسسة : 5س  -

           سريعة                        بطيئة                           عادية             -

 ؟ هل تهتم المؤسسة باالتصال الداخلي : 6س

 ال       نعم -

 المحور الثاني  : 

  أساليب األنصال الداخلي في المؤسسة: 

 هل ترى بان أسلوب اإلشراف على المهام في المؤسسة مناسب ؟: 1س

 ال                      نعم  -

 هل يوجد اتصال بينك و بين الرئيس أثناء العمل ؟: 2س

 ال     نعم -

 في حالة مواجهتك مشكلة ما هل تتصل فورا برئيسك ؟: 3س



 ال      نعم  -

 هل تشارك في اتخاذ القرارات ؟: 4س

 ال أشارك في اتخاذ القرارات         أحيانا       دائما -

 ؟كيف هي عالقتك مع رئيسك : 5س

 جيدة                       عادية                      متوترة  -

 

  المحور الثالث: 

 اثر االتصال الداخلي على الرضا الوظيفي: 

 توافر مهارات االتصال و التفاعل بين العاملين ينعكس ايجابا على نفسيتك ؟هل : 1س

 ال                               نعم

 ؟االتصال مع الرئيس يحقق لك الشعور باالنتماء : 2س

 ال                              نعم  -

 ؟ االتصاالت الواضحة في المؤسسة تزيد في رفع كفاءة االداء المهني : 3س

 ال                               نعم -

 ؟ هل االتصال مع الزمالء اثناء العمل يزيد من رغبتك في العمل : 4س

 ال                              نعم  -

 ؟عن اساليب االتصال المستخدمة في المؤسسة هل أنت راض : 5س

 ال        نعم  -

 كيف تعبر عن رضاك في العمل :6س

.............................................................................................................؟.

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



 .استمارة استبيان الدراسة الميدانية 35:ملحق رقم

 –مـسـتـغـانـــم  –جامعــة عبــد سالحميــد ابـن بـاديس 

 كليــة العلـوم االجـتـماعيـــة

 قسم علوم االعالم و االتصال

 اتصال تنظيمي: تخصص 

 استبيان في اطار انجاز مذكرة التخرج  ماستر في االعالم واالتصال

 

 

 

 

 

 

، السنة الثانية  ماستر في جامعة عبد  بلبيوض نسيمةو  بن داني الحاجةنحن الطالبتان 

قسم علوم اإلعالم و االتصال تخصص اتصال تنظيمي  بصدد التحضير  الحميد ابن باديس بمستغانم

" و ذلك من خالل القيام بمذكرة تخرج بعنوان  رقاد حليمة: لشهادة الماستر تحت إشراف الدكتورة 

 " اثر االتصال الداخلي على الرضا الوظيفي لدى الجمهور الداخلي للمؤسسة   

لى األسئلة ، و نتعهد لكم بأننا سنقوم باستخدام نرجو منكم مساعدتنا من خالل اإلجابة ع

 .معلوماتكم ألغراض علمية و أكاديمية فقط 

 

 

الداخلي على الرضا الوظيفي لدى الجمهور    اثر االتصال
 الداخـلــــي لـلــمـــؤسســـــة

 دراسة مسحية على عمال االذاعة الجهوية بمستانم



 : مالحظة 

 ضع عالمة 

  ال تشطب األسئلة التي ال توافق عليها. 

  ال تكتب اسمك أو أي  أمر أخر ما عدا الذي طلب منك. 

  نرجو منكم اإلجابة على األسئلة. 

 .ن تعاونكم معنا و نقدر لكم هذا الجهد و في األخير نشكركم على حس

 

 االســتـــمــارة

 : البيانات الشخصية

 :الجنس 

        أنثى                   ذكر  -

 :السن 

 فما فوق 0                  03-02       52-03 -

 :المستوى الدراسي

                       جامعي            ثانوي   المتوسط                            ابتدائي

 تكوين مهني               غير متمدرس

 

 :االقدمية 

 سنـــــوات  4اقل من سنتين                                  من سنتين إلى  -

 سنوات 03سنوات إلى  8سموات                  من  6سموات إلى  4من  -

 سنوات إلى ما  فوق 03من  -

-  

X 



  المحور األول : 

 وسائل االتصال داخل المؤسسة . 

 ماهي الوسائل المستعملة داخل المؤسسة ؟: 1س

 الرسائل الشفوية  اجتماعات دورية بين العمال و اإلدارة  -

 المقابالت                                              الهاتف  -

 ا لبريد االلكتروني         الفاكس                                         -

 ما نوع االتصال السائد في المؤسسة ؟: 2س

 من الرئيس الى المرؤوس                       من المرؤوس الى الرئيس  -

 بين الموظفين                                     بين األقسام و المصالح  -

 

 ؟ في رأيك فيما تكمن أهمية االتصال الداخلي: 3س

 خلق جو مناسب للعمل                           تحقق لك االنتماء الى المؤسسة  -

 سرعة انتقال المعلومات                          المشاركة في اتخاذ القرارات -

 حسب رأيك هل تنتقل المعلومات داخل المؤسسة بدرجة ؟ : 4س

 عادية             بطيئة      سريعة -

 تمارس االتصال بينك و بين زمالئك في المؤسسة ؟كيف : 5س

 عن طريق الحوار المتبادل                     عم طريق الهاتف -

 ................................................. وسائل أخرى أذكرها          -

 هل وسائل االتصال الموجودة داخل المؤسسة كافية إليصال المعلومات ؟: 6س

 ال      نعم  -

 هل يوجد صعوبة في إيصال المعلومة الى العمال ؟: 7س

 ال      نعم  -

-  



 ماهي طبيعة االجتماعات التي تعقد في المؤسسة ؟: 8س

 دراسة مشاكل و متطلبات العمال    مناقشـــــة القــرارات -

 إصدار كل ما هو  جديد  -

 المحور الثاني  : 

  أساليب األنصال الداخلي في المؤسسة: 

 هل ترى بان أسلوب اإلشراف على المهام في المؤسسة مناسب ؟: 1س

 نعم                       ال -

 هل يوجد اتصال بينك و بين الرئيس أثناء العمل ؟: 2س

 ال     نعم -

 في حالة مواجهتك مشكلة ما هل تتصل فورا برئيسك ؟: 3س

 ال      نعم  -

 هل تشارك في اتخاذ القرارات ؟: 4س

 ال أشارك في اتخاذ القرارات        أحيانا        دائما    -

 هل توجد صعوبات في االتصال بين المسؤولين؟: 5س

 ال                    نعم -

 هل يشجعك رئيسك على إبداء أفكارك بخصوص العمل ؟:  6س

 ال                    نعم -

 بار ؟هل يتم اخذ شكاويكم و متطلباتكم بعين االعت: 7س

 نعم                                     ال                     -

 عالقتك مع الرئيس خارج المؤسسة تحسن من ظروف عملك ؟: 8س

 ال     نعم  -



  المحور الثالث: 

 اثر االتصال الداخلي على الرضا الوظيفي: 

المحادثات الشفوية مع رئيسك تساعدك على أداء عملك بدقة أكثر من المراسالت  هل: 1س

 اإلدارية ؟

 نعم                               ال -

 هل يحقق لك االتصال مع زمالئك في العمل الرغبة في العمل ؟: 2س

 نعم                               ال -

 ؟ عندما تشارك في اتخاذ القراراتهل تشعر بانتمائك للمؤسسة : 3س

 نعم                               ال -

 هل تشعر بالملل اثناء ممارستك للعمل ؟: 4س

 نعم                               ال -

 هل أنت راض عن األجر الذي تتقاضاه؟: 5س

      ال          نعم    -

 راض عن الطرق و الوسائل التي تستعملها المؤسسة في االتصال ؟ هل انت: 6س

 ال       نعم -

 هل ينعكس العمل الجماعي ايجابا على نفسيتك ؟: 7س

 ال        نعم  -

 هل تتلقى الدعم و التحفيز من قبل المسؤول؟: 8س

 ادراكثيرا                            احيانا                              ن     -

 .....................................................؟. كيف تعبر عن رضاك في العمل: 9س

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


